Dutch  ھولنداNederlands
Hadj en Omra In een Oogopslag
Bij aankomst Mekka
‘Omra (TaoeèfulQoedoem)

8e dag Dhul-Hijjah

-

Aantrekken van Ihram
kleding
Verblijf In Mina

9e dag Dhul-Hijjah

-

Het staan in ‘Arafah
Verblijf In Muzdalifah

10e dag Dhul-Hijjah

-

Stenigen van de Pilaren
Verrichten Rituele
Slachting
Het hoofd scheren
Taoeèful-Ifaadhah

11e, 12e, (13e DhulHijjah 12)
Bij vertrek uit Mekka

-

Verblijf in Mina voor het
stenigen

-

Tawaaful-Wadaa’

اللَّ ُھ َّم ا ْف َتحْ لِي أَب َْوابَ رَ حْ َمتِك
Allahoemma salli `alaa moehammadin oeè sellem –
Allahoemma eftehli aboeèba rahmètikè
O Allah, zend gebeden en vrede aan Moehammed,
O Allah, open de deuren van Uw Genade voor mij.
In jezelf de intentie voor de Taoeèf zeggen (rondgang
om de Kaaba). U begint bij al-Hazjarul-Asoeèd (De
Zwarte Steen)1,alleen mannen moeten hun
rechterschouder ontbloten, door het Ihram kleed onder
de rechteroksel te plaatsen. Bij het begin van iedere
ronde, de rechterhand omhoog doen tegenover alHazjarul-Asoeèd (De Zwarte Steen)2, en zeg op:
َّ
ﷲُ أَ ْكبَر
Allahoe Akbar (Allah is de Grootste).
Maak zeven rondgangen om de Ka’bah 3 de eerste drie
rondgangen alleen mannen met versnelde pas; de
vierde t/m de zevende rondgang in normaal looptempo.
Geen speciale smeekbede (Doe’aa) tijdens Taoeèf. In
iedere ronde, als u tussen de Roeknul-Jemènie (De
Jèmèni Hoek) 4 en de Zwarte Steen bent, zegt u:
}رَ َّب َنا آ ِت َنا فِي ال ُّد ْنيَا حَ َس َن ًة َو فِي اآلخِرَ ِة
{حَ سَ َن ًة َو ِق َنا َع َذابَ ال َّنار
Rabbènnè aatinè fid-donyaa hasènètèn oeè fil ègirati
hasènètèn oeè qinè 'adhèben naar
Onze Heer! Geef ons het goed in dit leven en het
goede in het Hiernamaals, en bescherm ons tegen
de kwelling van het Vuur!
Bedek de rechterschouder, ga achter de Plek van
Ibrahiem (Maqaam Ibrahim) staan en zeg op:
{صلًّى
َ } َوا َّت ِخ ُذ ْوا مِنْ َّم َق ِام إِ ْبرَ ا ِھ ْي َم ُم
Oeètègidhoe min-maqaami ibraahiema moesalla
En neem de Plek van Ibrahiem als een plaats van gebed.

Achter de Plek van Ibrahiem – indien mogelijk, anders
om het even waar in de Meszjudul-Haraam: Bid twee
Rakaas; in de eerste rakaa Soera el-Kèfiroen en in de
tweede Soera el-Iglaas opzeggen. Daarna Zam-Zam
water drinken, en wat water op het hoofd gieten. Ga
terug naar de Hazjarul-Asoeèd en hef je rechterarm
een laatste keer op 2, en zeg:
َّ
ﷲُ أَ ْكبَر
Allahoe Akbar (Allah is de Grootste).
Begin de Sa’ie bij Safa. Het Sa’ie gebied is ongeveer .5 km
per ronde. De gezamenlijke 7 ronden zijn minder dan 3.5 km.

