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De Khotba van vandaag gaat over het volgende: 
 

De geboorte van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص 
 
 
Allah subhanahoe wata3ala zegt: “Voorzeker, er is een Boodschapper tot jullie gekomen 

uit jullie eigen midden. Zwaar voor hem is jullie lijden, vurig wenst hij het goede voor 

jullie, voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig” (At-Tawba: 128) 

 

De nieuwe maan voor de maand Rabi-e Al-Awaal is zichtbaar. Een maand waarbij de hemel 

en aarde is opgelicht met de geboorte van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص is de laatste Boodschapper van Allaah subhanahoe wata3ala. De mensen 

leefden voor de komst van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص  in een duisternis. Voor de komst van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص 

aanbaden de mensen beelden, die zij zelf met hun eigen handen maakten. Zij waren er ook 

nog eens van overtuigd dat deze beelden in staat waren om te geven, te nemen en te 

onthouden. En zij prijsden de mensen en knielden ook neer voor ze als ze een hoge status 

hadden in de samenleving. De mensen vermoordden ook de kinderen uit angst voor 

armoede voor de komst van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

Toen de mensheid in een diepe duisternis waren en omringd waren door de slechtheden. 

Kwam de barmhartigheid van Allaah subhanahoe wata3ala. 

 

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: “O, mensen van het Boek, Onze boodschapper is tot 

jullie gekomen, die veel van hetgeen voor jullie verborgen bleef van het Boek heeft 

ontsluierd en veel overgeslagen. Er is van Allaah inderdaad een licht en een duidelijk 

Boek tot jullie gekomen. En Allaah leidt daarmee degenen die Zijn welbehagen zoeken 

op de paden van vrede en leidt hen uit de duisternis tot het licht met Zijn gebod en 

leidt hen naar het rechte pad” (Al-Maa-ida: 15-16) 

 

De barmhartigheid van Allaah is naar deze aarde gekomen. Degene die de eenheid van 
Allaah verkondigt. De verduidelijker van de vormen van aanbidding van Allaah subhanahoe 
wata3ala. 
Hij ملسو هيلع هللا ىلص heeft wereld gevuld met licht en leiding met de wil van Allaah. 
Allaah subhanahoe wata3ala heeft hem als barmhartigheid gezonden naar de wereld. Als de 
beste der schepselen. 
 
Geliefde broeders en zusters, 
Allaah subhanahoe wata3ala heeft ons gereinigd van Shirk en het slechte gedrag door ons 
Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص te zenden. Zijn geboorte ملسو هيلع هللا ىلص is de dag dat Allah subhanahoe wata3ala de 
mensheid heeft begunstigd met barmhartigheid, hij ملسو هيلع هللا ىلص was het licht in het duister voor de 
gehele mensheid.  
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Allaah subhanahoe wata3ala zegt: “En wij hebben jou(Mohammed) slechts als genade 
voor de wereld gezonden” (Al-Anbiyaa-e: 107) 
 
De profeet ملسو هيلع هللا ىلص is als wees geboren, zijn vader was overleden toen hij nog in de buik van zijn 
moeder Aminah was. Bij de bevalling kwam vanuit zijn moeder een licht naar buiten. 
Zij bracht zijn opa Abdoul-Muttalib op de hoogte van de geboorte, waarna Abdoul-Muttalib 
vrolijk en gelukkig naar haar toe kwam. Hij nam de baby in zijn armen en riep Allah 
subhanahoe wata3ala aan en noemde hem Mohammed. Allaah subhanahoe wata3ala heeft 
Abdoul-Muttalib ervoor gekozen om hem op te voeden en hem te onderhouden. Allaah 
subhanahoe wata3ala heeft Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص ook beschermd tegen het kwade van iedere Djinn 
en mens. Halima As-Sa3diyah voedde de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص op. Zij was een van de armste mensen 
in de gemeenschap. Zo zie je hoe Allaah subhanahoe wata3ala armoede en een wees 
samen heeft gebracht.  
 
De metgezellen vroegen aan de profeet ملسو هيلع هللا ىلص  , vertel ons iets over jezelf? Hij ملسو هيلع هللا ىلص  zei: "De roep 
van Abi Ibrahim en de verkondiging van Isa, en mijn moeder zag toen ze me droeg 
alsof het licht uit haar kwam, dat de Shaam-paleizen verlicht hebben”. 
 
In de volgende Hadith vertelde de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص   over zijn zuivere stamboom van zowel de kant 
van zijn vader als de kant van zijn moeder: “Voorwaar! Allah heeft uit het nageslacht van 
Ismail Kinaana uitverkoren, en Hij heeft uit het nageslacht van Kinaana Qouraysh 
uitverkoren, en Hij heeft uit het nageslacht van Qouraysh Bani Haashim uitverkoren en 
Hij heeft mij uit Bani Haashim uitverkoren” (Moslim)  
 

Allaah subhanahoe wata3ala zegt: “Allaah verkiest boodschappers uit het midden van de 
engelen, eveneens uit het midden van de mensen. Voorzeker, Allaah is Alhorend 
Alzien” (Al-Hajj: 75) 
 


