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Pilgrimsrejsen/Hadj
Den fjerde hovedbestanddel af
tilbedelsen, er pilgrimsrejsen/hadj
til Mekka. Byen Mekka omgiver i
dag det hus, som profeten Abraham
(fred være med ham) opførte til
hjælp til tilbedelsen af Gud. Gud
belønnede ham ved at kalde huset
for ”Sit Eget Hus”, og ved at gøre
det til centret, mod hvilket alle
vender deres ansigter i bøn.
Desuden gjorde Han det
obligatorisk for alle der har råd til
det, mindst en gang i deres liv, at
besøge dette hus. Dette besøg, er
ikke blot en venskabelig visit. Pilgrimsrejsen har sine ritualer og betingelser, der skal
opfyldes, noget der indgiver i os, fromhed og godhed. Når vi tager på pilgrimsrejse kræves
det af os, at vi undertrykker vores lidenskaber, afstår fra blodsudgydelser og forbliver rene i
ord og handling. Gud lover belønning for vores oprigtighed og underkastelse.
Pilgrimsrejsen er på denne måde den højeste af alle former for tilbedelse. Fordi intet
menneske, der ikke virkelig elsker Gud, ville begive sig ud på en så lang rejse, efterladende
alle sine kære bag sig. Denne pilgrimsrejse er ikke som nogen anden rejse. På denne rejse
er alle tanker koncentrerede om Gud, hele ens væsen vibrerer af intensitetens ånd, og når
man når frem til de hellige steder, så finder man en atmosfære fyldt med fromhed, godhed
og guddommelighed. Stederne der besøges, har været vidne til Islams storhed. Alle disse
indtryk efterlader i sindet uslettelige spor og indtryk, som forbliver der til det sidste
åndedrag.
Hvert år drager 2-3 millioner mennesker fra hele kloden, mænd, kvinder, børn, unge,
gamle,rige og fattige mod det samme sted: Mekka.
Der er, i lighed med så mange andre tilbedelses-former i Islam, mange fordele som en
muslim kan drage af denne pilgrimsrejse. Mekka er det center hvor muslimerne rejser til
en gang om året, og hvor de mødes og diskuterer ting af fælles interesse, og hvor de
almindeligvis bliver opfrisket i deres tro på alle muslimers lighed, og deres ret til kærlighed
og sympati fra andre, uanset deres geografiske eller kulturelle herkomst. På denne måde
forener pilgrimsrejsen muslimerne verden over, i en stor international familie.
Pilgrimsfærden har også haft stor indflydelse på mange muslimers liv. Et af de berømte
eksempler er den amerikanske konvertit Malcolm X, der før sin pilgrimsrejse havde et
negativt syn på hvide mennesker, præget af den enorme racisme de afro-amerikanske
indbyggere i USA var udsat for. Her er hans egen beskrivelse af rejsen:
”Under pilgrimsrejsen i de sidste 11 dage her i den Muslimske verden har jeg spist fra det
samme fad, og drukket fra det samme glas med Muslimer, hvis hud er hvidere end hvid.
Deres øjne er de mest blå af de blå. Deres hår er det blondeste af det blonde. Og i deres
handlinger, ord og gerninger følte jeg den samme oprigtighed som hos de sorte folk fra
Nigeria, Sudan og Ghana”
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