Al Masjid Al Haram Makkah (Ka’bah)

Å Makkah (Ka’bah)(Distance 4-5 km) MinnaÆ
Å Minna (Distance 3 km) Muzdalifah Æ

1. Begin van de Taoeèf (rondgang) = Zwarte Steen
2. Jemeni Hoek
3. Plek van Ibrahiem
4. Snel lopen gebied

ÅMuzdalifah (Distance 8-9 km) ‘ArafatÆ
ponÅJamarat (Distance 6-7 km)MuzdalifahÆ
Å Makkah (Ka’bah) (Distance 22.5 km) ‘ArafatÆ

Omra (Taoeèful-Qoedoem)
Aantrekken van voorgeschreven kleding (in Mieqaat).
Zodra u in staat van Ihram bent, het zeggen van:
لَ َّب ْيكَ اللَّ ُھ َّم ِب ُع ْمرَ ة
Labbeek Allahoemma bi-`omra
Hier ben ik O Allah, (in antwoord op Uw roep) om
Omra te vervullen.
Voor het geval u de Omra niet af zou kunnen maken,
zegt u het volgende:
ُ اللَّ ُھ َّم َمحِلِّيْ حَ ي
ْث حَ َبسْ َتنِي
Allahoemma mahillie haithoe habastanie
O Allah, [Mocht ik verhinderd zijn door een
belemmering dan ]
Is mijn plaats zeker waar U mij verhindert.
Staand, gezicht naar de Qibla zeggen:
اللَّ ُھ َّم َھ ِذ ِه ُع ْمرَ ةٌ الَ ِريَا َء ِف ْيھَا َوالَ سُمْعَة
Allahoemma hèdhihi omra ,
lèè riyè'è fihè oeè lè soem'ah
O Allah, er is geen pronk noch het zoeken naar
vermaardheid in deze ‘Omra.
Daarna met luide stem de “talbiyah” opzeggen:(bij
voorkeur ieder apart, niet in koor)
،ك لَكَ لَ َّبيْك
َ ك الَ َش ِر ْي
َ  لَ َّب ْي،لَ َّب ْيكَ اللَّ ُھ َّم لَ َّبيْك
ك الَ َش ِر ْيكَ لَك
ُ ك َو ْالم ُْل
َ َإِنَّ ْالحَ ْمدَ َو ال ِّنعْ َم َة ل
“Lebbeyk Allahoemma Lebbeyk, Lebbeyk lè sharika
lèkè Lebbeyk, Innel hamda wènni‘ametta lèkkè
oeèlmolk Lè sjèrrikè lèk”
Hier ben ik O Allah, (antwoordend op Uw roep),
hier ben ik. Hier ben ik, U die geen deelgenoot
heeft, hier ben ik. Werkelijk alle Glorie, Genade en
Heerschappij zijn van U. U heeft geen deelgenoot.
Ook van de talbiyah, zeg op:
لَ َّب ْيكَ إِلَ َه ْالحَ ّق
Lèbbeyka ilèhel haqq
Hier ben ik O Heer van de Waarheid.
Wanneer je de eerste stap in de Maszjidul-Haraam zet
(rechtervoet eerst) zeg op:
،ص ِّل عَ لَى مُحَ َّم ٍد َو سَ لِّم
َ اللَّ ُھ َّم

Bij het achterste deel van as-Safa zegt u:
ْﷲ َف َمن
َّ }إِنَّ ال
ِ َّ ص َفا َو ْال َمرْ َو َة مِنْ َشعَآئ ِِر
َّ
َحَ َّج ْال َبيْتَ أَ ِو اعْ َتمَرَ َفالَ ُج َناحَ َعلَ ْي ِه أَنْ يَطوَّ ف
{ﷲ َشا ِك ٌر َعلِيْم
َ َّ َِّب ِھمَا َو َمنْ َت َطوَّ عَ َخيْراً َفإِن
Innès-safaa oeèl maroeèta min sja'aa'irillèhi fèmèn
hazjel beeta 'aoea`tamara fèlè zjoenèhè 'aleehi an
yattaoeèfè bihimaa oeè men tètaoeâ'a geiran
fè'innAllaha sjèkiron 'âaliem
Waarlijk! As-Safa en al-Maroea zijn de Symbolen
van Allah. Het is dus geen zonde voor degene die
Hadj of Omra van het Huis verricht om de Taoeèf
(rondgang)er tussen te verrichten. En al wie
vrijwillig goed doet, dan waarlijk, Allah is de
Herkenner van Alles, de Alles-Wetende.
Ieder keer als men bij Safa en Maroea tegenover de
Kaaba aankomt, zegt men:
َّ َ ،ﷲُ أَ ْكبَر
َّ َ
َّ َ ،ﷲُ أَ ْكبَر
ﷲُ أَ ْكبَر
َّ َّالَ إِلَ َه إِال
ك َو لَ ُه ْالحَ مْ ُد يُحْ ِيي َو
ُ  لَ ُه ْالم ُْل،ﷲُ َوحْ دَ هُ الَ َش ِر ْيكَ لَه
ُ ُي ِمي
ْت َو ھ َُو عَ لَى ُك ِّل َشيْ ٍء َق ِديْر؛
َّ َّالَ إِلَ َه إِال
ُ أَ ْنجَ َز َوعْ دَ ه،ك لَه
َ ﷲُ َوحْ َدهُ الَ َش ِر ْي
َ
َ
َ
َو َنصَرَ عَ ْب َدهُ َو ھَز َم األحْ زابَ َو حْ دَه
Allahoe Akbar Allahoe Akbar Allahoe Akbar - lèè illèhè
illallahoe wahdaoe lè shèriekalèh - lèhoel molkoe oeè
lèhoel hamdoe - yohyie oeè yoemietoe wè hoeè 'alaa
koelli sjee’i'in qadier - lèè ilèèha illallahoe wahdahoeu
lèè shariekaleh - anzjèza oe’a'dahoe oeè nassara '
abdahoe oeè hazèmal ahzaaba oeahdahoe
Allah is de Grootste, Allah is de Grootste. Er is
niemand waard te worden aanbeden behalve Allah
alleen, zonder deelgenoot.
Aan Hem behoort de Heerschappij en alle Lof,

