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Bismillahi arahmani araheem, 
 
Beste broeders en beste zusters. Het onderwerp van vandaag is: de lessen die wij kunnen trekken uit de 
migratie van onze geliefde profeet Mohammed vzmh van Mekka naar Medina.  
 
We kunnen een hoop leren uit deze migratie. Allah swt zegt in surah al-Tawba, ayah 40, het volgende: 
 

ُ  إِۡذ أَۡخَرَجُه ٱلَِّذيَن َڪَفُروْا ثَانَِى ٱۡثَنۡيِن إِۡذ ُهَما فِى ٱۡلَغاِر إِۡذ يَُقوُل  إَِّلَّ تَنُصُروُه َفَقۡد نََصَرُه ٱّللَّ
َ َمَعَنا ۖ ِحبِهِۦ ََّل تَۡحَزۡن إِنَّ ٱّللَّ ـٰ  لَِص

Als jullie hem (Mohammed) niet helpen; voorzeker, Allah zal hem helpen zoals (Hij hem hielp) toen 
degenen die niet geloofden hem verdreven en tot hij één van de twee behoorde die zich in de grot 
bevonden, (en) toen hij tegen zijn metgezel zei: “Wees niet bedroefd; voorwaar, Allah is met ons.”  

Onze profeet Mohammed vzmh werd aangevallen in Mekka; er werden plannen gemaakt om hem te 
vermoorden en Allah swt heeft hem de opdracht gegeven om samen met Abu Bakr as-Sidiq te 
emigreren naar Medina. De reden dat wij het vandaag, in deze vrijdagpreek, het hebben over deze 
gebeurtenis, is omdat onze profeet Mohammed vzmh in deze maand emigreerde. Deze gebeurtenis 
heeft tevens geleid tot het begin van de islamitische jaartelling. Onze profeet leefde 13 jaar in Mekka 
nadat hij de boodschap kreeg. Jaren waarin hij de islam verspreidde onder het volk. Zijn voornaamste 
boodschap was: ‘la ilaha ila Allah’. Hij verkondigde dus de boodschap van het monotheïsme: er is maar 
één God die het recht heeft om aanbeden te worden en dat is Allah swt. Ondanks zijn verkondiging, was 
niet het hele volk overtuigd van deze boodschap. Er was een kleine groep die geloofde in Allah swt. 
Maar degenen die geloofden, waren ontzettend standvastig! De imaan van deze mensen was 
ontzettend groot en zij zijn de vrome voorgangers die onze profeet Mohammed saw hebben geholpen in 
het verspreiden van de islam. Het begin van de islam ligt in Mekka.  
 
De tegenstanders van onze profeet Mohammed vzmh beraamden een aanslag op hem onder leiding van 
Abu Jahl. Zij wilden dat er een einde kwam aan de islam en hadden zich verzameld om een plan te 
smeden om hem te vermoorden. Ze hadden bedacht om zijn huis gezamenlijk te omringen terwijl hij 
sliep en wanneer hij zou ontwaken, dat zij hem zouden vermoorden. Zij wilden dit gezamenlijk doen, 
zodat de familie van onze profeet Mohammed vzmh geen enkele dader kon aanwijzen. Zij hadden 
immers dan de aanslag gezamenlijk gepleegd en er zou dan een gedeelde verantwoordelijkheid zijn.  
 
Maar Allah swt heeft hen vernederd door een ayah uit de koran naar onze profeet Mohammed vzmh te 
sturen, waarin Allah swt in surah al Anfal, ayah 30, zegt:  
 

ُ َخۡيُر  ُ  ۖ َوٱّللَّ َوإِۡذ يَۡمُكُر بَِك ٱلَِّذيَن َكَفُروْا لُِيۡثبُِتوَك أَۡو يَۡقُتلُوَك أَۡو ُيۡخرُِجوكَ  ۚ َويَۡمُكُروَن َويَۡمُكُر ٱّللَّ
ِڪرِينَ  ـٰ  ٱۡلَم

En (gedenk) toen degenen die niet geloofden een list tegen jou beraamden om jou vast te ketenen (en 
gevangen te nemen) of om jou te doden of om jou te verdrijven. En zij waren listen aan het beramen 
en ook Allah maakte plannen. En Allah is de beste in het maken van plannen.  
 



