َ ض ُم َرا
غ ًما
ْ ِ ّللا يَ ِجدْ فِي اْلَر
َِْ س ِبي ِْل
َ اجرْ فِي
ِ َو َمن يُ َه
َِْ اج ًرا ِإلَى
ّللا
َ يرا َو
ً َِكث
ِ سعَ ْةً ْۚ َو َمن يَخ ُرجْ ِمن بَيتِ ِْه ُم َه
َِْ علَى
ّللا
َ ُسو ِل ِْه ث ُ َْم يُد ِرك ْهُ ال َموتُْ فَقَدْ َوقَ َْع أَج ُر ْه
ُ ۗ َو َر
َ ُّللا
ورا َر ِحي ًما
َْ ان
َْ َو َك
ً ُغف

En wie emigreert omwille van Allaah, vindt op aarde vele
toevluchtsoorden en overvloed. En wie zijn huis verlaat als
emigrant naar Allaah en Zijn boodschapper waarna de dood hem
treft, zijn beloning is zeker bij Allaah. En Allaah is meest
Vergevensgezind en meest Barmhartig
An-Nisaa’: 100
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Waarlijk, alle lof komt toe aan Allaah, we prijzen Hem, we zoeken Zijn steun en we
vragen om Zijn vergiffenis. En we zoeken toevlucht bij Allaah tegen het slechte in
onszelf en tegen het slechte van onze daden. Wie geleid wordt door Allaah, er is voor
hem geen dwaling, en wie Allaah laat dwalen, voor hem is er geen leiding. Ik getuig
dat er niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah; Hij
alléén zonder deelgenoot (aan Hem toe te kennen). En ik getuig dat Mohammed ﷺZijn
dienaar en boodschapper is.
Vervolgens...

5

Inleiding
Met de gunst van Allaah de Verhevene heb ik sinds mijn emigratie naar Marokko in
het jaar 2013, vele unieke mensen mogen ontmoeten en verschillende ervaringen
mogen meemaken; persoonlijke ervaringen en bijzondere situaties die ik wil delen
zodat anderen daar lering uit kunnen trekken. Dit is een advies voor wie geïnteresseerd
is in al-Hijra1, gebaseerd op mijn ervaring als Marokkaan zijnde, die geboren en
getogen is in Nederland. Door middel van interviews met broeders van een andere
afkomst die gevestigd zijn in verschillende delen van Marokko, worden diverse
onderwerpen aangehaald om het advies toepasbaar te maken voor elke moslim.
Strevend naar de beloning van Allaah de Verhevene, zoals overgeleverd door Zijn
boodschapperﷺ: Degene die wijst op het goede, krijgt dezelfde beloning als degene
die er naar handelt.2 Dus ook al lijkt het advies gericht te zijn op mensen met een
Marokkaanse afkomst die naar Marokko willen emigreren, kan eenieder profiteren die
streeft naar de beloning van Allaah de Verhevene. Het uiteindelijke resultaat is
gecontroleerd door mijn geliefde broeder Omar as-Surinami3. Moge Allaah hem en
iedereen die hieraan heeft meegeholpen, rijkelijk belonen.
Ik zal heel open zijn over bepaalde persoonlijke omstandigheden waarin ik een
toegevoegde waarde zie. Gezien mijn achtergrond tracht ik daarmee te verduidelijken
dat het een grote en zware stap is geweest, maar dat het uiteindelijk gemakkelijk gaat
voor wie Allaah het makkelijk maakt. Hopelijk zul je jezelf in mijn verhaal herkennen
of zullen bepaalde aspecten jou motiveren en bewegen tot het zetten van de
vervolgstappen in het verwezenlijken van jouw emigratie. Indien de intentie of
interesse er nooit is geweest, dan hoop ik hiermee jouw aandacht te hebben getrokken
aangaande dit onderwerp. In mijn gesprekken met moslims in Nederland heb ik
ondervonden dat er een groot enthousiasme heerst rondom het onderwerp emigreren
naar Marokko. Bovendien is er een grote behoefte aan advies en informatie.
Herhaaldelijk worden dezelfde vragen gesteld en ik ondervond dat ik in herhaling viel
met het delen van mijn verhaal en adviezen. Door dit hier op papier te zetten streef ik
ernaar een grotere groep te bereiken en meer profijten aan te halen op basis van de
Quraan, de sunnah, de uitspraken van de geleerden en de ervaringen van anderen
gevestigd in Marokko. Laten we beginnen met het vernieuwen van onze intentie
omwille van Allaah de Verhevene en met het gedenken van de uitspraak van de
profeetﷺ: Waarlijk, de daden zijn gebaseerd op de intentie. Een persoon wordt
alléén beloond voor wat hij zich heeft voorgenomen. Wie zijn emigratie is omwille
van Allaah en Zijn profeet, zijn emigratie is voor Allaah en zijn profeetﷺ. En wie
emigreert voor het verwerven van een wereldse nut of voor het trouwen van een
vrouw, zijn emigratie is voor wat hij is geëmigreerd.4
1

Wordt uitgesproken als al-Hidzrah
Een overlevering uit Sahieh Moslim: 1893
3
Afgestudeerd aan de universiteit in Medina
4
Een overlevering uit Sahieh al-Bukhari:1
2
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2. Wat betekent al-Hijra?
Sinds de komst van de boodschapper van Allaah tot de dag van vandaag zijn er
gelovigen die de islamitische emigratie proberen te realiseren omwille van de religie
waar de Schepper Zijn tevredenheid over heeft uitgesproken. Dat doen ze in navolging
van de profeetﷺ, die na tien jaar profeetschap zelf is geëmigreerd van Mekka naar
Medina. Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis die resulteerde in het vestigen
van de eerste islamitische staat. Een geweldige gunst die de profeet ﷺweerhield om
zichzelf toe te kennen aan de ansaar1: Als het niet was om de hijra, dan was ik een
man van de ansaar.2 Maar wat houdt al-Hijra nu eigenlijk precies in?
Al-Hijra in de taal3 is afkomstig van het woord al-Hajr, wat verlaten betekent. Volgens
de islamitische wetgeving is de betekenis van al-Hijra zoals de sheikh (Mohammed atTamiemie) gezegd heeft: “Het verhuizen van een ongelovig land naar een islamitisch
land” (…) Het is verplicht voor iedere gelovige die niet in staat is zijn geloof te uiten
in het land van ongeloof. Zijn geloof is dus incompleet als hij het niet kan belijden
behalve door middel van een emigratie. En (de stelregel is) waar een verplichting niet
mee wordt vervolmaakt behalve met behulp van een benodigdheid, dan wordt die
benodigdheid verplicht.4
Ibn al-‘Arabie al-Malikie heeft gezegd: Al-Hijra is het verlaten van een ongelovig land
voor een islamitisch land. Het was verplicht in de tijd van de profeet ﷺen dat is na
hem zo gebleven voor wie zichzelf (en zijn religie) vreest.5
In dit advies wordt de betekenis gehanteerd uit de islamitische wetgeving6. Maar het
zal geen uitgebreide en gedetailleerde uiteenzetting worden wat betreft al-Hijra vanuit
een fiqh7 oogpunt. Er zijn verschillende boeken beschikbaar die het islamitische
oordeel over al-Hijra uitleggen; wanneer het verplicht is en wanneer het aanbevolen is.
Een onderwerp wat daarmee samenhangt is het islamitische oordeel over het reizen
naar de landen van de ongelovigen; met welke voorwaarden en in welke
omstandigheden dat is toegestaan. Daar wordt hier verder niet op ingegaan, maar een
algemeen advies van de voormalige mufti van Saoedi-Arabië, sheikh ibn Baaz is wel
op zijn plek:

1

De bewoners van Medina die de emigranten hebben opgevangen en gesteund
Een overlevering uit Sahieh al-Bukhari: 7244
3
Er wordt afgewisseld tussen het Arabische woord en het Nederlandse woord afhankelijk van het leesgemak
4
Uitleg van het boek Usoel at-Thalaatha van sheikh ibn al-‘Utaymeen: 129-130
5
Uit het boek Nayl al-Awtaar: 33/8
6
Sheikh ‘Abd al-Muhsin al-Abbaad werd gevraagd over een persoon die hijra heeft gedaan naar Italië. De
sheikh reageerde: Hij is geëmigreerd naar een ongelovig land?!? Dat is geen (islamitische) emigratie. Dat is de
emigratie van de vogels! Zie: https://youtu.be/3zLF6kCTH9w
7
Jurisprudentie; andere boeken zijn daar voor beschikbaar zoals de Engelse vertaling van het boek “A
conclusive study on the issue of hijrah”
2

7

Het is verplicht voor alle moslims die wonen in een ongelovig land en daartoe in staat
zijn, om te emigreren naar de islamitische landen waar de islamitische rituelen
worden uitgevoerd. Als ze daartoe niet in staat zijn, dan naar een land waar slechtheid
minder is. Zoals een groep van de metgezellen heeft gedaan op bevel van de profeetﷺ,
van Mekka naar Ethiopië. Want Ethiopië bevatte minder slechtheid dan wat de
moslims ervaarden in Mekka. Als ze daartoe niet in staat zijn, dan moeten ze Allaah
vrezen in hun huidige verblijfplaats. En ze moeten op de hoede zijn van de verboden
van Allaah. En ze moeten de verplichtingen uitvoeren die Allaah hen heeft
opgedragen. Het is niet erg als ze (financiële) hulp en steun aannemen van een
ongelovig land. Maar dat mag niet tot gevolg hebben dat een verplichting wordt
nagelaten of een verbod wordt uitgevoerd. Het is niet toegestaan om steun te
ontvangen behalve via de officiële kanalen die het land heeft vastgesteld. En het is niet
toegestaan te liegen om steun te verkrijgen. Het is aan hen allemaal om Allaah in alles
te vrezen en op de hoede te zijn van wat Hij heeft verboden. En om onderling verenigd
te zijn op de Quraan en de sunnah. En om de geleerden te contacteren als ze vragen
hebben. Hetzij doormiddel van het schrijven naar ze of door te bellen. Moge Allaah de
situatie van alle moslims verbeteren, hun religie beschermen en zegenen met (het
juiste) begrip daarvan. Moge Hij ze behoeden van hun eigen slechtheid en de
slechtheid van hun vijanden. Waarlijk, Hij is de meest Vrijgevige, de meest Nobele.1

1

Majmoe’ fataawa wa maqaalaat as-sheikh: 238/28
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2.1 De gunsten van al-Hijra
Weet, moge Allaah jou leiden op het goede, dat het emigreren omwille van Allaah een
geweldige aanbidding is. Een gunst waar Allaah mee verheft wie Hij wil. Zoals Hij
ook de muhaadjirien1 ten tijde van de profeetﷺ, boven de ansaar heeft verheven.
Sheikh Saalih al-Fawzaan heeft gezegd:
Dus Allaah heeft de muhaadjirien genoemd alvorens het noemen van de ansaar, omdat
de muhaadjirien hun land, bezit en huizen hebben verlaten. Ze gingen erop uit voor de
gehoorzaamheid van Allaah de Verhevene. Maar de ansaar begaven zich in hun land,
huizen en bezit, moge Allaah tevreden zijn met hen. Dus de muhaadjirien zijn beter:
Waarlijk, Allaah heeft de profeet, de muhaadjirien en de ansaar vergeven2
Altijd noemt Hij de muhaadjirien alvorens het noemen van de ansaar, dus ze zijn beter
zonder twijfel.3
In een andere vers heeft Allaah de Verhevene gezegd: En wie emigreert omwille
van Allaah, vindt op aarde vele toevluchtsoorden en overvloed. En wie zijn huis
verlaat als emigrant naar Allaah en Zijn boodschapper waarna de dood hem
treft, zijn beloning is zeker bij Allaah. En Allaah is meest vergevensgezind en
meest barmhartig4 Sheikh Si’di heeft hierover in zijn tafseer gezegd:
Dit dient ter motivatie en aansporing om te emigreren en het duidt de goedheden aan
die het omvat. Dus heeft Degene die Zijn belofte (altijd) nakomt, beloofd dat wie
omwille van Hem emigreert strevend naar Zijn beloning, die zal toevluchtsoorden en
overvloed vinden. Toevluchtsoorden bevatten goedheden die betrekking hebben op de
religie en overvloed omvat goedheden die betrekking hebben op het nabije leven. Dat
is omdat veel mensen denken dat al-Hijra een aanleiding is tot verstrooiing na
solidariteit, en armoede na rijkdom, en onderdanigheid na superioriteit, en
moeilijkheid na vergemakkelijking. Maar dat is niet zo. Zolang de gelovige zich
bevindt tussen de ongelovigen, is zijn religie onderhevig aan een zware tekortkoming.
Daarnaast zijn in de sunnah meerdere authentieke overleveringen terug te vinden die
de gunsten van al-Hijra aanduiden. Zo heeft de profeet ﷺgezegd: Verricht de hijra,
want er is niets wat er gelijk aan is.5 En hij ﷺheeft gezegd: Weet je dan niet dat de
islaam opheft (aan zonden) wat ervoor is gebeurd? En dat al-Hijra opheft (aan
zonden) wat ervoor is gebeurd? En dat al-Hajj opheft (aan zonden) wat ervoor is
gebeurd?6
1