En Hij is Almachtig over alle dingen.
Alleen Hij geeft leven en doet sterven, Hij is
Almachtig over alle dingen. Er is niemand waard te
worden aanbeden behalve Allah alleen, zonder
deelgenoot. Hij is Zijn belofte nagekomen, en heeft
Zijn dienaar geholpen, en Hij alleen heeft de
samenzweerders verslagen.
Lopend tussen as-Safa en al-Marwah en vice versa,
kan men het volgende zeggen:
ُّ َك أَ ْنتَ األ
ْ ِّرَ ب
عَز األَ ْكرَ م
َ  إِ َّن،اغفِرْ َوارْ حَ م
Rabbighfir oeèrham innèkè ental a'azzoel akram
O Heer vergeef me en heb genade,
Waarlijk U bent de Machtigste en Nobelste.
Men moet zeven afstanden lopen, beginnend bij asSafa. Van as-Safa naar al-Marwah telt als één afstand,
dan van al-Marwa naar as-Safa is het tweede, etc. Zo
loopt men zeven afstanden, en komt dan uit bij alMarwah. Iedere keer als u bij het groene licht arriveert,
horen de mannen alleen – vanaf dat groene licht tot het
volgende te rennen. Wanneer U de Maszjidul-Haraam
verlaat (linkervoet eerst), zegt u:
،ص ِّل َعلَى مُحَ َّم ٍد َو سَلِّم
َ اللَّ ُھ َّم
ك مِنْ َفضْ لِك
َ ُاللَّ ُھ َّم إِ ِّني أَسْ أَل
Allahoemma salli 'ala moehammaddin oeè sellim –
Allahoemma innie 'es'elloeka min fadhlika
O Allah, zend gebeden en vrede naar Moehammed,
O Allah, waarlijk vraag ik U van Uw Gunst.
Mannen: Bij voorkeur het hoofd scheren, of het haar
gelijkmatig over het hele hoofd inkorten;
Vrouwen: Knippen een lok in de lengte van één derde
vingerlengte af. De Ihram wordt opgeheven, Alles is nu
weer toegestaan – en wacht tot de ochtend van de 8e
dag van Dhul-Hijjah.
8e dag van Dhul-Hijjah (Joomut-Taroeiyah)