De engel Jibriel kwam naar onze profeet Mohammed vzmh en hij gaf hem te kennen dat Allah swt hem 
de opdracht had gegeven om Mekka te verlaten en te emigreren naar Medina. Onze profeet 
Mohammed liet Ali op zijn plek slapen, liep naar buiten, pakte een handjevol zand en gooide het naar de 
mannen die buiten stonden, terwijl hij koran reciteerde. Met de wil van Allah swt vielen zij in slaap en 
onze profeet Mohammed vzmh kon onopgemerkt zijn huis verlaten. Toen zij ontwaakten uit hun slaap, 
haastten zij zich naar binnen naar het bed van onze profeet Mohammed vzmh en zij troffen daar Ali aan. 
Onze profeet was inmiddels allang weg. Uit deze hidjra (migratie) kunnen wij 6 lessen trekken.  
 

1. Onze jongeren zijn ontzettend waardevol! Onze profeet Mohammed saw heeft Ali de gunst 
gegeven om hem te helpen. Onze jeugd bezit erg veel kwaliteiten en kan van grote waarde zijn 
voor het verspreiden van de islam.  

2. Van de migratie kunnen wij tevens leren dat onze aanbiddingen en onze daden enkel en alleen 
moeten zijn voor Allah swt. Wij moeten ons inzetten met de intentie dat wij de tevredenheid 
van Allah swt wensen. Onze intentie moet dus zuiver zijn.  

3. Een derde les die wij kunnen leren vanuit de hidjra is dat Allah swt de oprechte moslims altijd 
beschermt. Onze profeet Mohammed vzmh en Abu Bakr waren gevlucht en gingen naar de grot 
Thawr om zich te verschuilen. De Qurajsh waren ze gevolgd en zochten ze daar. Zij hebben in 
hun zoektocht de ingang van de grot ontdekt zodat als iemand van hen met zijn hoofd naar 
beneden had gekeken, ze de voeten hadden kunnen zien van onze profeet. Het verdriet van Abu 
Bakr werd erg groot, maar onze profeet stelde hem gerust en zei: “Abu Bakr, wat dacht je van 
twee mensen die Allah steunt. Wees niet droevig, Allah is met ons". 

4. De vierde les die we uit de migratie kunnen trekken is geduld. Geduld is ontzettend belangrijk. 
Om je familie achter te laten, is een ontzettend moeilijke taak. Onze profeet Mohammed vzmh 
kreeg deze opdracht van Allah swt en hij volgde deze opdracht op. Onze profeet Mohammed 
hield ontzettend veel van Mekka. Hij vond het ook erg moeilijk om deze plaats te verlaten. En 
toch deed hij dit, uit liefde voor Allah swt. Dit laat zijn geduld zien.  

5. Abu Bakr was de beste vriend van onze profeet Mohammed vzmh. Hij was degene die zich vier 
maanden lang voorbereidde op deze migratie. Hij stond naast onze profeet Mohammed vzmh 
op dit moeilijke moment. Ook heeft hij zijn dochters Aicha en Esma, maar ook zijn zoon Abdullah 
ingezet om onze profeet Mohammed vzmh te ondersteunen, bijvoorbeeld door hem eten te 
brengen. Wat leren we hieruit? Dat het ontzettend belangrijk is om betrouwbare vrienden te 
hebben, die jou leiden tot het goede op de weg van Allah swt en die jou kunnen helpen.   

6. Het belang van het maken van een juiste planning en een plan van aanpak. Als we kijken naar de 
hidjra van de profeet Mohammed vzmh, dan zien we dat hij een heel plan van aanpak had 
gemaakt hoe hij migratie vorm zou geven. Hij heeft vele voorbereidingen getroffen om de 
migratie succesvol te doen. Dit is een les die we voor ons zelf moeten trekken, als jij iets wilt 
doen, dan moet je je volledig daarvoor inzetten en de juiste voorbereidingen voor treffen. Zodra 
je alles hebt gedaan, dan moet je het vertrouwen in de handen van Allah swt neerleggen.  
 

Beste broeders en zusters, neem deze lessen mee en pas ze toe in je eigen leven. Bedankt voor jullie 
aandacht! Wa salamoe alaikoum wa ra7matoe lahi wa barakatoeh!  