De emigranten van Mekka naar Medina
At-Tauba: 117
3
Afkomstig uit de officiële website: https://tinyurl.com/yxanv5rh
4
An-Nisaa’: 100
5
Een overlevering uit Silsilaat as-Sahieha: 1937
6
Een overlevering uit Sahieh al-Djaami’: 1329
2
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En in een andere overlevering: Waarlijk, de shaytaan blokkeert de wegen van de
kinderen van Adam. Hij blokkeert de weg van de islaam en zegt tegen hem: “Hoe
kan je moslim worden en je religie verlaten, de religie van je ouders en de religie
van je grootouders?” Waarna hij hem ongehoorzaamt en moslim wordt. Daarna
blokkeert hij de weg van al-Hijra en zegt tegen hem: “Hoe kan je emigreren, je
land verlaten en je thuis verlaten? Want het voorbeeld van de emigrant is als die
van een vastgebonden paard (die niet vrij kan bewegen)!” Waarna hij hem
ongehoorzaamt en emigreert. Daarna blokkeert hij de weg van al-Djihaad en zegt
tegen hem: “Je gaat strijden en je leven en bezit op het spel zetten; om vervolgens
te moorden en vermoord worden. Als gevolg wordt je (achtergebleven) vrouw
gehuwd en je bezit verdeeld.” Waarna hij hem ongehoorzaamt en gaat strijden.
Wie dat doet, voor diegene verplicht Allaah de Verhevene Zichzelf hem het
paradijs binnen te treden.1

1

Een gedeelte uit een overlevering uit Sahieh al-Djaami’: 1652
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2.2 Het gevaar van het verblijven in een niet-islamitisch land
Elke oprechte moslim die weet hoe het is om op te groeien in de landen van de
ongelovigen, kan niet ontkennen dat de religie van een persoon grote gevaar loopt. Het
verblijven in een niet-islamitisch land heeft een negatieve invloed op de religie van
een persoon op verschillende fronten; het (gezamenlijke) gebed, het geven van de
zakaat1, het vasten van de maand ramadaan2, de djihaad (met instemming van de
islamitische leider)3, het risico op het verbreken van het verband (tussen de moslims en
de niet-moslims)4, religieuze beproevingen5, de gewoonten, de taal, de kledij,
economische moeilijkheden6 en op vele andere fronten. De geleerde abu al-‘Abbaas alWansharieshie7 werd gevraagd over het verblijven in het toenmalige Andalusië, wat
overgenomen was door de ongelovigen. De persoon die de vraag stelde had de intentie
te verblijven om zijn islamitische broeders te helpen en te steunen. De sheikh eindigde
zijn advies met het volgende:
Imaam Malik heeft gezegd: “Het vers dat gaat over al-Hijra geeft mee dat het
verplicht is voor elke moslim om te emigreren uit een land waar de sunnah wordt
aangepast en waar niet met de waarheid wordt gehandeld.” Dus het verlaten van de
landen van de ongelovigen en de grondgebieden van de zondeplegers, is des te
urgenter.8
Alle fataawa die aanbod zijn gekomen zijn gebaseerd op de Quraan en de sunnah. Dat
is niet nieuw aangezien de profeet ﷺzelf de moslims heeft gewaarschuwd om niet te
verblijven in de landen van ongeloof. Zoals zijn uitspraak: Ik pleit mij vrij van iedere
moslim die verblijft tussen de afgodendienaren. Ze zeiden: “Oh boodschapper
van Allaah, waarom?” Hij zei: Zodat jullie elkaars vuur niet meer zien (vanwege
het gevaar).9 En zijn uitspraak: Wie de ongelovige vergezelt of met hem woont, die
is zoals hem.10
1

Sheikh Rabie’ ibn Haadie werd gevraagd over het sturen van zakaat van de ongelovige landen naar de
islamitische landen. Hij zei: Het is aan de vraagsteller om zichzelf te sturen alvorens hij zijn zakaat stuurt.
Uit het artikel Maqaal moeshaahadaatie fie bayt al-‘Allaama
2
Zoals een niet noemenswaardige stichting die actief is in Nederland en verdeeldheid zaait in verband met het
bezichtigen van de maan van de maand ramadan. De doorsnee moslims zijn een prooi voor dergelijke
groeperingen. Het is overduidelijk dat ze de moslims proberen te distantiëren van Saoedie- Arabië, om hun
sufistische gedachtegoeden de ruimte te geven.
3
Nog erger, de ongelovigen kunnen de moslims juist verplichten mee te strijden door middel van de
dienstplicht. Dit gevaar brengt de huidige mufti van Saoedie- Arabië, sheikh Aal as-Sheikh ook ter sprake:
https://youtu.be/-15vXtyGGtU
4
De val van Srebrenica is nog in onze geheugen gegraveerd als de dag van gister!
5
Denk aan actuele onderwerpen zoals ritueel slachten, besnijdenis, de hidjaab, bijzonder onderwijs,
godslastering, (homo)seksualiteit, orgaandonatie, euthanasie, islamitische begraafplaatsen etc.
6
Al deze punten worden uitgelegd in het boek Al-Fasl al-Mubien fie mas’lat al-Hijra: 81-93
7
Overleden in 914 na de hijra in Fez, moge Allaah hem barmhartig zijn
8
Uit het boek Al-Fasl al-Mubien fie mas’lat al-Hijra: 93
9
Een overlevering uit Sahieh Sunan abie Dawoed: 2645
10
Een overlevering uit Silsilaat as-Sahieha: 2330
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Sheikh abu al-‘Abbaas ibn Taymiyya heeft gezegd: Allaah de Verhevene heeft de
kinderen van Adam en alle schepsels, zo gecreëerd dat er nauwe interacties zijn tussen
de schepsels die op elkaar lijken. Hoe meer ze op elkaar lijken, hoe nauwer de
interactie als het gaat om gedragingen en eigenschappen; totdat er geen onderscheidt
meer kan worden gemaakt (tussen elkaar) behalve op basis van het uiterlijk.
Gezien het feit dat de ene mens en de ander een gelijke oorsprong hebben, is de
interactie nog heftiger (…) En vanwege deze stelregel ontstaat beïnvloeding en invloed
op de kinderen van Adam. En door het leven met elkaar en het overeenkomen met
elkaar, worden gedragingen overgenomen van elkaar (…) Zoals we ook de moslims
hebben gezien die veel met de joden en christenen omgaan; hun geloof is zwakker dan
andere oprechte moslims (…) En alles wat leidt tot deze verdorvenheid wordt
verboden door de islamitische wetgeving, zoals ook door de gevestigde stelregels
wordt aangeduid.1

1

Uit het boek Iqtidaa’ as-Siraat al-Mustaqiem: 487-488/1
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3. Marokko is een islamitisch land zonder twijfel
De khawaaridj (een rebelse stroming die moslims ongelovig verklaren op basis van
grote zonden en die zich verzetten tegen de regeringen)1 zijn altijd bezig geweest met
het zaaien van verwarring over verschillende onderwerpen binnen de religie. Zo
hebben ze ook twijfels gezaaid omtrent al-Hijra, door onder andere het idee op te
wekken dat er momenteel geen sprake is van echte islamitische landen. Dat zou dan
betekenen dat er geen sprake kan zijn van een emigratie naar een islamitisch land.2
Terwijl de profeet ﷺheeft gezegd: Hijra zal nooit ophouden totdat vergiffenis
ophoudt. En vergiffenis zal niet ophouden totdat de zon opkomt uit het westen.3
Het lijkt eerder op een excuus van hen om te verblijven in de landen van de
ongelovigen en mee te liften met de economische voordelen en zogenaamde vrijheden.
Ondanks de verwarringen door de khawaaridj kan geconcludeerd worden dat Marokko
een islamitisch land is waar de islaam kort na de dood van de profeet ﷺzijn intreden
heeft gemaakt.
En tot deze landen (waar de islaam zijn intreden heeft gemaakt) behoort Marokko4 dat
geliefd is in onze harten. Marokko, het islamitisch land waar de islaam vroeg zijn
intreden heeft gemaakt. In de eerste generatie na de hijra (van de profeet )ﷺdoor
middel van de overwinningen die de moslims hebben behaald in het noorden van
Afrika en in Andalusië. (Moslims) zoals Mu’aawiya ibn Khadiedj al-Kindie (o:52h5),
‘Uqba ibn Naafi’ al-Fihri (o:63h), abu al-Muhaadjir Dienaar (o:63h), Hassaan ibn
Nu’maan al-Ghasaanie (o:86h), Musa ibn Nasier (o:98h) en anderen, moge Allaah
hen allen barmhartig zijn. En het eerste tijdperk onderscheidde zich met een schone
geloofsleer en een zuivere, sunnitische, salafistische geloofsleer die overeenkomt met
de natuurlijke aanleg (van de mens). Die gebaseerd is op het volgen (van de profeet)ﷺ
en het verlaten van het innoveren in de religie. Die niet beïnvloed was door vervuilde
gedachtegoeden afkomstig van de waanideeën van de (filosofische) denkers, noch de
leugens van de filosofen en de verzinsels van de sufisten. Dit is in het algemeen want
er waren geïnnoveerde groepen opgedoken die beïnvloedt waren door wat zich
afspeelde in het oosten van de islamitische wereld. Maar die geïnnoveerde groepen
hadden geen grote invloed op de Marokkaanse maatschappij in die tijd. Er waren
maar een beperkt aantal (mensen) beïnvloed, wat later zal worden verduidelijkt6.