Tussen Fajr tot Dhohr vertrekt men kalm naar Mina
De Ihram kleding aantrekken
De staat van Ihram 5; Intentie voor de Hazj zeggen:
لَ َّب ْيكَ اللَّ ُھ َّم ِبحَ ّج
LabbeekAllahoemma bi -hazjah
Hier ben ik O Allah, antwoordend op Uw roep om
de Hazj te verrichten.
Voor het geval u de Hazj niet af zou kunnen maken,
zegt u het volgende op:
ُ اللَّ ُھ َّم َم ِحلِّيْ حَ ي
ْث حَ َبسْ َتنِي
Allahoemma mahillie haithoe habastanie
Met het gezicht naar de Qiblah zegt u:
اللَّ ُھ َّم َھ ِذ ِه حَ جَّ ٌة الَ ِريَا َء ِف ْيھَا َوالَ ُسمْعَة
Allahoemma hèèdhihi hazjah,
lèè riejèè'a fieha oeè lèè soem'ah
O Allah, er is pronk noch het zoeken naar
vermaardheid in deze ‘Hazj.
Daarna met luide stem de “talbiyah” opzeggen:(bij
voorkeur ieder apart, niet in koor)
،ك الَ َش ِر ْيكَ لَكَ لَ َّبيْك
َ لَ َّب ْي
َ  لَ َّب ْي،ك اللَّ ُھ َّم لَ َّبيْك
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“Lebbeyk Allahoemma Lebbeyk, Lebbeyk lè sjerrika
lèkè Lebbeyk, Innel hamda wènni‘ametta lèkkè
oeèlmolk Lè sjèrrikè lèk”
Ook van de talbiyah, zeggen:
ك إِلَ َه ْالحَ ّق
َ لَ َّب ْي
Lèbbeyka ilèhel haqq
Verblijf in Mina
Verricht Dhohr, ‘Asr, Maghrib & ‘Isjaa verkort (Qasr)
maar niet gecombineerd 6.
9e dag van Dhul-Hijjah (Joomoe ‘Arafah)

Verblijf in ‘Arafah
Bid Fazjr in Mina, daarna vertrekt u na zonsopgang
rustig naar ‘Arafah.
U mag doorgaan met het zeggen van Talbiyah ،ك لَ َّب ْيك
َ َك ل
َ ك الَ َش ِر ْي
َ  لَ َّب ْي،ك اللَّ ُھ َّم لَ َّبيْك
َ لَ َّب ْي
ك الَ َش ِر ْيكَ لَك
ُ ك َو ْالم ُْل
َ َإِنَّ ْالحَ ْم َد َو ال ِّنعْ َم َة ل
“Lebbeyk Allahoemma Lebbeyk, Lebbeyk lè sharika
lèkè Lebbeyk, Innel hamda wènni‘ametta lèkkè
oeèlmolk Lè sjèrrikè lèk”
En ook de Grootsheid van Allah uitroepen door het
zeggen van:
َّ
ﷲُ أَ ْكبَر
Allahoe Akbar (Allah is de Grootste).
Maak een tussenstop in Namirah 7 en blijf daar tot na
Zaoeaal (als de zon op het hoogste punt is – zonder
schaduw) en luister naar de Gotbah (Preek) Als het tijd
is voor Dhohr gebed, bidt u Dhohr en Asr (verkort en
gecombineerd), na één Adhaan en twee Iqaamah’s.
Verricht geen andere gebeden tussen deze twee als u
in Namirah bent, noch na de Asr. Daarna rustig verder
gaan naar ‘Arafah, waar u blijft tot zonsondergang.
Indien mogelijk kunt u de berg van Genade beklimmen
(Zjebbèl-ur-Rahmah); maar niet noodzakelijk. Heel
‘Arafah is een standplaats. Hier kunt u richting Qiblah,

met opgeheven handen, smeekbedes doen en ook
zeggen van Talbiyah –
،ك لَ َّبيْك
َ َك ل
َ  لَ َّب ْيكَ الَ َش ِر ْي،لَ َّب ْيكَ اللَّ ُھ َّم لَ َّبيْك
ك لَك
ُ إِنَّ ْالحَ مْ َد َو ال ِّنعْ َم َة لَكَ َو ْالم ُْل
َ ك الَ َش ِر ْي
“Lebbeyk Allahoemma Lebbeyk, Lebbeyk lè sharika
lèkè Lebbeyk, Innel hamda wènni‘ametta lèkkè
oeèlmolk Lè sjèrrikè lèk”
Het is aanbevolen regelmatig het volgende op te
َّ َّالَ إِلَ َه إِال
zeggen: ، لَ ُه ْالم ُْلك،ﷲُ َوحْ دَ هُ الَ َش ِر ْيكَ لَه
 َو ھ َُو َعلَى ُك ِّل َشيْ ٍء َق ِديْر،َو لَ ُه ْالحَ ْمد

Lèè ilèha illAllahoe oeahdahoe lè shèrieka lèh lèhoel molk
oeè lèhoel hamdoe oeè hoeè 'alaa koelli sjee'in qadier

