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Datum: 06-08-2021 (vereenvoudigde samenvatting) 

س الرَّْحٰمنس الرَّ۪حيمس  ــــــــــــــــــــــمس اّٰلله ْ  ِبس

 ُ َ اّٰلله ٍۙ رَِضس ساسْحَسان  َّ۪ذيَن اتَّبَعُوُهْم ب ۪ريَن َواْْلَْنَصارس َوال َن اْلُمهَاجس سُقوَن اْْلَوَّلُوَن مس اب َوالسَّ
سَك  َٓا اَبَدًاۜ ذٰل س۪ديَن ۪فيهَ َعْنهُْم َورَُضوا َعْنهُ َواََعدَّ لَهُْم َجنَّات  تَْج۪ري تَْحتَهَا اْْلَْْنَاُر َخال

 . اْلفَْوُز اْلعَ۪ظيمُ 
َّمَ  ُ َعلَْيهس َوَسل س َصَّلَّ اّٰلله  : قَاَل رَُسوُل اّٰلله

ُ َعْنهُ  اْلُمْسلسُم مَْن َسلسمَ اْلُمْسلسُمونَ  ُر مَْن هََجرَ مَا َْنَى اّٰللَّ سهس َويَدسهس، َواْلُمهَاجس سَسان ْن ل  . مس
EEN GELUKZALIGE REIS: DE EMIGRATIE (AL-HIJRA) 
 

Beste broeders en zusters, met de wil van Allah هلالج لج begint 

aanstaande maandag het islamitische nieuwjaar; het is dan 

de eerste dag van de maand Muḥarram van het jaar 1443. 

Ik bid tot Allah هلالج لج dat het nieuwjaar veel zegeningen 

brengt voor de islamitische gemeenschap. Āmīn. Beste 

moslims, toen de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص en de gelovigen stelselmatig 

werden onderdrukt, gaf Allah هلالج لج hen toestemming om te 

emigreren naar de veilige stad Medina. Eerst vertrok een 

deel van de gelovigen, daarna vertrok de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص samen 

met Abū Bakr (r.a.). De inwoners van Medina (al-anṣār) 

hebben de emigranten uit Mekka (al-muhājirūn) met open 

armen verwelkomd en hen op de beste wijze geholpen. 

Beste gelovigen, ook eerdere profeten en degenen die in 

hen geloofden waren genoodzaakt om, omwille van hun 

geloof, hun thuisland te verlaten. In de Qurʾān zien we 

voorbeelden van de profeten Ibrāhīm, Shuʿayb en Mūsā. 

Beste mensen, de emigratie (al-hijra) heeft ook een 

spirituele betekenis, namelijk dat je alle vormen van 

kwaad vermijdt en je alleen richt op goedheid. De kern 

van jouw persoonlijke hijra is oprechtheid. Laten we, nu 

we het nieuwjaar ingaan, onszelf kritisch ondervragen en 

streven naar een volmaakte īmān. 
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