1

Imaam abu Bakr al-Aadjoeriy heeft gezegd: Als iemand een khaaridji ziet die alleen of met een groep in
opstand komt tegen de rechtvaardige of tirannieke regeringsleider en zijn zwaard tevoorschijn brengt en het
bloed van de moslims toegestaan maakt, dan moet men niet misleid worden door hun recitatie van de Quraan.
Zo ook niet door hun langdurig staan in het nachtgebed, of door hun veelvuldig vasten, of door hun
welbespraaktheid als het gaat om kennis; zolang hun weg die van de khawaaridj is. Uit het boek As-Sharie’a:32
2
Sheikh al-Albaani heeft verduidelijkt dat er geen twijfel is dat de landen die we vandaag de dag kennen
islamitisch zijn. Zie: https://youtu.be/Ch9qIothJnk
3
Een overlevering uit Sunan Abie Dawoed: 2479
4
In dit boek wordt met Marokko de islamitische Maghrib bedoeld: Marokko, Algerije, Tunesië en Libië
5
Overleden in het jaar 52 na de hijra van de profeetﷺ
6
Uit het boek Nazdr al-Akjaas: 6
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Maar wanneer kunnen we überhaupt een land beschouwen als niet-islamitisch? Sheikh
Mohammed ibn al-‘Utaymeen heeft gezegd: En de ongelovige landen zijn de landen
waar de ongelovige rituelen worden uitgevoerd en waar niet de islamitische rituelen
worden uitgevoerd, zoals de oproep tot het gebed, het gezamenlijke gebed, de
feestdagen en het vrijdaggebed in zijn algemeenheid. En we zeggen in zijn
algemeenheid om niet de landen te omvatten waar deze rituelen worden uitgevoerd in
beperkte mate, zoals de ongelovige landen met weinig moslims.1
De metgezel Anas ibn Malik heeft gezegd: Wanneer de profeet ﷺmet ons een volk
bevocht dan ging hij wachten met vechten tot de ochtend aanbrak. Vervolgens keek
hij; als hij de oproep tot het gebed hoorde dan weerhield hij zich en als hij geen
oproep hoorde dan bevocht hij ze.2 Ibn Rajab heeft deze overlevering uitgelegd: De
profeet ﷺmaakte de oproep tot het gebed een onderscheid tussen een ongelovig land
en een islamitisch land. Wanneer hij iemand hoorde oproepen dan was dat het oordeel
dat het land islamtisch is. Dan onthield hij zich van hun bloed en bezit. En als hij geen
oproep hoorde dan wachtte hij tot de ochtend en bevocht hij ze.3
Dus laat er geen twijfel over zijn dat Marokko een islamitisch land is. Mocht Allaah
jou doen welslagen en jouw hart verruimen voor een eventuele emigratie, wees dan
standvastig in jouw besluit en wees oprecht vastberaden. Moge Allaah mij en jou
bijstaan, in het nabije leven en in het hiernamaals.

1

Uitleg van Usoel at-Thalaatha: 129-130
Een overlevering uit Sahieh al-Bukhari: 610
3
Uit het boek Fath al-Baari van imaam ibn Rajab: 440/3
2
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3.1 In Marokko leeft de sunnah
Er zijn mensen die oprecht willen emigreren maar hun twijfels hebben, omdat ze het
idee hebben dat in Marokko de islaam niet goed kan worden gepraktiseerd.1 Alhoewel
Marokko betere tijden heeft gekend wat betreft het volgen van de sunnah, is er geen
twijfel dat de sunnah altijd aanwezig is geweest… Tot op de dag van vandaag.
Hieronder volgen drie alinea’s vertaalt uit een inleiding die geschreven is door twee
geleerden voor een belangrijke boekwerk van een bekende Marokkaanse geleerde uit
de vorige eeuw, sheikh ‘Abd ar-Rahmaan ibn Mohammed an-Natiefie.
De geschiedenis heeft een massa aan grote Marokkaanse geleerden bewaard die de
manhadj2 van de vrome voorgangers hebben beschermd. Die hebben gestreden voor
de acceptatie ervan en hebben innovaties en vernieuwingen (in de religie) bestreden.
Ter voorbeeld een aantal van hen: Mohammed ibn ‘Abd as-Salaam Suhnoen (o:256h),
Yahya ibn ‘Omar al-Kindie (o:279h), ibn Abie Zamanayn (o:387h), ibn Abie Zayd alQayrawaani (o:376h), abu ‘Omar al-Ma’aafirie at-Talmankie (o:429h), ‘Uthmaan ibn
Sa’ied ad-Daanie (o:444h), Youssef ibn ‘Abd al-Bar an-Namrie (o:463h), Mohammed
ibn al-Walied at-Tartoeshie (o:520h) en anderen waarvan het moeilijk is om die
allemaal op te noemen vanwege hun grote hoeveelheid. Het is zelfs zo dat de
meerderheid van de mensen in het westen van de islamitische wereld in die tijd zich
begaven op de leer van de vrome voorgangers. Tot op de hoogte dat ibn Khaldoen de
geloofsleer die leidend was in het land, als volgt beschreef:
“De mensen van Marokko scheiden zich af van hun volgelingen (de ash’arieten3) als
het gaat om verdraaiingen en als het gaat om het aannemen van hun interpretatie. Dat
doen ze in navolging van de vrome voorgangers en het verlaten van verdraaiing en het
laten van meerduidigheid in ruil voor (de Quraan en sunnah) hoe het is
overgeleverd.”4 En dr. Hasan Ibraahiem Hasan heeft gezegd:
“De mensen van de islamitische Maghrib begaven zich in overeenstemming met de
salafistische geloofsleer. Ze begaven zich op deze geloofsleer totdat de (zogenaamde)
Mehdie ibn Toemart5 opdook, de stichter van de Almohaden beweging.”6
1

Sheikh ‘Ubaid al-Jaabiri werd gevraagd te reageren op een persoon die mensen in Europa waarschuwt om
naar Marokko te emigreren omdat het daar slechter is en er mensen zijn die graven aanbidden. Hij reageerde
als volgt: Zeg tegen hem “Ubaid al-Jaabiri zegt dat je een leugenaar bent!” Zie: https://youtu.be/sgBCY6O0fK8
2
De weg van de vrome voorgangers, met aan het hoofd de profeet ﷺen zijn metgezellen: En hun manhadj is
de weg die ze bewandelen wat betreft hun geloofsleer, omgangsvormen, gedrag en al hun zaken. En die is
afkomstig uit de Quraan en de sunnah vanwege hun nabijheid van de profeetﷺ, de openbaring en vanwege het
feit dat ze (hun religie) hebben genomen van de profeetﷺ. Dus zij zijn de beste generatie en hun manhadj is de
beste manhadj. Afkomstig van de officiële website van sheikh Saalih al-Fawzaan: https://tinyurl.com/yygccmqo
3
Zie ook deze profijtvolle video: https://youtu.be/S0HiHVsNano
4
Uit het boek Al-‘Ibar fie khabar min ghibar: 226/6
5
Hij deed zich voor als de aangekondigde islamitische leider die bekend staat als al-Mehdie, die aan het eind
der tijden zal verschijnen zoals authentiek is overgeleverd door de profeetﷺ
6
Uit het boek Taarikh al-Islaam: 463/4

15

Maar juist de Almoraviden periode was het meest vruchtbare tijdperk (447-542h) die
de islamitische Maghrib heeft meegemaakt met betrekking tot het overheersen van de
salafistische leer en het verspreiden ervan en het bestrijden van innovatie en
verzinsels. Een voorbeeld hiervan is het voorval met het verbranden van het boek
“Ihyaa ‘Uloem ad-Dien” van al-Ghazaalie ten tijde van de leider ‘Alie ibn Yousef ibn
Taashfien. Hij verbood het publiceren ervan op basis van de fataawa van de geleerden
uit die tijd. Dat is gebeurd aan het einde van de vijfde generatie na de hijra1. Deze
richting ging voort tot de val van de Almoraviden-dynastie en het opkomen van de
Almohaden-dynastie. Ibn Toemart en zijn gezagdragers waren toen de vlaggendragers
van het ash’arisme en deden dat met een ijzeren vuist2.
In hetzelfde boek vervolgt de schrijver met het verduidelijken hoe en wanneer
verschillende groeperingen zijn opgedoken in de loop van de Marokkaanse
geschiedenis. Het sufisme, het sjiisme, de leer van de mu’tazila en de ibaadiya hebben
daar allemaal een verleden in. Maar dat heeft het licht van Allaah nooit gedoofd:
Ondanks hetgeen hiervoor beschreven (het opduiken van dwalende groeperingen), zijn
er tot op de dag van vandaag nobele geleerden aanwezig die de innoveerders en
afgedwaalden hebben bestreden met hun tongen en pennen. Zij hebben ook de
bezetters bevochten met hun zwaarden en pijlen. En de geschiedenis is niet vergeten
dat de beste krijgsmachten tegen de Franse bezetters bestonden uit de geleerden van
Ahlu as-Sunnah wa al-Jamaa’a; waaronder de studenten van Boesh’ieb ad-Dukkaalie
en Mohammed al-‘Arabie al-‘Alawie. En andere nobele voorbeelden als ‘Allaal alFaasie, al-Makkie an-Naasirie, Ibraahiem al-Kattaanie en Mustapha al-‘Alawie. Als
ook ibn Baadies, Ibraahiem al-Mallie en vele andere geleerden en praktiserende
krijgsmachten, moge Allaah hen alle barmhartig zijn3.

1

Zie ook het boek Al-Bayaan al-Maghrib 59/4 en Siyar A’laam an-Nubalaa’: 124/20
Uit het boek Nazdr al-Akjaas:8-13 met kleine aanpassingen ten behoeve van het leesgemak
3
Uit het boek Nazdr al-Akjaas: 16
2
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4. Zuiver de intentie omwille van Allaah de Verhevene
Er vanuit gaande dat je nu voldoende overtuigd bent dat Allaah de Verhevene al-Hijra
vanuit de ongelovige landen naar de huidige islamitische landen ook in deze tijd heeft
voorgeschreven, dan rest je een zuivere intentie omwille van Allaah de Verhevene.
Dit, zodat niets van de beloning verloren gaat en het op de dag des Oordeels een reden
zal zijn van grote vreugde. Het is bekend dat wanneer een persoon met een daad de
beloning wilt hebben van Allaah de Verhevene, dan moet hij daarmee puur en alleen
het aangezicht van Hem beogen. Allaah de Verhevene heeft in een hadieth qudsi1
gezegd: Ik ben Mijzelf genoegzaam dat Ik geen partner nodig heb. Dus wie een
daad verricht omwille van iemand met Mij, daarvan wordt de daad afgewezen
met datgene wat hij aan Mij heeft toegekend.2
Dit is een punt dat veel aandacht verdiend en niet onderschat moet worden. Het geluk
en het welslagen van een persoon is ervan afhankelijk. Daar waren de vrome
voorgangers van op de hoogte en daarom is er een bekende uitspraak van sommigen
van hen overgeleverd:
Er is niets waar ik mijn ziel heviger om heb gestreden dan het zuiveren van haar
intentie.
Het is belangrijk om in acht te nemen dat als iemand iets laat omwille van Allaah dat
hij daar niet op terug mag komen. Dat betekent dat als een persoon emigreert en een
ongelovig land laat omwille van Allaah de Verhevene, het niet toegestaan is om terug
te keren (zonder geldige reden volgens de islamitische wetgeving). Sheikh ibn al‘Utaymeen heeft gezegd:
Niemand van hen (de metgezellen) keert terug naar Mekka nadat hij het heeft verlaten
als emigrant voor Allaah en Zijn profeet. Want als iemand een land verlaat als
emigrant naar Allaah en Zijn profeet, dan is dat als geld wat is gedoneerd; het land is
gelijk aan geld wat is gedoneerd. Het is niet mogelijk om daarop terug te komen en zo
is het met alles wat een persoon laat omwille van Allaah. Het is niet toegestaan om
daarop terug te komen. En het is eerder ter sprake gekomen bij het uitleggen van de
overlevering dat wat sommige mensen doen; het wegdoen van de televisie uit huis
vanwege de schadelijkheden en de slechtheden die zwaarder wegen dan de goedheden
en voordelen. Ze laten het omwille van Allaah, vervolgens komen ze vragen “mogen
we het opnieuw in huis halen?” Nee, haal het niet opnieuw in huis zolang je er afstand
van hebt genomen strevend naar het aangezicht van Allaah. Dus kom niet terug op
hetgeen je hebt gelaten omwille van Allaah.3

1

Een overlevering waarvan de profeet ﷺde woorden overlevert van zijn Heer
Een overlevering uit Sahieh Moslim: 2985
3
Uitleg van het boek Riyaad as-Saalihien: 47/1
2
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Daarom is het aan te raden in het geval een persoon nog niet zeker is over zijn
emigratie of te maken heeft met omstandigheden die een eventuele verblijf in een
islamitisch land ernstig belemmeren, om eerst te emigreren met een andere
(toegestane) intentie in plaats van al-Hijra omwille van Allaah de Verhevene.1
Wanneer iemand dan denkt zover te zijn en bereid is zijn vertrouwen te leggen op
Allaah de Verhevene, kan hij zijn intentie vernieuwen en zich overgeven aan zijn
Schepper en Voorziener. Gepaard met het inzetten van de juiste middelen, gaat de
verstandige gelovige een hoopvolle toekomst tegemoet. Er is wel een uiterst
belangrijke punt waar rekening mee moet worden gehouden alvorens wordt
omgekeken naar de middelen en de oorzaken die bijdragen aan een positieve
emigratie. Sheikh ibn Baaz heeft dat punt als volgt verwoord:
De islamitische wetgeving heeft bevolen om gebruik te maken van zowel religieuze als
wereldse middelen (oorzaken). Wie zich daarvan afwend, is in tegenstrijd met de
islamitische wetgeving. En wie zegt dat het geen oorzaak is (nutteloos is), die is in
tegenstrijd met zowel de islamitische wetgeving als het gezond verstand. En wie bouwt
op de middelen is ook in tegenstrijd met de islamitische wetgeving, want een persoon
moet bouwen op Allaah; hij vertrouwt op Allaah en zet de nodige middelen in. Als
Allaah het wil dan brengt het nut en als Hij niet wil dan doet Hij het teniet.2
Oftewel, de verstandige gelovige bereidt zich goed voor maar bouwt volledig op de
Almachtige en meest Barmhartige. Moge Allaah mij en jou standvastig maken en
voorzien van een goed einde.