Dit is de beste smeekbede die men op deze
dag kan doen.
Na zonsondergang vertrekt men kalm naar
Muzdalifah.
Verblijf in Muzdalifah
Verricht het Maghrib gebed en combineer het met het
‘Ishaa gebed in verkorte vorm 6, na één Gebedsoproep
(Adhaan) en twee Iqaama’s. Verricht geen andere
gebeden tussen deze twee, noch na het Oeitr gebed.
Ga slapen tot de Fadjr.
-

10e dag van Dhul-Hijjah (Joomun-Nahr)

Verricht het Fadjr gebed zo vroeg mogelijk. Vertrek
kalm naar al-Mash’arul-Haraam, en beklim het indien
mogelijk. Heel Muzdalifah is een standplaats, maar als
het mogelijk is kan men de hoogtes beklimmen.
Richting Qiblah, Allah loven door te zeggen:
َّ ِ ْالحَ ْم ُد
Alhamdoe lillèhi (All Lof is aan Allah)
En spreek de Grootheid van Allah uit door het zeggen
van:

َّ
ﷲُ أَ ْكبَر
Allahoe Akbar (Allah is de Grootste)

Dan spreek je de Eenheid van Allah uit door het zeggen van:

َّ َّالَ إِلَ َه إِال
ﷲ
Lè ilèha illAllahoe

(Niets is het waard te worden aanbeden behalve Allah)

- en vervolgens het verrichten van smeekbedes tot het
ochtendlicht goed zichtbaar is - Voordat de zon
opkomt, vertrekt men kalm naar Mina 10, terwijl men de
talbiyah opzegt:
،ك الَ َش ِر ْيكَ لَكَ لَ َّبيْك
َ  لَ َّب ْي،لَ َّب ْيكَ اللَّ ُھ َّم لَ َّبيْك
ك الَ َش ِر ْيكَ لَك
ُ إِنَّ ْالحَ مْ دَ َو ال ِّنعْ َم َة لَكَ َو ْالم ُْل
“Lebbeyk Allahoemma Lebbeyk, Lebbeyk lè sharika
lèkè Lebbeyk, Innel hamda wènni‘ametta lèkkè
oeèlmolk Lè sjèrrikè lèk”
Stenigen van de Pilaren/Muren
p
In Muzdalifa,steentjes verzamelen. 11 Tussen de twee
tijdsbestekken van na zonsopgang tot de nacht, rustig
verder gaan naar Jamaratul-’Aqabah al-Kobraap voor
het stenigen. Met Jamarah tegenover je, en Mekka
links en Mina rechts, gooi je zeven steentjes één voor
één, na het werpen van een steentje zegt men:
َّ
ﷲُ أَ ْكبَر
Allahoe Akbar Allah is de Grootste (bij iedere worp)
Het offer aan Allah brengen
Een toegestaan alternatief is het kopen van een
offerticket “al-Hadee”, anders gaat u rustig naar het
slachthuis in Mina om te offeren, of iedere andere
daartoe bestemde plek. Bij het slachten zegt men:
َّ ﷲ َو
ﷲُ أَ ْكبَر
ِ َّ ِبسْ ِم
اللَّ ُھ َّم إِنَّ َھ َذا ِم ْنكَ َو لَكَ اللَّ ُھ َّم َت َق َّب ْل ِم ِّني
Bismillèhi OeèAllahoe Akbar Al-Laahoemma Inna Hèdhè
Minka Oeè Lèkè Al Lahoemma Taqabbel Minnie

In de naam van Allah, en Allah is de Grootste. O Allah, het is
de Uwe en het behoort aan U. O Allah, neem dit van mij aan.

Het hoofd scheren of kort knippen

Na het offeren, Mannen: bij voorkeur het hoofd
scheren,of het haar gelijkmatig over het hele hoofd
inkorten; Vrouwen: knip een lok ter lengte van één
derde vinger af. Nu is de staat van Ihram opgeheven,
alles wat verboden was tijdens de Ihram is nu
toegestaan behalve geslachtsgemeenschap. Nu
vertrekt men kalm naar Mekka om de TawaafulIfaadhah te verrichten.
Tawaaful-Ifaadhah (Tawaaful-Ziyaarat) 8
Men gaat al-Masjidul-Haraam binnen, rechter voet
eerst, en zegt:
،اللَّ ُھ َّم صَ ِّل َعلَى مُحَ َّم ٍد َو َسلِّم
اللَّ ُھ َّم ا ْف َتحْ لِي أَب َْوابَ رَ حْ َمتِك
Allahoemma salli `alaa moehammadin oeè sèllim –
Allahoemma efteh lie aboeèba rahmatika
Ihram is niet nodig. Begin bij de Hazjarul-Asoeèd
(Zwarte Steen)1. Bij iedere nieuwe rondgang die men
begint, de rechterarm omhoog doen richting HazjarulAsoeèd 2, en het zeggen van:
َّ
ﷲُ أَ ْكبَر
Allahoe Akbar (Allah is de Grootste)

