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2018 vertrekken de eerste bedevaartgangers. Ik vraag
mijn Heer (Rabb) om de aanbiddingen (ʿibāda) en
smeekbedes (duʿāʾ) van alle pelgrims te aanvaarden.
Āmīn.
Redactie & vertaling: drs. Ahmed Bulut
Islamitische Stichting Nederland
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DE BEDEVAART (ḤAJJ): HERLEVING VAN
BROEDERSCHAP
Allah vermeldt het volgende in de Qurʾān: ‘Verkondig
de bedevaart (ḥajj) onder de mensen, zodat zij lopend
of met een rijdier van verre plekken naar jou
toekomen.’1 Met de wil van Allah bereiken we het
bedevaartseizoen. De bedevaart (ḥajj) is de benaming
voor een spannende en leerzame reis die uit aanbiddingen
bestaat. De ḥajj bestaat uit verschillende rituelen, zoals
iḥrām, talbiya, mīqāt, ṭawāf, saʿī, wuqūf en natuurlijk uit
het offeren van een dier (uḍḥiyya). Wanneer een pelgrim
deze rituelen met goede wil uitvoert, zal hij van top tot
teen veranderen. De ḥajj bindt het hart van de pelgrim aan
Allah, waarmee de pelgrim zijn ziel zuivert van al zijn
tekortkomingen. Onze Profeet omschrijft deze daden als
een bedevaart die beloond wordt met het Paradijs
(Janna).2 Ḥajj betekent volledige onderwerping aan
Allah. De pelgrim gaat op bedevaartreis om alleen de Wil
van Allah te volbrengen en om Hem tevreden te stellen.
Tijdens de ḥajj leer je om geduldig te zijn (ṣabr) en groei
je in het ontwikkelen van goede manieren (akhlāq). Ḥajj
betekent ook het herleven van broederschap: miljoenen
pelgrims vanuit alle hoeken van de wereld komen bijeen.
Met elke stap die de pelgrim zet tijdens de ḥajj, herleeft
het volgende Qurʾān-vers: ‘Gelovigen zijn uitsluitend
elkaars broeders.’3 De Profeet (vzmh) zei in een van zijn
overleveringen: ‘Dat degene die de ḥajj wil verrichten
zich haast. Het kan namelijk gebeuren dat men ziek
wordt, men zijn rijdier kwijtraakt of dat er een andere
belemmering ontstaat.’4 Beste broeders, onthoud dat de
ḥajj wordt verricht in een bepaald aantal dagen, maar dat
het dienen van Allah een heel mensenleven duurt. Hoe
lang je ook zult leven, vergeet niet dat jouw levensduur
beperkt is. Laten we ons dus niet binden aan dit tijdelijke
wereldse leven, maar aan Allah. Op woensdag 8 augustus
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