1

Sommige geleerden hebben dat geadviseerd zoals is overgeleverd door sheikh ‘Abd ar-Rahmaan al-‘Adanee.
Zie de Engelse vertaling van vraag negentien uit het boek “Questions and Answers Concerning al-Hijrah”
2
Uit de audio Sharh al-‘Aqeeda at-Tahaawiyya: 16:19/27
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5. De beste voorbereiding
Als Allaah een dienaar begunstigd heeft met een zuivere intentie, hoe kan een moslim
zich dan het best voorbereiden? Alhoewel men snel neigt naar het zoeken van
antwoorden in wereldse zaken, worden vaak de voorbereidingen over het hoofd gezien
die betrekking hebben op het hart en de religie van een persoon. Dat zou zeker niet het
geval mogen zijn gezien het feit we het hier hebben over een aanbidding. Daarom
dient men zich allereerst voor te bereiden op deze daad die Allaah lief heeft, zoals dat
wordt gedaan met de rest van de aanbiddingen. Hieronder volgt een samengevat
advies1, dat helpt bij het ondernemen van de nodige stappen richting de
gehoorzaamheid van Allaah de Majestueuze. Er zijn tien stelregels opgesteld voor het
zuiveren van de ziel.
1. At-Tawhied2 is het fundament waarmee de zielen worden gezuiverd; het aanbidden
van Allaah alleen is het doel waarvoor we geschapen zijn. Allaah de Verhevene
heeft gezegd: En Ik heb de mens en de djinn niet geschapen, behalve om Mij
(Alleen) te aanbidden3 Dus wanneer een dienaar at-Tawhied verwezenlijkt, dan
verkrijgt hij daarmee volledige zuivering, leiding en veiligheid in het nabije leven
en in het hiernamaals. Zoals Allaah de Verhevene heeft gezegd:
Degenen die geloven en hun geloof niet mengen met onrechtvaardigheid
(afgoderij), voor hen is er veiligheid en ze zullen geleid zijn4
2. De smeekbede is de sleutel tot het zuiveren van de ziel; de profeet ﷺheeft gezegd:
Er is niks nobeler bij Allaah dan de smeekbede.5 Dus de smeekbede is de beste
aanbidding bij Allaah de Verhevene omdat daar onmacht, afhankelijkheid,
onderdanigheid en nederigheid wordt geuit. En omdat daar het erkennen van de
kracht, rijkdom, soevereiniteit en verhevenheid van Allaah de Verhevene wordt
geuit. Dus elke goedheid die je voor jezelf wenst als het gaat om zowel het wereldse
als het hiernamaals, vraag die aan Allaah de Verhevene.
3. De Quraan is de bron en fontein van het zuiveren van de ziel; ibn ‘Abbaas heeft
gezegd: “Allaah heeft verzekerd dat wie de Quraan volgt, diegene niet zal dwalen
in het nabije leven en niet zal wanhopen in het hiernamaals.” Daarna reciteerde
hij: En wie Mijn leiding volgt, zal niet dwalen en wanhopen6 Ibn al-Qayyim
heeft gezegd: “De Quraan is de complete genezing uit alle (beschikbare) spirituele
en lichamelijke medicijnen, voor zowel het wereldse als het hiernamaals.”7

1

Uit het boek ‘Ashru qawaa’id van sheikh ‘Abd ar-Razzaaq al-Badr: 9-43
Het aanbidden van Allaah alleen
3
Ad-Dhariyaat: 56
4
Al-An’aam: 82
5
Een overlevering uit Sahieh al-Djaami’: 5392
6
Taahaa: 123
7
Uit het boek Zaad al-Ma’aad: 119/4
2
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4. Het nemen van een (goed) voorbeeld en rolmodel; Allaah de Verhevene heeft
gezegd: Er is een goed voorbeeld voor jullie in de profeet, voor wie op Allaah
en de dag des Oordeels hoopt en Alaah veelvuldig gedenkt1 Ibn Katheer heeft
gezegd: “Dit vers is een grote fundament voor eenieder om zich te baseren op de
profeet ﷺals het gaat om zijn woorden, daden en toestanden.” Ibn al-Qayyim zegt:
“Het zuiveren van de ziel is moeilijker en zwaarder dan het genezen van het
lichaam. Wie zijn ziel zuivert door middel van training, inspanning en afzondering
waar de boodschapper ﷺniet mee is gekomen, is als een zieke die zichzelf probeert
te genezen met zijn eigen mening. En welke nut heeft dat in vergelijking met de
kennis van de dokter?”2
5. Zuivering bestaat uit purificatie en opvoeding; werkelijke zuivering bestaat als
eerst uit het purificeren van de ziel door haar te verschonen van vuil, slechte daden
en zonden. Daarnaast bestaat deze uit het opvoeden met gehoorzaamheid en goede
daden. Ibn Si’di heeft gezegd over het vers: Maar Allaah zuivert wie Hij wil3
“oftewel, met behulp van geloof, goede daden en het (zichzelf) purificeren van
slecht gedrag en het opvoeden met goede eigenschappen.”
6. Het dichten van openingen die de mens weerhoudt van zuivering, hem weghoudt
van vroomheid en hem doet vallen in ondeugdelijkheid; het is aan elke dienaar om
verstandig en slim te zijn. Het is aan hem om Allaah de Verhevene geduld en
redding te vragen en om alle wegen af te snijden die leiden naar het verwaarlozen
en verslechteren van zijn ziel. Het geloof van een persoon is zijn hoofdkapitaal en
bij het verwaarlozen ervan verspilt hij zijn wereldse kapitiaal en het hiernamaals.
Dit is met name het geval in onze (moeilijke) tijden waarin beproevingen de
mensen overspoelen als hevige stortbuien.
7. Herinner de dood en het ontmoeten van Allaah de Verhevene; hoeveel mensen
hebben hun huis verlaten en zijn hun auto ingestapt om vervolgens terug te keren
in een lijkengewaad? Het is een geweldige profijt voor een dienaar om de dood te
gedenken. Daarmee worden de onachtzame harten wakker en daarmee worden de
dode harten levend. Daarmee verbetert de dienaar zijn toewijding aan Allaah de
Verhevene en wordt onachtzaamheid en ongehoorzaamheid verwijderd. Sa’ied ibn
Jubair heeft gezegd: “Wanneer het gedenken van de dood mijn hart verlaat, dan
vrees ik dat mijn hart bederft.”4
8. Het kiezen van (goed) gezelschap en vrienden; Allaah de Verhevene zegt: En
wees geduldig met degenen die hun Heer aanroepen5 Ibn Si’di heeft dit vers
uitgelegd: “Hiermee wordt bedoeld het bevrienden van de vromen en het strijden
met de ziel om hen te bevrienden en te vergezellen. Zelfs als het armen zijn, want
1

Al-Ahzaab: 21
Uit het booek Madaaridj as-Saalikien: 300/2
3
An-Nisaa’: 49
4
Een overlevering uit Az-Zuhd: 2210
5
Al-Kahf: 28
2
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het bevrienden van hen bevat goedheden die niet te tellen zijn.” Abu Sulaymaan alKhattaabie heeft gezegd over de uitspraak van de profeetﷺ: Een moslim begeeft
zich op de religie van zijn beste vriend,1 “bevriend alleen degene wiens religie en
vertrouwen jij tevreden over bent. Want wanneer je hem bevriend dan sleept hij jou
mee in zijn geloof en overtuiging. Loop geen risico met je geloof en breng jezelf
niet in gevaar door degene te bevriende wiens religie en overtuiging je niet
tevreden bent.”2
9. Op de hoede zijn van het trots zijn op jezelf en het misleid worden door je ego;
zoals Allaah de Verhevene heeft gezegd: Dus beweer niet dat jullie puur zijn.
Hij weet het best wie Hem vreest3 Dus heeft Allaah de Verhevene het verboden
om het ego te prijzen en daarmee puurheid aan jezelf toe te schrijven. Want vrees
begeeft zich in het hart en Allaah de Verhevene weet het best wie vreest en omdat
het prijzen van jezelf een reden is om trots te zijn en om te pronken, wat de daden
ongeldig maakt. De (ware) gelovige; hoeveel hij ook streeft naar het verrichten van
goede daden en het vermijden van verboden, weet dat hij altijd tekortschiet en
zichzelf onrecht doet.
10. Het kennen van jezelf; Allaah de Verhevene heeft de ziel (in de Quraan)
beschreven aan de hand van drie bekende eigenschappen. Deze drie
eigenschappen zijn verbonden aan de (verschillende) toestanden van de ziel.
Allereerst de gerustgestelde ziel die rust vindt in het geloof, het gedenken van
Allaah de Verhevene, het Hem (alleen) aanbidden en het aan Hem toewijden. Ten
tweede de zelfverwijtende ziel, die zichzelf verwijt bij overtredingen,
tekortkomingen bij de verplichtingen of nalatigheid in de gehoorzaamheid. Ten
derde de ziel die slechtheid aanbeveelt. Dat is degene die zichzelf aanspoort om
verboden en zonden te begaan. Die sleept mee naar plekken van slechtheid en
viezigheid en het aanzetten tot het verrichten van slechtheden.

