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De Khotba van vandaag gaat over het volgende: 
 

Enkele handelingen gedurende de Hadj 
 
 
Allah subhanahoe wata3ala zegt: “Wanneer je vertrekt van Arafaat gedenk Allah bij 
Mash’ari Al-Haraam” (Albaqarah: 198) 
 
Beste broeders en zusters, 
In de komende dagen zullen verschillende mensen vertrekken uit verschillende steden naar de 
heilige plaats Mekkah en Medina. Gezegend zijn degenen die begunstigd dit jaar met het 
verrichten van de bedevaart. Moge Allah hun bedevaart accepteren. 
 
De hadj is de hoop van het leven van een Moslim. De plek waar vele moslims naar uitkijken. 
Op deze plek openen de harten en bereiden de mensen zich voor met een zuivere intentie om 
deze verheven daad uit te voeren. Onder de voorbereidingen hoort ook het aflossen van 
schulden en mensen hun bezit terug geven. 
Het geld waar de mensen mee reizen is ook verzameld vanuit het Halaal (toegestane) en de 
mensen vullen hun harten met het uitkijken naar de reis naar de Heilige plaats. 
Vervolgens laten de bedevaarders hun familie, vrienden en naasten achter met vreugde voor 
het afreizen naar deze heilige plekken. Hierbij beseffen de reizigers ook dat zij degene zijn die 
begunstigd zijn door Allah subhanahoe wata3ala met deze kans. 
De kans waarbij ze Allah subhanahoe wata3ala veelvuldig gaan gedenken middels het 
reciteren van Koran en het verrichten van Dua. Zij begeven zich tussen vrees voor Allah en 
hoop op de barmhartigheid van Allah en liefde voor Allah. 
Allahoe Akbar. Nu is het moment aangebroken om de Ihraam om te doen vanaf de miqaat. 
Mieqaat zijn bepaalde plaatsen die men passeert onderweg naar Mekka. De profeet heeft 
deze plaatsen aangeven als zijnde Mieqaat; plekken waar de Umrah of Hadj start.   
Na het intreden van de ihraamstatus begint men met de talbiyah dit is het zeggen van: 
Labbayka allahoemma labbayk, labbayka laa sharieka laka labbayk, inna l-hamda wa n-
ni3mati laka wa l-moelkoe, laa sharieka lak 
Vervolgens reizen ze naar de Kaaba waarbij zij vervolgens Tawaaf verrichten in hun fysieke 
toestand maar hun geestelijke toestand is onder toezicht van Allaah subhanahoe wata3ala.  
Tawaaf betekent in de Islam: het doen van 7 rondgangen om de Ka’ba. 
 
De mensen  van over de hele wereld verzamelen zich op de plek van Arafaat. Op deze dag 
wordt er geen onderscheid gemaakt in taal, afkomst, kleur of rijkdom. Iedereen draagt 
dezelfde kleding (mannen). Geen buitenlanders of vreemden maar slechts de moslim en de 
moslim broeder. Hier leren zij elkaar kennen en verenigen zij zich op de weg van Allah. 
Na Arafaat gaan de bedevaarders naar Moezdalifah  en na de vele gebeden hier reizen zij 
vervolgens naar Minan waarbij zij de Shaytaan  bestenigen dit gebeurt vanaf de 10de dag van 
de maand Dhul Hidjah. 
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Vervolgens gaan de bedevaarders naar de kaaba om tawaaf al iefedah te verrichten en het 
lopen tussen de as-Safaa en al-Marwah. 
Vervolgens is het scheren of et kort maken van de haren aan bod aan het einde van de hadj. 
Door deze handelingen uit te voeren zullen de bedevaarders zijn als de dag waarop zij 
gebaard zijn door hun moeder en hun harten gezuiverd.  
 
 
Geliefde broeders en beste zusters, 
Vrees Allah en streef naar zijn tevredenheid en bewandel het pad en verricht alleen daden als 
deze in overeenstemming zijn met de daden van de profeet Mohammed vzmh. 
 
De profeet vzmh zei: “Niemand van jullie zal (volwaardig) geloven totdat zijn begeerte 
volgend is aan hetgene waar ik mee ben gekomen”. 
 
De profeet vzmh zei : “Wie eten en een reismiddel bezit die hem kan brengen naar het 
Heilige huis van Allaah. En hij verricht de bedevaart niet hij zal sterven als een jood of 
een christen”. 

 
Allah subhanahoe wata3ala zegt: “En de bedevaart naar Het Huis is door Allaah aan de 
mensen opgelegd die er een weg naartoe kunnen vinden” (Al-Imraan: 97) 
 
 
Moge Allah ons in staat stellen de Hadj te verrichten en deze uit te voeren zoals de profeet 
Mohammed vzmh ons heeft geleerd. 
 


