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ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

ِاّلَّ۪ذ۪ٓي انَّ اِمِاِلَّىُِِِسْبحَّ رَّ ْسِجِدِاْلحَّ ِاْلمَّ ِِمنَّ ْبِد۪هِلَّْيًلا اَّْسٰرىِِبعَّ
ِ ۜاِاِّنَُّهُِهوَّ ْولَُّهِلُِنِريَُّهِِمْنِٰايَّاتِنَّ ْكنَّاِحَّ اِاّلَّ۪ذيِبَّارَّ ْسِجِدِاْْلَّْقصَّ اْلمَّ

۪ميُعِاْلبَّ۪صيرُِ  .الّسَّ

ُسولُِِقَّالَِّ ِِِرَّ ّلَّىِالّلٰ ُِِصَّ لَّْيهِِِالّلٰ ّلَّمَِِّعَّ سَّ ِِ:وَّ
ُجِعلَّْتِ ًلَّةِِ وَّ ْيِنىِِفىِالّصَّ ُةِعَّ  ِ.ُقّرَّ

DE NACHT VAN DE HEMELREIS 
 
Na een periode van langdurige onrecht en onderdrukking 
door de Mekkaanse polytheïsten, was de situatie onhoudbaar 
geworden voor de moslims in Mekka. De moslims werden 
gedurende drie jaar stelselmatig geboycot, waardoor alle 
menselijke en zakelijke betrekkingen een flinke deuk 
opliepen. Na afloop van de boycot verloor de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص eerst 
zijn oom van vaderskant Abū Ṭālib, die de Profeet altijd heeft 
gesteund, en daarna zijn vrouw Khadīja, van wie hij veel 
hield. Te midden van deze dagen van verdriet, liet Allah هلالج لج 
Zijn geliefde profeet Muḥammad Muṣṭafā ملسو هيلع هللا ىلص niet in de steek. 
Allah هلالج لج schonk Zijn profeet de Nacht van de Hemelreis 
(laylat al-Isrāʾ wa-l-Miʿrāj). Het eerste deel daarvan bestond 
uit een nachtelijke reis van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص van de Gewijde 
Moskee (al-Masjid al-Ḥarām) in Mekka naar de Aqṣā-
Moskee (al-Masjid al-Aqṣā) in Jeruzalem, aangeduid met al-
Isrāʾ. Allah هلالج لج zegt hier het volgende over in de Qurʾān: 
“Heilig is Degene Die Zijn dienaar [Muḥammad] ’s 
nachts van de al-Masjid al-Ḥarām naar de al-Masjid al-
Aqṣā heeft gebracht, waarvan Wij de omgeving hebben 
gezegend, opdat Wij hem van Onze tekenen lieten zien. 
Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alziende.”1 
 
Beste broeders en zusters! 
Het tweede deel van de laylat al-Isrāʾ wa-l-Miʿrāj bestond 
uit het ten hemel stijgen van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص vanaf de al-Masjid 
al-Aqṣā. Deze opstijging heet al-Miʿrāj.2 Tijdens de al-
Miʿrāj kreeg de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص de laatste twee verzen van sūrat al-
Baqara geopenbaard. Een ander belangrijk geschenk voor de 
moslims is de verplichtstelling van het vijfmaal daagse gebed 

 
1 Al-Isrāʾ, 17: 1. 
2 Zie Al-Najm, 58: 1-18. 
3 Al-Nasāʾī, ʿIshrat al-nisāʾ, 1. 

(al-ṣalāt). De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص omschreef de ṣalāt als volgt: “En 
mijn oogappeltje prijkt in het gebed (al-ṣalāt).”3 
 

Beste moslims! 
De universele morele principes die de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص heeft 
gebracht die in sūrat al-Isrāʾ worden vermeld, kunnen als 
volgt worden opgesomd: 1) Neem geen andere god naast 
Allah هلالج لج, aanbid alleen Hem ; 2) Behandel de ouders goed; 3) 
Geef de familieleden, de armen en de gestrande reizigers hun 
rechten; 4) Verspil het bezit niet; 5) Dood geen kinderen uit 
angst voor armoede; 6) Nader het overspel (al-zinā) niet; 7) 
Dood geen ziel die Allah  هلالج لج heilig heeft verklaard; 8) Benader 
niet het bezit van een wees totdat hij de puberteit bereikt; 9) 
Kom de belofte na; 10) Geef de volle maat, weeg met de juiste 
weegschaal; 11) Volg niet datgene waarover je geen kennis 
hebt; 12) Loop niet hoogmoedig op de aarde.4 Allah هلالج لج zegt 
het volgende over deze verboden: “Dat alles is slecht bij 
jouw Heer [en] verwerpelijk. Dat behoort tot de 
wijsheid die Allah aan jou openbaarde. En neem geen 
andere god naast Allah, anders word je in de Hel 
geworpen, vol verwijten en verworpen.”5 
 

Beste gemeenschap! 
Met de wil van Allah هلالج لج bereiken we zondagavond 27 februari 
2022 de laylat al-Isrāʾ wa-l-Miʿrāj. Deze gebeurtenis vond 
zo’n anderhalf jaar voor de emigratie (hijra) naar Medina 
plaats. Laten we de morele principes die de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص heeft 
verkondigd naleven, zodat vrede en harmonie de overhand 
krijgen in de samenleving en een middel worden voor eeuwig 
geluk in het Hiernamaals. De grootste opgave voor ons als 
moslims is om deze morele principes tot leven te brengen. 
Laten we onder geen beding toegeven op dit gebied. Op deze 
manier zal de schoonheid en het licht van de Islām de hele 
mensheid bereiken. Ik beëindig mijn preek met een duʿāʾ uit 
het laatste vers van sūrat al-Baqara: “Onze Heer (Rabb)! 
Bestraf ons niet als wij vergeten of fouten maken. Onze 
Heer (Rabb)! En belast ons niet met een zware last zoals 
U degenen voor ons belastte. Onze Heer (Rabb)! En 
belast ons niet met datgene waar we niet de kracht voor 
kunnen opbrengen! En scheld voor ons [onze zonden] 
kwijt! En vergeef ons! En wees ons genadig! U bent onze 
Beschermer! En help ons tegen het ongelovige volk!”6 
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4 Al-Isrāʾ, 17: 22-37. 
5 Al-Isrāʾ, 17: 38-39. 
6 Al-Baqara, 2: 286. 