1

Een overlevering uit Djaami’ at-Thirmidhie: 2378
Uit het boek Al-Ghazla: 56
3
An-Najm: 32
2
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5.1 Een extra voorbereiding
Ongetwijfeld is het voorgaande de beste voorbereiding die een persoon kan treffen.
Allaah de Verhevene zegt in de edele Quraan: Wie het goede doet, man of vrouw
terwijl hij een gelovige is, die zullen we een goed leven geven1 Ibn Katheer heeft
in zijn uitleg gezegd: Dit is een belofte van Allaah voor degenen die goede daden
verrichten. Daden van de gelovige mannen en vrouwen van de kinderen van Adam die
overeenkomen met het boek van Allaah en de sunnah van de profeetﷺ, en waarvan de
harten geloven in Allaah en Zijn profeetﷺ. Deze daden zijn bevolen en voorgeschreven
door Allaah de Verhevene. Daar zal Allaah een goed leven aan geven op de wereld en
belonen in het hiernamaals.
Aan die voortreffelijke punten waarvan we aan Allaah vragen om het ons te
vergemakkelijken die eigen te maken, wil ik een aantal zaken toevoegen naar
aanleiding van mijn eigen ervaring. Met de hulp van Allaah zullen deze jou helpen bij
het voorbereiden van jouw hijra naar Marokko.
1. Zet kennis om in daden;2 velen van ons bezitten kennis maar schieten helaas veel te
kort in het praktiseren van die kennis. We kennen bijvoorbeeld het verschil tussen
de taalkundige betekenis van geduld en het verschil met de betekenis uit de
islamitische terminologie. We kennen de verschillende niveaus van geduld, maar
als een ramp ons treft dan zijn weinigen echt geduldig (behalve voor wie Allaah het
makkelijk maakt). In Marokko zijn bepaalde dingen anders dan je gewend bent en
dat kan jouw geduld op de proef stellen. Dus wees er extra van bewust dat als
Allaah jou heeft begunstigd met kennis, dat die er toe dient om gepraktiseerd te
worden.3
2. Omring je met betrouwbare, eerlijke en ervaren broeders op de manhadj4; dit sluit
aan op punt acht uit de vorige paragraaf. Ervaren broeders die streven de islaam in
alle aspecten van het leven te praktiseren zijn het meest profijtvol voor de
maatschappij. De profeet ﷺheeft gezegd: De gelovige is vriendelijk en genegen.
Er zit geen goedheid in iemand die niet vriendelijk en genegen is. En de beste
mensen zijn degenen die het meest van nut zijn voor andere mensen.5 Dat
betekent dat moslims met een afwijkende manhadj (onder andere de khawaaridj6)
1

An-Nahl: 97
Daar zijn genoeg boeken over beschikbaar, zoals de Engelse vertaling van het boek “Knowledge mandates
action”
3
Een ander voorbeeld is het gehoorzamen en geduldig zijn met de regeringsleiders. Gelovigen die bekend zijn
met de fundamenten van de sunnah, zullen de bewijzen met betrekking tot dit onderwerp herhaaldelijk
hebben bestudeerd; luister en gehoorzaam de leider, zelfs als hij je slaat en je bezit afneemt. Echter, wanneer
een situatie zich voordoet die van ons vraagt om dergelijke bewijzen toe te passen, dan wordt duidelijk dat er
nog een grote afstand is tussen kennis opdoen en het praktiseren ervan
4
Zie voetnoot twee uit bladzijde vijftien
5
Een overlevering uit Silsilaat as-Sahieha: 426
6
Zie voetnoot één uit bladzijde dertien
2
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schadelijk zijn voor de maatschappij. Het is bekend dat de Marokkaanse regering
in haar strijd tegen extremisme op de hoede is voor dergelijke individuen. Er is een
voorbeeld van een aantal Nederlandse emigranten in Marokko die iemand in huis
namen en niet op de hoogte waren van zijn manhadj. Later bleek hij extremistische
gedachtegoeden te hebben en dat heeft ze ook in de problemen gebracht. Dus trek
daar lering uit.
3. Heb goede vermoedens; dit staat niet haaks met wat aan bod is gekomen in het
vorige punt. Wie de biografie van de profeet ﷺoverpeinst zal daar de juiste
middenweg in vinden. Marokko is een arm land en onvermijdelijk zul je situaties
en mensen meemaken die niet correct handelen vanwege een kleine wereldse
genieting. Allaah de Verhevene heeft ons bericht dat kwade vermoedens een zonde
kunnen zijn, dus excuseer de mensen en verval niet in paranoïde. De profeet ﷺheeft
gezegd: Kijk uit voor kwade vermoedens. Kwade vermoedens behoren tot de
meest leugenachtige uitspraken.1 Uiteraard dien je in Marokko gezien de
omstandigheden extra scherp te zijn en de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen,
maar laat dat jou niet weerhouden om van profijt te zijn waar je ook bent.
4. Oprechte (welgemeende) vastberadenheid; imaam ibn al-Qayyim heeft gezegd: Er
is niets dat meer profijt brengt voor een dienaar dan het oprecht zijn naar Allaah
in alle zaken, gepaard met een oprechte vastberadenheid. Dus hij is oprecht naar
Hem in zijn vastberadenheid en zijn daden. Allaah de Verhevene heeft gezegd:
Wanneer dan de zaak is besloten (dan hebben ze er een afkeer tegen), maar als
zij oprecht zouden zijn tegenover Allaah dan zou dat beter zijn voor hen2 Dus
zijn geluk is afhankelijk van oprechte vastberadenheid en oprechte daden.
Oprechte vastberadenheid bestaat uit het vergaren van vastberadenheid en het
wegnemen van aarzeling.3
5. Wees positief ingesteld; zoals dat ook de houding was van onze geliefde profeetﷺ.
Bijvoorbeeld tijdens de lastige onderhandelingen van al-Hudaybia, toen stuurden
de afgodendienaren Suhayl (wat makkelijk betekent) ibn ‘Amr namens hen naar de
profeetﷺ. Toen de profeet ﷺhem zag, zei hij: De zaken worden vergemakkelijkt.4
Mijn ervaring is dat Nederlanders over het algemeen in vergelijking met mensen
uit armere landen verwend en perfectionistisch zijn. Er wordt snel kritiek gegeven
en er heersen strenge normen betreffende basisdingen die als vanzelfsprekend
worden beschouwd. In Marokko kunnen zogenaamde vanzelfsprekendheden
moeilijk worden ervaren en dat kan leiden tot constant geklaag en een
pessimistische houding. Bewaar die energie voor hetgeen Allaah jou heeft
geschapen op deze wereld.

1

Een overlevering uit Sahieh al-Bukhari: 5143
Mohammed: 21
3
Uit het boek Al-Fawaaid: 266
4
Een overlevering uit Sahieh al-Bukhari: 2731
2
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Bovendien zijn er een aantal praktische punten die belangrijk zijn:
6. Vestig je op een goede locatie;1 ga opzoek naar een goede buurt, met voldoende
faciliteiten en ruime woningen. Dat komt ook overeen met de bekende
overlevering2 van de profeet ﷺdat een ruime huis met faciliteiten tot één van de
drie zaken behoren die geluk brengen.
7. Trouw in Marokko; een plaatselijke goede echtgenote3 vergemakkelijkt vele
aspecten in een omgeving die anders is dan je gewoon bent. Indien het momenteel
nog niet mogelijk voor jou is om te emigreren, waarom trouw je niet alvast en doe
je later aan gezinshereniging zoals ook onze ouders hebben gedaan ten tijde van de
arbeidsmigratie?
8. Schrijf je uit in Nederland, zet je Nederlandse zorgverzekering stop en betaal alles
af; dat zal als Allaah het wil, jouw integratie helpen bevorderen en helpen jouw
intentie te zuiveren omwille van Allaah. Niemand verlaat iets omwille van
Allaah de Verhevene, behalve dat Allaah voor diegene daarmee iets beters
inruil geeft.4
9. Registreer jouw nieuwe adres op jouw Marokkaanse identiteitskaart; als je in het
bezit bent van een Marokkaanse ID-kaart, dan zal die momenteel een Nederlandse
adres bevatten. Wanneer je een (goed) huis hebt gevonden, maak dan een nieuwe
kaart aan via het plaatselijke politiekantoor op basis van jouw nieuwe adres. Dat
zal toekomstige papierwerk5 vergemakkelijken en jouw verblijf versoepelen met de
toestemming van Allaah de Verhevene.
10. Vergeet Nederland; daarmee bedoel ik dat je op de hoede moet zijn van het
constant vergelijken van Marokko met (de positieve dingen in) Nederland. De
profeet ﷺheeft gezegd over de omgang met wereldse zaken: Kijk naar degenen
onder jullie en kijk niet naar degenen boven jullie. Dat is passender om de
gunsten van Allaah niet te kleineren.6 Ik heb opgemerkt dat het een grote
stressfactor kan zijn om de leefomstandigheden en (negatieve) ervaringen in
Marokko steeds op te wegen tegen de gebruiken in Nederland. Terwijl Allaah
velen van onze Nederlandse emigranten in Marokko uitbundig heeft voorzien ver
boven de gemiddelde levensstandaard. Indien je een vergelijking wilt maken,
vergelijk dan de zaken met die van de plaatselijke bevolking die het veel minder
breed hebben. En er is geen macht of kracht behalve door Allaah.

1

Op de volgende site krijg je een idee van de woningmarkt in Marokko: www.avito.ma
Samengevat uit een overlevering uit Silsilaat as-Sahieha: 1047
3
Dat geldt ook voor de zusters, maar helaas hoor ik vaak dat ze juist een belemmering zijn om te emigreren. Ik
moet wel bekennen dat het tweede interview uit hoofdstuk zeven het tegendeel bewijst
4
Een overlevering uit Al-Musnad al-Imaam Ahmed: 23124
5
De volgende website van het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken verleent nuttige informatie:
www.consulat.ma/nl
6
Een overlevering uit Sahieh Moslim: 2963
2

24

6. Mijn persoonlijke emigratie
Geboren en getogen in een klein dorp genaamd Sassenheim, ben ik ver van huis gezien
mijn huidige verblijf in de grote stad Casablanca. Destijds opgegroeid op een
Christelijk basisschool en daarna een blanke middelbare school, heb ik nooit echt een
binding gehad met mijn vaderland Marokko. Wanneer we, eens in de twee jaar, onze
familie gingen opzoeken tijdens de zomervakantie, was ik het type dat na twee weken
heimwee kreeg naar Nederland. Terugkijkend op die tijd zou ik mezelf beschrijven als
een betrokken persoon die actief participeerde, op een manier die de Nederlandse
overheid graag terugziet in haar staatsburgers. Als afgestudeerd bestuurskundige had
ik een visie op de maatschappij gebaseerd op de democratische waarden en normen die
met de paplepel worden ingegoten. Alhoewel ik in mijn laatste studiejaren steeds
kritischer werd naarmate de islaam invulling in mijn leven begon te krijgen, neemt dat
niet weg dat er sprake was van een sterke verbondenheid met Nederland. Tenslotte
hadden in de loop der jaren vele Nederlandse opvoeders, mentoren, rolmodellen en
leraren deel gemaakt uit mijn leven.
Tot op de dag van vandaag is er altijd een natuurlijke gemis of liefde overgebleven
naar de poortjes en weilanden waar ik ben opgegroeid; de ochtendmist over de
felkleurige bollenvelden en de sneeuw over de daken aan de Leidse grachten tijdens de
donkere wintermaanden.1 Met de gunst van Allaah de Verhevene ging ik na mijn
studie verder met het verdiepen in de islaam en het praktiseren ervan in het dagelijks
leven. Op een gegeven moment begonnen inhoudelijke vragen en kennis gerelateerde
kwesties naar boven te komen, waarvoor ik de antwoorden bij verschillende
moskeeën, stichtingen, individuen en groeperingen heb opgezocht.2 Door die allemaal
te plaatsen op de weegschaal van de Quraan en sunnah, werd geleidelijk helder wie
daadwerkelijk uitnodigt naar de authentieke boodschap van Allaah de Verhevene; de
zuivere islaam die vrij is van extremisme en waarvan de uitnodigers (studenten van
kennis) nauw contact onderhouden met de erfgenamen van de profeet( ﷺde geleerden).