Lopend in normale pas, maakt u zeven rondgangen om
de Ka’bah 3. Bij iedere ronde, als u zich tussen de
Jemeni Hoek 4 (er-Roeknol-Jemènie) 4 en de Zwarte
Steen (al-Hazjarul-Asoeèd) bevindt, zegt men:
}رَ َّب َنا آ ِت َنا فِي ال ُّد ْنيَا حَ سَ َن ًة َو فِي اآلخِرَ ِة
{حَ سَ َن ًة َو ِق َنا عَ َذابَ ال َّنار
Rabbènè aatinaa fid-doenyaa hasènatèn oeè fil èègirati
hasènatèn oeè qinèè 'adhèèben naar
Dan gaat u achter de Plek van Ibrahim staan en zegt:
{صلًّى
َ } َوا َّتخ ُِذ ْوا مِنْ َّم َق ِام إِ ْبرَ ا ِھ ْي َم ُم
Wattagidhoe mn-maqaami ibraahiema moesalla
Als het mogelijk is achter de Plek van Ibrahim, anders
voldoet iedere andere plek in de Maszjidul-Haraam:
Twee rakaahs nèfilah bidden; In de eerste rakaa met
Soera el-Kèfiroen en in de tweede rakaa Soera elIglaas. Dan Zam-Zam water drinken, en wat over het
hoofd gieten. Ga terug naar de Hazjarul-Asoeèd (De
Zwarte Steen) en steek voor de laatste keer uw rechter
hand er naar omhoog 2, en zeg:
َّ
ﷲُ أَ ْكبَر
Allahoe Akbar (Allah is de Grootste)
Begin de Sa’iee bij as-Safa. Bij het achterste deel van
as-Safa zegt u:
ْﷲ َف َمن
َّ }إِنَّ ال
ِ َّ ص َفا َو ْال َمرْ َو َة مِنْ َشعَآئ ِِر
َّ حَ َّج ْال َبيْتَ أَ ِو اعْ َتمَرَ َفالَ جُ َنا َح عَ لَ ْي ِه أَنْ ي
ََطوَّ ف
{ﷲ َشاكِرٌ عَ لِيْم
َ َّ َِّب ِھمَا َو َمنْ َت َطوَّ عَ َخيْراً َفإِن
Innès-safaa oeèl maroeèta min sja'aa'irillèhi fèmèn
hazjel beeta 'aoea`tamara fèlè zjoenèhè 'aleehi an
yattaoeèfè bihimaa oeè men tètaoeâ'a geiran
fè'innAllaha sjèkiron 'âaliem
Ieder keer als men bij Safa en Marwa tegenover de
Kaaba aankomt, zegt men:
َّ َ ،ﷲُ أَ ْكبَر
َّ َ ،ﷲُ أَ ْكبَر
َّ َ
ﷲُ أَ ْكبَر
َّ َّالَ إِلَ َه إِال
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ك َو ل ُه الحَ مْ ُد يُحْ ِيي َو
ُ  ل ُه المُل،ك له
َ ﷲُ َوحْ َدهُ الَ َش ِر ْي
ُ ُي ِمي
ْت َو ھ َُو عَ لَى ُك ِّل َشيْ ٍء َق ِديْر؛
َّ َّالَ إِلَ َه إِال
ُ أَ ْنجَ َز َوعْ َده،ﷲُ َوحْ َدهُ الَ َش ِر ْيكَ لَه
َو َنصَرَ َع ْب َدهُ َو ھ ََز َم األَحْ َزابَ َو حْ دَه
Allahoe Akbar Allahoe Akbar Allahoe Akbar - lèè illèhè
illallahoe wahdaoe lè shèriekalèh - lèhoel molkoe oeè
lèhoel hamdoe - yohyie oeè yoemietoe wè hoeè 'alaa
koelli sjee’in qadier - lèè ilèèhè illallahoe wahdahoe lè
shariekalèh - ènzjèzè wa'dahoe wè nassara ' abdèhoe
oeè hèzamèl ahzèbè wahdèhoe
Lopend tussen as-Safa en al-Marwah en vice versa,
kan men het volgende zeggen:
ْ ِّرَ ب
ك أَ ْنتَ األَع َُّز األَ ْكرَ م
َ  إِ َّن،اغفِرْ َوارْ حَ م
Rabbighfir oeèrham innèkè ental a'azzoel akram
Men moet zeven afstanden lopen, beginnend bij asSafa. Van as-Safa naar al-Marwah telt als één afstand,
dan van al-Marwa naar as-Safa is het tweede, etc. Zo
loopt men zeven afstanden, en komt dan uit bij alMarwah. Iedere keer als u bij het groene licht arriveert,
horen de mannen alleen – vanaf dat groene licht tot het
volgende te rennen. Als u de Sa’iee heeft voltooid (d.i.
as-Safa en al-Marwa) is alles weer toegestaan wat
tijdens de Ihram verboden was, inclusief
geslachtsgemeenschap.
Op het moment dat u de Maszjidul-Haraam verlaat
(met de linker voet eerst, zegt men:
،اللَّ ُھ َّم صَ ِّل َعلَى مُحَ َّم ٍد َو سَ لِّم
ك مِنْ َفضْ لِك
َ ُاللَّ ُھ َّم إِ ِّني أَسْ أَل
Allahoemma salli 'ale moehammadin oeè sellim –
Allahoemma innie 'as'èloeka min fadhlike
11e en 12e dag van Dhul-Hizjah (Ayyaamut-Tashrieq)

