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A peregrinação anual a Meca (Hajj) é uma obrigação somente para aqueles que 
são física e financeiramente capazes de empreendê-la. Apesar de Meca estar 
sempre cheia de visitantes, o hajj anual começa no décimo segundo mês do 
calendário islâmico.  

"... A peregrinação à Casa é um dever para com Deus, por parte de todos os 

seres humanos, que estão em condições de empreendê-la; entretanto, quem se 

negar a isso saiba que Deus pode prescindir de toda a humanidade." (Alcorão 

Sagrado ٣:٩٧    )  

A peregrinação é uma obrigação somente para aquelas pessoas que atingiram a 
puberdade, são livres, mentalmente sãs, física e financeiramente capazes para 
empreender tal viagem. O peregrino deve empreender o Hajj com dinheiro lícito, 
após saldadas todas as suas dívidas e ter deixado o sustento suficiente para suprir 
a necessidade da sua família equivalente ao período para o qual irá ficar fora 
devido a peregrinação. 

A maioria dos rituais da peregrinação baseiam-se em atos praticados pela família 
do profeta Abraão, quando foi incumbido por Deus de reconstruir a Kaaba 
juntamente com o seu filho Ismael. Isto demonstra que o Islam é a religião de 
Deus e não uma religião feita pelo profeta Muhammad, pois os ritos e as normas 
da peregrinação não foram estabelecidos pelo profeta Muhammad , mas sim por 
Deus, como também não está vinculada à pessoa do profeta Muhammad, nem à 
sua vida, mas sim a Abraão e ao seu filho Ismael, mostrando, dessa forma, a 
abrangência e o universalismo do Islam. Logo, a peregrinação é um atendimento 
ao chamamento que o profeta Abraão dirigiu a todos os homens, obedecendo à 
ordem de Deus.  

Os elementos principais da peregrinação:  

AL IHRAM  

É a intenção de cumprir a peregrinação. A partir do momento em que o peregrino 
se propõe a iniciar os rituais da peregrinação, ele veste duas peças de tecido, de 
preferência branco, eliminando, dessa forma, as diferenças de cultura e de classes 
entre as pessoas, ficando todos iguais perante Deus.  

AL TAWAF  
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Consiste em dar sete voltas em torno da Kaaba, repetindo, com isso, o que foi 
feito pelo profeta Abraão e seu filho Ismael. É também como se fosse uma réplica, 
aqui na terra, do que os anjos fazem constantemente no céu, circundando o 
Trono de Deus, orando e adorando-O.  

AL SAI  

Consiste em percorrer a distância entre os montes de Al Safa e Al Marua, sete 
vezes, repetindo com isso o que foi feito pela esposa do profeta Abraão, Agar, 
quando procurava água para o seu filho Ismael.  

JAMRAT  

Que consiste em repetir o mesmo ato feito pelo profeta Abraão, quando estava 
indo cumprir a ordem de Deus de sacrificar o seu filho Ismael. 

A PARADA EM ARAFAT  

Que consiste em ficar ali desde o entardecer do dia nove até o pôr do sol do 
mesmo dia. Arafat é o único local na realização da peregrinação, em que todos os 
peregrinos ficam juntos num mesmo lugar.  

Os peregrinos passam esses momentos em oração, pedindo perdão a Deus. 
Podemos ter nesse momento uma idéia, uma visão de como será o Dia do Juízo 
Final, onde todos os seres humanos, após serem ressuscitados, estarão juntos 
esperando pelo julgamento. A peregrinação a Makkah, é a maior convenção anual 
de fé, o maior congresso mundial, realizado anualmente por muçulmanos de 
diferentes nacionalidades, línguas e cores. O Islam desde ١٤٠٠     anos, realiza tais 
congressos que foram instituídos por Deus, durante os quais os muçulmanos se 
encontram, se conhecem, examinam os assuntos comuns relativos ao Islam e aos 
muçulmanos e através da troca de experiências dos peregrinos, ao retornarem 
aos seus países de origem passam aos demais os resultados dessa troca de 
experiências. Como é também a maior conferência de paz regular que a história 
da humanidade jamais conheceu. Durante a peregrinação podemos observar 
inúmeros benefícios tanto individuais como coletivos. Como a manifestação na 
prática dos verdadeiros traços da universalidade do Islam, da fraternidade e da 
igualdade entre os muçulmanos. A sua realização transcende os limites de lugar, 
idioma e cor. Igualando a todos governantes e governados, ricos e pobres, aonde 
todos são iguais sendo o melhor ante Deus o mais temente. Logo podemos 



 �

observar todos com um mesmo objetivo, adorar a Deus da maneira que melhor O 
agrada. E durante a peregrinação nós nos familiarizamos com o ambiente 
espiritual e histórico no qual viveu o profeta Muhammad.  

AL Masjid Al Haram (A mesquita sagrada)  

A mesquita sagrada, desde o tempo em que Abraão e seu filho Ismael 
reconstruíram a Kaaba, sempre foi um pátio ao redor da Kaaba, sem casas 
construídas por perto, nem paredes cercando-a. Com o passar do tempo, 
construiu-se uma mesquita que veio sofrendo várias ampliações, sendo que hoje 
a sua área corresponde a ١٦٠.٠٠٠        metros quadrados.  

O Id-AL-Adha (A festa do sacrifício)  

É a segunda festa do Islam, sendo a primeira a festa do desjejum. O Id-Al-Adha é 
uma recordação da história do que iria ser o sacrifício do profeta Ismael, quando 
seu pai, o profeta Abraão, seguindo sem hesitação a ordem de Deus, iria sacrificar 
seu filho. 

Os passos do Hajj numa imagem  
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