1

Dit gemis of liefde is iets natuurlijks en maakt deel uit van de mens, zoals sheikh al-Albaanie heeft uitgelegd.
Zie de bekende website: https://tinyurl.com/y3h245d5
2
Dit is een hele gevoelige fase. Het is werkelijk wonderbaarlijk hoe Allaah mij heeft gered van alle twijfels en
misvattingen die ik tijdens mijn zoektocht ben tegengekomen. Daaruit maakten extremistische en politiek
getinte twijfels deel uit, die gedreven werden door gebrek aan kennis, emotie en spontaniteit (die ook met de
jonge leeftijd meekomen). De enige echte remedie hiertegen is het salafisme, die alle antwoorden heeft op
basis van de Quraan en sunnah volgens het begrip van de vrome voorgangers. De enige methodologie die op
basis van correcte bewijzen en bewijsvoering, alle misvattingen weerlegd die afwijken van de middenweg waar
de profeet ﷺmee is gekomen. Het Westen moet begrijpen dat de meeste moslims terugkeren naar de
authentieke bronnen om hun religie te belijden. Wanneer het salafisme wordt bestreden geeft dat juist ruimte
aan extremistische groeperingen om de moslims te beïnvloeden. De Saoedische dr. sheikh Sulaymaan arRuhaylie heeft gezegd: Het is een grote fout dat sommige landen denken dat de remedie tegen het terrorisme
ligt in het op afstand houden van de religie. Dit zorgt slechts voor meer olie op het vuur. De echte remedie ligt
juist in het onderwijzen van de religie volgens het zuivere begrip, vrij van de externe zaken die innoveerders
hebben toegevoegd. Afkomstig uit de twitter pagina van de sheikh: 03-08-2016
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Met de hulp van Allaah de Verhevene allereerst en daarna de hulp van verschillende
broeders, begon de methodiek van de vrome voorgangers duidelijker te worden.
Naarmate de tijd vorderde ervaarde ik met het praktiseren meer uitdagingen op werk,
straat en andere facetten uit het leven die de praktiserende broeders en zusters niet
onbekend zijn. Onze religie is in alle aspecten rein, goed, rechtvaardig, wijs en
bestrijdt alle vormen van verdorvenheid, slechtheid en onrechtvaardigheid. Het is de
religie waar de Heer der Werelden Zijn tevredenheid over heeft uitgesproken en
waarmee het beste wordt gewenst voor zowel de moslims als de niet-moslims. Is er
iets beter dan leiding naar het rechte pad? Wanneer je dan in een constante
verdedigende houding je hoofd net boven water moet houden vanwege de aanvallen op
de islaam in het algemeen en de aanvallen op het salafisme1 specifiek, begon het
verlangen naar al-Hijra groter te worden.
Zorgen om de toekomst en angsten omtrent de welzijn van mijn nakomelingen
begonnen ook door mijn hoofd te spelen. Is er een grote kans dat het met mijn
nakomelingen zou eindigen, zoals destijds gebeurt met de nakomelingen van de AfroAmerikaanse slaven (die oorspronkelijk moslim waren)? Afgoderij, zondigheid en
verdorvenheid zijn wijdverspreid in de maatschappij. Zou het mogelijk zijn dat Allaah
plant, tot op het moment Hij zijn bestraffing doet neerdalen? Als die kans er is, dan
geef ik er de voorkeur aan om honger te lijden in de landen van de moslims, in de
hoop dat Allaah het een reden van vergiffenis zal maken. Toen de situatie uit de hand
begon te lopen werd de maat vol; ik werkte in het onderwijs en moest op een gegeven
moment tijdens maatschappijleer onderwerpen onderwijzen waar ik niet achter stond.
Het gevoel dat moslims in zekere zin onderdrukt worden en in werkelijkheid juist
beroofd worden van hun vrijheden werd groter. Ook aangaande het belijden van de
geloofsleer ervaarde ik zware moeilijkheden als het gaat om bijvoorbeeld het haten en
liefhebben omwille van Allaah de Verhevene. Alle lof komt toe aan Allaah Die de
verlossing had gebracht door een emigratie naar Marokko te vergemakkelijken.
Na mijn geliefde ouders, familie, vrienden en kennissen vaarwel te hebben gezegd en
mijn ontslag te hebben ingediend, trok ik in het jaar 2013 in bij een vriend die in
Casablanca woonde. Ik zou aan de slag gaan bij het bedrijf Dell wat toevallig2 op
loopafstand van mijn tijdelijke verblijfplaats bleek te zijn. Ondertussen zijn Marokko
en haar islamitische inwoners zeer geliefd geworden bij mij. Die leegte waar ik mee
was opgegroeid ten aanzien van mijn vaderland en landgenoten, moest opgevuld
worden met dat wat Allaah liefheeft. Hele mooie en positieve resultaten werden
zichtbaar en hoe kan het ook anders, gezien het feit dat de mensen getuigen dat niets
het recht heeft aanbeden te worden behalve Allaah. Tot nu toe pluk ik de vruchten van
de stap die ik heb gemaakt en het voelt nog altijd als een werkelijke bevrijding;
vrouwen kunnen gerust met gezichtssluiers over straat en we hoeven ons niet voor
elkaar te verantwoorden met betrekking tot wat deze feilloze religie uitdraagt.
1
2

Een term die de manhadj van de vrome voorgangers samenvat, zie voetnoot twee uit bladzijde vijftien
Oftewel onverwacht en alle lof komt toe aan Allaah
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Over het algemeen weten oprechte moslims met een gezond verstand dat
extremistische groeperingen niet toe te schrijven zijn aan de sunnah. Op werk worden
vrouwen niet boos als er handen worden geweigerd en als ik in de taxi stap, dan gaat
zeven van de tien keer de muziek uit zonder er iets van te zeggen (om maar een paar
praktische voorbeelden op te noemen). Tenslotte zijn we allemaal moslims die het
goede voor elkaar wensen en die een gelijke leidraad hebben: de Quraan en de sunnah.
Uiteraard gaat de realiteit gepaard met beproevingen en obstakels, maar wanneer de
methodiek van de vrome voorgangers de basis vormt, dan is geen berg te hoog en
wegen de nadelen niet op tegen de voordelen.
Bovendien bevat de islamitische wetgeving (en al-Hijra maakt daar onderdeel van uit)
wijsheden die niet te doorgronden zijn. Ik kan Allaah hiervoor niet genoeg prijzen, Hij
is zoals Hij Zichzelf heeft geprezen.
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6.1 Mijn omgang met de cultuurshock
Ik moet toegeven dat het leven in Marokko erg wennen is. Je merkt toch dat het
opgroeien in het Westen zijn effect heeft gehad als het gaat om de manier van
communiceren, denkwijze, levensstijl, bepaalde gewoonten en gedragingen. Daar
komt nogeens bovenop dat het leven in de grote stad onbekend terrein was voor mij.
Casablanca is een enorme stad en er is nog veel sprake van armoede. Marokko is nu
eenmaal een ontwikkelingsland en zelfs met een goed salaris blijft de kwaliteit van
faciliteiten ondermaats; het onderwijs, de gezondheidszorg en de infrastructuur zijn
van een veel lager niveau in vergelijking met Nederland. Ondanks ik veel emigranten
hiermee heb zien worstelen, heb ik meer moeite ondervonden met de werkcultuur.
Autoritair leiderschap vormt het management en werknemers hebben niet zoveel
inspraak. Er heerst een indirecte manier van communiceren en bureaucratisch werken.
Je moet doen wat er gevraagd wordt zonder al teveel lastige vragen te stellen. Wellicht
vanwege de hoge werkloosheid hebben de meeste mensen daar niet zoveel problemen
mee, maar daardoor wordt Nederlands personeel gauw als lastig ervaren. Vooralsnog
is dit alleen mijn belevenis maar het is belangrijk om op te noemen, want het kan een
grote bron van frustratie zijn. Dat heb ik tijdens het eerste jaar van mijn verblijf zelf
moeten ondervinden.
Nu kan ik een ellenlange advies schrijven over interculturele communicatie,
persoonlijkheidstheorieën en leiderschapsstijlen ter bevordering van de integratie in de
Marokkaanse samenleving en de Marokkaanse bedrijfscultuur. Echter, dat zijn
allemaal methodieken die wel van de ene kant voordeel kunnen brengen, maar van de
andere kant niks opleveren of zelfs schade brengen. Geen enkele methodiek komt in de
buurt van die van de vrome voorgangers, die te herleiden is naar de Alwetende, Die op
de hoogte is van alles. Daar herinneren de teksten uit de Quraan en sunnah
voortdurend naar. In het bijzonder herinnert mij daar de volgende uitspraak van de
profeet ﷺaan:
Wie het hiernamaals zijn grootste zorg maakt, Allaah zal zijn zaken rechtzetten
en zal voldoening plaatsen in zijn hart en het wereldse zal hem worden
aangeboden terwijl hij het niet wil. En wie zijn intentie is omwille van het
wereldse, Allaah zal zijn zaken verstrooien en zal armoede voor zijn ogen
plaatsen. En niets van de wereld zal hem bereiken behalve wat Allaah hem heeft
voorgeschreven.1

1

Een overlevering uit Silsilaat as-Sahieha: 404
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6.2 Mijn advies voor tijdens de hijra
Als Allaah jouw heeft begunstigd met een emigratie op basis van een zuivere intentie,
een goede voorbereiding en welgemeende vastberadenheid; realiseer je dan goed dat
deze gunsten constant gewaarborgd moet worden. Vergelijk jouw emigratie met een
stuk vlees dat je aan het bewaken bent, waarop een hongerige hond loert en die maar
op een moment van onoplettendheid wacht om het vlees weg te kapen.1 Veel broeders
hebben de stap gewaagd maar zijn uiteindelijk teruggegaan, en bij Allaah wordt hulp
gezocht. In het jaar 2014 waren er rondom de wijk waar ik woonde ongeveer tien
emigranten uit Nederland en België. Meer dan de helft van die personen zijn
teruggegaan naar Europa. De negatieve verhalen zijn helaas meer dan de positieve
verhalen. Hoe kan het ook anders gezien de uitspraak van de profeetﷺ: Het vuur is
omringd met lusten en het paradijs is omringd met moeilijkheden.2
Daarom is het net zo belangrijk om tijdens de hijra het nodige te blijven doen om de
beloning in het hiernamaals te verzekeren. Daarvoor kunnen we ook die voortreffelijke
punten uit bladzijde negentien gebruiken, want de beste leiding is de leiding van de
profeetﷺ. Ik heb daaruit vijf punten (met een andere bewoording) samengevat middels
mijn huidige ervaring, die naar mijn inziens van hulp kunnen zijn in Marokko.
1. Tawhied, smeekbeden en de Quraan zijn de reddingsboei;3 Marokko is een veel
betere omgeving als het komt op de religie dan Nederland. Uiteraard kan niemand
ontkennen dat de maatschappij uiteenlopende ziekten kent die genezen moeten
worden. Maar de gemiddelde moslim is hier meer bezig met praktiseren en ze
bezitten over het algemeen een hogere kennisniveau. Daar moet niet raar van
worden opgekeken, immers hebben de moslims van jongs af aan de
basisbeginselen (op school en de moskee) meegekregen en ze zijn de Arabische
taal machtig. Op verschillende vlakken ben ik aangenaam verrast door bijvoorbeeld
relatief veel collega’s en buren die vrijwillig vasten, tijdens de pauze Quraan
reciteren en vrijwillige gebeden bidden. Of even om raad komen vragen met
betrekking tot een islamitische kwestie. Er wordt niet raar gekeken als iemand
loopt terwijl hij Allaah gedenkt of zich ergens afzondert om zijn handen omwille
van Hem op te heffen. Tijdens het vrijdaggebed loopt het bedrijf leeg en gedurende
de maand Ramadan is iedereen veel meer bezig met zijn religie. Dat bewijst dat de
wil er is maar sommigen belemmerd worden door begeerten en twijfels. Over heel
Marokko zijn er plaatsen waar de correcte methodologie wordt onderwezen en
waar contact wordt onderhouden met de bekende geleerden, zoals Dar al-Hadith in
Casablanca, Temara, Tanger, Fes, Meknes, Nador, Oujda, Agadir en Tan Tan.4
1