naar eigen keuze doen. Vervolgens rustig verder lopen
naar de derde Jamarahp. Tegenover de derde
Jamarah, al-’Aqabah al-Kubraa, met Mekka links en
Mina rechts, gooi je de laatste zeven steentjes naar de
Jamarah, en zegt:
َّ
ﷲُ أَ ْكبَر
Allahoe Akbar Allah is de Grootste. (na ieder worp).
Als men de laatste heeft gestenigd, loopt men verder
zonder smeekbedes te doen. Na deze laatste steniging
op de 12e dag 12, verlaat men Mina om verder te gaan
naar Mekka. Voordat u Mekka gaat verlaten, verricht u
de Taoeèful-Oeadaa’ (Afscheids Taoeèf) als laatste
handeling.
Taoeèful-Oeadaa (Afscheid) 8
Wanneer u de Maszjidul-Haraam binnengaat
(rechtervoet eerst) zegt u:
،ص ِّل َعلَى مُحَ َّم ٍد َو سَلِّم
َ اللَّ ُھ َّم
اللَّ ُھ َّم ا ْف َتحْ لِي أَب َْوابَ رَ حْ َمتِك
Allahoemma salli `alaa moehammadin oeè sèllim –
Allahoemma efteh lie aboeèba rahmatika
Ihram is niet nodig. Begin bij de Hazjarul-Asoeèd
(Zwarte Steen)1. Bij iedere nieuwe rondgang die men
begint, de rechterarm omhoog doen richting HazjarulAsoeèd 2, en het zeggen van:
َّ
ﷲُ أَ ْكبَر
Allahoe Akbar (Allah is de Grootste)
In een normaal looptempo maakt u zeven rondgangen
om de Ka’bah 3. Bij iedere ronde als u tussen de
Jemeni Hoek 4 en de Zwarte Steen bent, zegt u:
}رَ َّب َنا آ ِت َنا فِي ال ُّد ْنيَا حَ سَ َن ًة َو فِي اآلخِرَ ِة
{حَ َس َن ًة َو ِق َنا َع َذابَ ال َّنار
Rabbènnè aatinè fid-donyaa hasènètèn oeè fil ègirati
hasènètèn oeè qinè 'adhèben naar
Ga achter de Plek van Ibrahim (Maqaam Ibrahiem)
staan en zeg op:
{} َوا َّتخ ُِذ ْوا مِنْ َّم َق ِام إِ ْبرَ ا ِھ ْي َم مُصَ لًّى
Oeètègidhoe min-maqaami ibraahiema moesalla
Bid twee Rakaas achter de Plek van Ibrahiem indien
mogelijk, ander voldoet iedere andere plaats in de
Maszjidul-Haraam: Bid twee rakaah naafilah.Nadat u
de Taoeèful-Oe’adaa’ heeft voltooid, bent u vrij om
huiswaarts te gaan. U heeft dan alle rituelen van de
Hazj voltooid. U verlaat de Maszjidul-Haraam,
linkervoet voor, en zegt:
،ص ِّل عَ لَى مُحَ َّم ٍد َو سَلِّم
َ اللَّ ُھ َّم
ك مِنْ َفضْ لِك
َ ُاللَّ ُھ َّم إِ ِّني أَسْ أَل
Allahoemma salli 'alla moehammadin oeè sellim –
Allahoemma innie 'as'èloeka min fadhlika
Voetnoten
1