Deze vergelijking is afkomstig van imaam ibn al-Qayyim en komt terug in deze profijtvolle video:
https://youtu.be/dMwu5elN4Es
2
Een overlevering uit Sahieh al-Bukhari: 6487
3
Dit is verbonden aan punt één, twee en drie uit hoofdstuk vijf
4
Daarnaast te vinden in Ricani, Tinghir, Toaurirt en Safi. Dat moet afzonderlijk geverifieerd worden om na te
gaan in hoeverre die informatie nog actueel is
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Bovendien zijn er los van de moskeeën in de meeste buitenwijken een kuttaab1 te
vinden waar de Quraan wordt gememoriseerd voor jong, oud, man en vrouw. Die
zaken vormen een reddingsboei en daar moet stevig aan worden vastgeklampt.
2. Blijf jezelf omringen met goede en profijtvolle mensen;2 iedereen ondergaat zware
tijden en beproevingen. Innovaties en afwijkende tradities zijn aanwezig in de
samenleving en daardoor kunnen er zich situaties voordoen die vragen om geduld
en wijsheid, met name als er naasten en geliefden bij zijn betrokken. Het is
belangrijk dat een persoon vrome gelovigen om zich heen heeft om geadviseerd te
worden, niet af te dwalen of ten prooi te vallen aan de shayaatien. Een positieve
bijkomstigheid is dat krachten kunnen worden gebundeld om alledaagse obstakels
te vermijden en tegenslagen te overwinnen. In Marokko zullen veel
aangelegenheden nieuw zijn of anders zijn dan je gewend bent. Daarom is het
zinloos om het wiel elke keer opnieuw uit te vinden, maar om juist gebruik te
maken van de aanwezige kennis en expertise. Zoiets eenvoudigs als meubilair
kopen kan ervaren worden als een zware klus; meestal worden die niet kant en
klaar verkocht maar moeten die ontworpen worden via verschillende specialisten.
Door middel van een goed netwerk kom je in contact met betrouwbare specialisten
en vakmannen, wat ongetwijfeld veel narigheid zal besparen.
3. Onze tijd is kort dus blijf weg van slechte, negatieve zaken en blijf bezig met
goede, positieve zaken;3 imaam ibn al-Qayyim maakt een gelijkenis4 waarmee dit
punt wordt verduidelijkt aan de hand van een boer die zijn grond wil inzaaien voor
plantage. Het is noodzakelijk om de grond gereed te maken door die te verschonen,
los te maken en overige onkruid te verwijderen. Sommige boeren steken zelfs het
veld in brand om de grond vruchtbaarder te maken. Voor een onwetende zou dat
allemaal onnodig lijken, maar uiteindelijk komt dat ten goede voor de gewassen en
zal het met de hulp van Allaah resulteren in een goede oogst. Zo is het niet anders
met een goede emigratie; blijf weg van mensen en plaatsen die leiden tot
zondigheid; ontwijk situaties die negatieve gevolgen met zich meebrengen en
minimaliseer risico’s die problemen kunnen veroorzaken. Volg die zuivering op
met goede daden en dat wat leidt tot profijt; benut vrije tijd en wees van
toegevoegde waarde omwille van Allaah de Verhevene.5 Want weldra komt het
allemaal ten einde en zal iedereen te zien krijgen wat hij heeft geoogst.
4. Wees nederig;6 de profeet ﷺheeft gezegd: Wie omwille van Allaah nederig is, die
verheft Hij.7 Wees niet misleid door een hoog salaris of het feit dat je uit Europa
komt en daar naar wordt opgekeken. Kijk niet met minachting naar degenen die het
1

Meestal in de vorm van stichtingen waar op een traditionele wijze de Quraan wordt gememoriseerd
Dit is verbonden aan punt vier en acht uit hoofdstuk vijf
3
Dit is verbonden aan punt vijf, zes en zeven uit hoofdstuk vijf
4
Samengevat met een andere bewoording uit het boek ‘Idat as-Saabirien: 110
5
In de aankomende interviews komen er meer praktische adviezen aan bod
6
Dit is verbonden aan punt zeven en negen uit hoofdstuk vijf
7
Een overlevering uit Silsilaat as-Sahieha: 2328
2
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minder hebben of bedelen en daarbij soms ongepaste omgangsvormen toepassen.
Dat kan leiden tot hoogmoed en arrogantie, terwijl de beste metgezellen hypocrisie
vreesde voor zichzelf. Als Allaah ons heeft gezegend met kennis en goede
omgangsvormen, laten we dan de maatschappij ermee verbeteren. Als Allaah ons
heeft gezegend met een goed salaris, laten we dan die vreugde delen met onze
broeders en zusters. Onze ouders hebben sinds de arbeidsmigratie met bloed, zweet
en tranen de Nederlandse maatschappij opgebouwd. Waarom zouden we dan niet
omwille van Allaah helpen de Marokkaanse islamitische samenleving op te
bouwen? Wees ervan overtuigd dat als de intentie goed is, er niks van de beloning
verloren gaat. Een bewijs daarvoor:
De profeet ﷺheeft een verhaal overgeleverd over een man uit de eerdere volkeren
die aalmoezen had uitgegeven aan drie verschillende personen. Met alle goede
bedoelingen van dien bleek de eerste een dief te zijn, de tweede een prostituee en
de derde een rijk persoon. De mensen begonnen daarover te praten. Naderhand
kreeg hij een waarachtige droom waarin duidelijk werd dat de aalmoezen
geaccepteerd waren en waarin het volgende hem werd verteld: “Wat betreft de
aalmoes aan de dief, hopelijk zal hij daarmee behoed worden om te stelen. En wat
betreft de aalmoes aan de prostituee, hopelijk zal ze daarmee behoed worden om te
prostitueren. En wat betreft de aalmoes aan de rijke persoon, hopelijk zal hij daar
lering uit trekken om zelf uit te geven omwille van Allaah.”1
5. Het kennen van jezelf;2 imaam ibn al-Qayyim maakt een gelijkenis3 van de ziel die
de toestand verduidelijkt van de mens. De ziel is te vergelijken met een grote berg
die beklommen moet worden en waar rivieren, hellingen, stekels en dieven worden
aangetroffen. Bovendien staat aan de top van de berg de shaytaan die de mensen
angst inboezemt en ze waarschuwt om door te gaan. De meeste beklimmers geven
het op nadat ze de vele hindernissen en moeilijkheden niet hebben kunnen
doorstaan. Telkens wanneer ze hogerop komen, worden de hindernissen en
waarschuwingen heftiger. Totdat wanneer de top wordt bereikt ze beginnen aan een
prettige afdaling met uitbundige voorzieningen, brede paden en veilige wegen. Als
ik mijn advies zou moeten samenvatten door middel van een voorbeeld, dan had ik
geen betere kunnen bedenken. Dus wees sterk, hou vol en heb geduld. Zoals in een
bekende Arabische uitspraak:
Moedigheid is maar een moment van geduld.

1

Samengevat uit de officiële website van sheikh ibn Baaz: https://tinyurl.com/y35ajx66
Dit is verbonden aan punt tien uit hoofdstuk vijf
3
Samengevat met een andere bewoording uit het boek Madaaridj as-Saalikien: 10/2
2
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7. Interviews met drie bijzondere emigranten
Hiervoor heb je over mijn eigen nederige hijra kunnen lezen. De waarheid is dat
Allaah alles makkelijk heeft gemaakt en dat ik weinig moeilijkheden heb ondervonden
in vergelijking met anderen. Er zijn emigranten die een veel mooier verhaal hebben.
Ze hebben allerlei beproevingen doorstaan en gaandeweg hebben ze vele lessen
geleerd. Tijdens mijn verblijf in Marokko heb ik het genoegen gehad om profijt te
halen uit die unieke verhalen. Ik heb drie individuen uitgekozen met diverse
achtergronden die op een bepaalde moment alles hebben achtergelaten om de stap te
wagen naar een islamitisch land. Hoe is het zover gekomen dat ze zo een drastische
stap hebben gemaakt en welke vruchten hebben ze daarvan geplukt? Welke
tegenslagen hebben ze ondervonden en hoe hebben ze die overwonnen? Gezien de
ervaringen, wat hadden ze beter of anders kunnen doen en welke adviezen kunnen ze
geven aan andere geïnteresseerden in een soortgelijke emigratie? Dat en veel meer
komt ter spraken in de aankomende interviews die ook als audio beschikbaar zijn. De
adviezen die ter sprake komen zijn niet alleen nuttig voor wie wil emigreren, maar ook
voor degenen die momenteel al in een islamitisch land verblijven.
Vergeet niet dat elke ervaring persoonlijk is en dat niet per se alles wat ter sprake is
gekomen voor iedereen effectief hoeft te zijn. Nochtans beschouw ik ze als
succesverhalen en kan eenieder er voordeel uit halen. Want blijkbaar is het voor deze
personen gelukt om met alle moeilijkheden, goedgezind hun emigratie voort te zetten.
Er is getracht een evenwichtige balans te zoeken naar zowel de negatieve als de
positieve ervaringen. Op die manier wordt een realistische beeld geschetst en krijgt de
luisteraar een goed idee waar hij aan toe is. Er zijn emigranten die veel negatiever
staan tegenover emigreren naar Marokko, waarvan sommigen teruggegaan zijn naar
Nederland. Die heb ik bewust nog niet geïnterviewd, maar ik hoop dat binnenkort te
doen. Uiteraard is het net zo belangrijk om de negatieve kanten te belichten en daarom
hebben sommige van de vrome voorgangers gezegd:
Ik heb slechtheid niet leren kennen vanwege de slechtheid opzichzelf, maar juist om
ervan op de hoede te zijn; wie slechtheid niet kan onderscheiden van goedheid, die
loopt het gevaar erin te vallen.
We vragen dat Allaah ons en hen standvastig maakt, doet welslagen in het nabije leven
en in het hiernamaals.
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7.1 Abu Hafsa al-Maghribi1
Abu Hafsa heeft in meerdere steden in Marokko gewoond en heeft aan verschillende
projecten gewerkt. In Casablanca, Rabat en Marrakesh heeft hij ondervonden hoe het
leven verschilt van de één op de andere stad. Door ervaring op te doen bij Nederlandse
projecten als Orange, Base en Groupon, weet hij goed hoe de callcenter wereld eruit
ziet. In hoeverre verschillen die bedrijven van elkaar en hoe kan een persoon het daar
volhouden? Na verschillende tegenslagen werd de maat vol en is abu Hafsa na bijna
twee jaar teruggegaan naar Nederland. Al snel na zijn aankomst begon het verlangen
naar Marokko groter te worden. Dit keer stond een emigratie omwille van Allaah in de
planning in plaats van een emigratie omwille van levenservaring. Hoe heeft hij zich
daarop voorbereid en waarom zou het dit keer wel slagen? Een aantal profijten die ter
sprake zijn gekomen:
• Het ene callcenter verschilt niet veel van de ander. Uiteindelijk is het aan de
persoon zelf om een manier te vinden met de tegenslagen om te gaan en geluk na te
jagen met behulp van de religie (door kennis op te doen).
• Er kan veel stress worden ondervonden in een callcenter, met name door het
management. Abu Hafsa ziet als oplossing om minder uren te werken en eventueel
van huis te werken. Hij benadrukt het belang van het creëren van vrije tijd.
• Het belang van het benutten van vrije tijd. Er zijn genoeg mogelijkheden om die
nuttig te besteden. Dat brengt veel zoete vruchten voort en heeft een positief effect
op het verblijf in Marokko.
• Callcenter werk is zwaar, niet uitdagend maar het verdient goed. Op een gegeven
moment werden de nadelen teveel voor abu Hafsa en is hij teruggegaan naar
Nederland. Al snel begon de stress in Nederland weer op te spelen; alle papieren,
zorgen om zijn kinderen, het praktiseren van zijn religie en de eenzaamheid.
• Tijdens de tweede emigratie was de bereidwilligheid aanwezig om terug te keren
naar een callcenter. Het success was de overtuiging en vastberadenheid dat een
emigratie omwille van Allaah alleen maar goed kon zijn.
Het laatste advies dat werd gegeven: Het maakt in principe niet uit in welk callcenter
je zit. Het komt erop neer dat tijd goed moet worden benut, waar je ook bent. Kracht
moet worden gehaald uit de religie en door het opdoen van kennis. Dat zal de zaken in
Marokko vergemakkelijken. Met de moeilijkheden komen de makkelijkheden. Dus als
je het moeilijk hebt in een callcenter, dan zal Allaah ook een uitweg bieden als de
intentie zuiver voor Hem alleen is.