2

3

4

5
6

Verblijf in Mina Voor het Stenigen
pon
Na het tijdstip dat de zon het hoogste punt heeft bereikt
(Zaoeaal) (geen schaduw) tot aan de nacht, heeft u tijd
om alle drie de Jamarahs, de pilaren of muren te
stenigen, met 21 steentjes 11 pon
U begint bij de eerste Jamarah, as-Sughraa (de
kleinste), met Mekka aan uw linkerkant en Mina aan
uw rechterkant, u gooit zeven steentjes tegen de
pilaren/muren en zegt na iedere worp:
َّ
ﷲُ أَ ْكبَر
Allahoe Akbar Allah is de Grootste. (na iedere worp).
- Na het stenigen van de eerste Jamarahn, in de
richting van de Qiblah (met de eerste Jamarah aan je
rechterkant), je handen omhoog doen en smeekbedes
naar eigen keuze doen. Daarna rustig naar de tweede
Jamarah lopen (de middelste)o Tegenover de tweede
Jamarah staand, (al-Woestaa), met Mekka aan je
linkerkant en Mina aan je rechter, werp je zeven
volgende steentjes naar de Jamarah en zegt:
َّ
ﷲُ أَ ْكبَر
Allahoe Akbar Allah is de Grootste. (na iedere worp).
Na het stenigen van de tweede Jamarah, in de richting
van de Qiblah (met de tweede Jamarah aan je
rechterkant), je handen omhoog doen en smeekbedes

7
8

9
10
11

12

Als het mogelijk is, raak de plek tussen de hoek waar de
Zwarte Steen is en de deur, met uw borst, gezicht en armen
aan.
Als het mogelijk is raakt u de Zwarte Steen aan met uw
rechterhand en kust het, dan een knieling maken. Is dit niet
mogelijk, dan met de rechterhand aanraken en vervolgens
de rechterhand kussen, als dat ook niet mogelijk is, kunt u
gewoon uw rechterarm er naar opheffen.
Er is geen specifieke smeekbede tijdens de rondgang om de
Ka’bah, behalve wat eerder is vermeld als men tussen de
Jemeni Hoek en de Zwarte Steen bent. U kunt
Qoer’aanverzen reciteren of welke smeekbede dan ook
zeggen.
Als het mogelijk is de Jemeni Hoek aanraken (maar niet
kussen) is dit niet mogelijk, dan volstaat het opheffen van de
rechterarm in die richting.
Dit doet u waar u verblijft, het hotel, een huis etc.
Bid twee Fard per gebed, voor Dhohr, ‘Asr en ‘Ishaa.
Maghrib is niet verkort, en blijft dus drie Fard. ‘Ishaa wordt
gevolgd door Witr.
Een plaats vlakbij ‘Arafah – waar nu een Moskee is. Als dit
niet mogelijk is, mag u doorgaan naar ‘Arafah.
Het is ook mogelijke de Tawaaful Ziyarrat als die niet op de
10e dag is gedaan. *Vrouwen moeten extra dagen
inplannen om de Tawaf in Mekka te doen in geval van
menstruatie.
Mount of Mercy = Berg van Genade.
Als u door de vallei van Moehassar oversteekt, moet u dat in
snel tempo doen.
U kunt de steentjes ook in Mina verzamelen. U heeft slechts
7 nodig op de 10e, en daarna 42 (in totaal 49). U heeft 21
extra steentjes nodig als u de 13e dag van Dhol-Hijjah blijft
(63 in totaal).Ze moeten niet groter zijn dan een kikkererwt.
(ongeveer 1 cm doorsnee = 0.39 inches).
Het is toegestaan de Tawaaful-Wadaa’ op de 12e dag van
Dhol-Hijjah te verrichten (als u Mina maar voor
zonsondergang verlaat), zodoende zult u dan de
aanbevolen maar niet verplichte dag van stenigen missen.
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