1

De volledige audio is beschikbaar: https://youtu.be/Fe2EjGCVJq8
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7.2 Bilal abu Malik as-Surinami1
Bilal abu Malik woont momenteel in een stad genaamd Temara gevestigd naast de
hoofdstad Rabat. Acht jaar geleden heeft hij de stap gewaagd naar Marokko na een
aantal mogelijkheden in Birmingham en Egypte te hebben uitgezocht. Vrijwel
onvoorbereid maar vastberaden, heeft hij zijn intentie vanaf het begin gezet op alHijra. Het was een grote stap voor hem en zijn gezin, gezien het feit dat ze geen enkele
verbintenis hadden met het land. Maar ze streefden ernaar de intentie te zuiveren voor
Allaah en vanaf het begin heeft Hij alles makkelijk gemaakt. Bij zijn eerste aankomst
in de hoofdstad was het even schrikken en Marokko was anders dan hij in gedachten
had. Echter, al snel werd hij warm verwelkomd en heeft hij onvergetelijke
gebeurtenissen mogen meemaken; prachtige ervaringen maar ook moeilijkheden. Hoe
dan ook, positief of negatief, Bilal is ervan overtuigd dat het hen sterker heeft gemaakt
en dat er winsten zijn geboekt die in Nederland nooit mogelijk waren geweest. Een
aantal profijten die ter sprake zijn gekomen:
• Bereid jezelf voor, maar maak het niet te complex. Een emigratie is in principe niet
zo moeilijk.
• Marokko is een heel divers land en iemand met een Surinaamse achtergrond past
daar prima tussen. Daarnaast zijn er plaatsen zoals de hoofdstad die heel modern
zijn, maar dat is niet overal zo. Er zijn genoeg plaatsen die nog conservatief zijn.
• De grote waarde van een adviserende vrouw. De vrouw uit dit gezin was de reden
voor Bilal om een kans in Marokko te grijpen, die hij eerst voor onmogelijk hield.
• Marokko is in vergelijking met andere Arabische landen zeker aan te raden voor
een emigratie. Geografisch gezien heeft het een gunstige ligging en er zijn veel
faciliteiten. Als Europeaan hoef je niet zoveel in te leveren (met wat je gewend
bent).
• Er zijn dingen die niet gemakkelijk gaan zoals papierwerk regelen. Een persoon
moet zich leren aanpassen, geduldig zijn en stevig in zijn schoenen staan. Ook op
het werk met bijvoorbeeld het management kunnen zaken moeizaam verlopen. Hij
adviseert niet tegen alles in te gaan en zelfverzekerd je eigen weg te gaan.
Het laatste advies dat werd gegeven: Ik wil gewoon dat ik en mijn kinderen en de
generaties na ons, in een islamitisch land opgroeien. Deze gedachte maakt het mij al
zoveel makkelijker om met de moeilijkheden te leven. Moeilijkheden heb je sowieso
overal, ook in Nederland. In Marokko is het niet anders en je moet gewoon geduld
hebben. De wereld is geen plaats waar alles makkelijk is. Zo heeft Allaah de
Verhevene het gecreëerd, zodat Hij kan zien wie de beste is in daden. Dan lever ik
liever mijn strijd in een islamitisch land dan in een ongelovig land.
1

De volledige audio is beschikbaar: https://youtu.be/5AKte0F5e5o
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7.3 Yassir abu Sakeena al-Hollandi1
Yassir abu Sakeena is inmiddels al tien jaar in Marokko. In al die jaren heeft hij van
alles gedaan; vrijwilligers-werk, callcenter werk, handel en uiteindelijk is hij voor
zichzelf begonnen. Wat begon als een tijdelijke stap naar Marokko voor een weeshuis
in Tanger, is uitgelopen tot een vast verblijf dat hij beschouwd als één van de best
gemaakte stappen in zijn leven. Een eigen bedrijf beginnen is geen makkelijke zaak en
Yassir vindt dat je keihard moet zijn om als zakenman te overleven. Hij adviseert klein
te beginnen, vertrouwen stapsgewijs te geven en voorzichtig te zijn. Kansen zijn er wel
genoeg om iets succesvol op te bouwen. Ook op religieus vlak heeft zowel hij als zijn
gezin stappen vooruit geboekt sinds zijn komst naar Marokko. Met name als
bekeerling vindt hij het fijn om in een islamitische omgeving te wonen, ver weg van de
(niet-islamitische) gewoonten en gebruiken waar hij mee is opgegroeid. Een aantal
profijten die ter sprake zijn gekomen:
• Er zijn callcenters die afspraken en betalingen niet nakomen; via reclame weten ze
het veel mooier te maken dan de realiteit. Doe dus gedegen onderzoek. Voor
emigranten die een visum nodig hebben is het een goed idee het werkcontract te
tekenen alvorens aan de slag te gaan.
• Wees niet misleid door hoge bonussen. Het gevaar heerst om ongeoorloofd te
handelen, zodat targets worden behaald en bonussen worden betaald. Vrees Allaah
en onthoud dat onze religie de beste karaktereigenschappen beveelt, ook in
transacties met de niet-moslims.
• In principe gelden in Marokko dezelfde regels als in Nederland als het gaat om het
starten van een onderneming. Marokko heeft wel het voordeel dat je aan het begin
onofficieel kan starten. Op die manier kunnen kosten worden bespaard en krijgt het
bedrijf de tijd om te groeien.
• In Marokko is iedereen vrij om te doen wat hij wil, goed of slecht. Er zijn genoeg
mensen die daden verrichten die in tegenstrijd zijn met de islaam. Maar er is altijd
begrip voor iemand die kiest voor het pad van Allaah de Verhevene. In Nederland
is die begrip er gewoon niet.
Het laatste advies dat werd gegeven: Laat je niet tegenhouden door het vaste salaris
dat je in Nederland hebt. Laat je niet tegenhouden door het gezondheidssysteem dat je
in Nederland hebt. Eventueel kun je de stap zetten en ingeschreven blijven staan in
Nederland, zodat je nog iets van zekerheid hebt. Maar uiteindelijk is de enige
zekerheid die je hebt in het leven, de zekerheid van Allaah de Verhevene. Als de stap
wordt gemaakt hierheen omwille van Allaah, dan zal Hij je zeker helpen.

1

De volledige audio is beschikbaar: https://youtu.be/7ZzmFbPSkm8
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8. Een korte verduidelijking over het salafisme1
Het woord “salafisme” en de “manhadj” van de vrome voorgangers zijn een aantal
keren ter spraken gekomen. Laat het duidelijk zijn dat er niet wordt verwezen naar een
selectief groepje gelovigen die zich distantiëren van de ummah, of die de moslims
bestrijden. Een overduidelijk bewijs daarvoor is mijn emigratie, aangezien ik mij juist
ben gaan aansluiten bij een islamitische gemeenschap. Dit boek nodigt uit naar het
liefhebben van de moslims, hen van profijt zijn en het uitnodigen naar het goede met
kennis en wijsheid. Dat allemaal op basis van de Quraan en sunnah volgens het begrip
van de vrome voorgangers. De bekende imaam al-Awzaa’i heeft gezegd:
Wees geduldig op de sunnah en stop waar de mensen (de vrome voorgangers) zijn
gestopt. Zeg wat zij hebben gezegd en blijf weg van waar zij zijn weggebleven. Volg de
weg van de vrome voorgangers, want wat voldoende was voor hen is voldoende voor
jou.2
Juist in deze duistere tijden van onwetendheid, begeerten en dwalingen is het van
cruciaal belang om de waarheid te onderscheiden van valsheid. Direct na de dood van
de profeet ﷺzijn er verschillende dwalingen en innovaties verschenen die een bepaalde
afwijkende methodologie als uitgangspunt hebben en die op een misleidende wijze
verkondigd worden als de waarheid. Tot op de dag van vandaag worden er allerlei
methodologieën gehanteerd om de gemeenschappen zogenaamd te verbeteren, maar
die haaks staan met de grondbeginselen van authentiek islaam. Denk aan
uitgangspunten die te herleiden zijn naar filosofie, taqleed3 en Westerse politiek.
Sommige moslims zijn hierdoor misleidt en daarom zie je wanneer een bepaalde
religieuze kwestie wordt bediscussieerd, er zoveel verschillende tegenstrijdige
meningen worden aangehaald. Een persoon op de manhadj van de vrome voorgangers
die onderscheidt zich door zich over te geven aan de Quraan en sunnah volgens het
juiste begrip. Allaah de Verhevene heeft gezegd:
En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allaah en Zijn
boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun
zaak4
In één van de interviews werd bijvoorbeeld de aanwezigheid van een salafistische
school in de stad Temara aangehaald. Daarmee kan in één keer worden begrepen dat
het een school is waar onder andere de correcte geloofsleer wordt onderwezen, de
sunnah voorop staat, vrouwen niet met mannen gemengd worden en waar geen muziek
1

Zie ook deze profijtvolle video: https://youtu.be/nMhI8QJXJBU
Uit het boek As-Sharie’a: 58
3
Het imiteren van een mening in een religieuze kwestie wanneer het duidelijk is dat die in tegenstrijd is met de
waarheid
4
Al-Ahzaab: 36
2
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wordt gebruikt. Als er zou worden gezegd dat het een school van moslims is dan blijft
het onduidelijk, want bijna alle scholen in Marokko zijn van moslims.1 Dus het
salafisme is niets anders dan het werkelijke sunnisme in een tijd waar de islaam steeds
vreemder wordt. Sheikh ‘Abd as-Salaam as-Suhaymie2 heeft gezegd:
Het is duidelijk dat Ahlu as-Sunnah wa al-Jamaa’a bestaat uit de metgezellen van de
profeetﷺ, degenen die hen hebben opgevolgd met perfectie en iedereen die voortgaat
op hun weg, totaan de Dag des Oordeels. Ahlu as-Sunnah wa al-Jamaa’a heeft deze
benaming gekregen toen innovatie en afwijkende groeperingen verschenen. Toen
iedereen begon uit te nodigen naar zijn innovatie en begeerten onder het mom van de
islaam. Vanaf toen was het onvermijdelijk voor de mensen van de waarheid om zich te
onderscheiden door middel van benamingen van degenen die innoveren en afwijken in
de geloofsleer. Toen ontstonden hun islamitische benamingen die genomen zijn uit de
Quraan en sunnah. Tot die namen behoren: Ahlu as-Sunnah, Ahlu as-Sunnah wa alJamaa’a, al-Firqatu an-Naadjiah, at-Taaifatu al-Mansoera en Ahlu al-Hadieth wa alAthar. Maar toen sommige innoverende groepringen zichzelf Ahlu as-Sunnah gingen
noemen, die (in werkelijkheid) niet de geloofsleer van Ahlu as-Sunnah wa al-Jamaa’a
aanhangen, begon Ahlu as-Sunnah genoemd te worden met “de salafisten.” Hun
oproep werd het salafisme genoemd.3
Al met al wanneer er termen als “salafisme” en “manhadj” worden aangehaald, dan is
het ter verduidelijking van de weg en methodologie die leidt naar de tevredenheid van
Allaah de Verhevene. De weg die zich differentieert van alle andere wegen die leiden
naar de woede van Allaah de Verhevene. Zoals Hij de Verhevene ook heeft gezegd:
En wie de boodschapper tegenwerkt nadat de leiding hem duidelijk is geworden
en een andere weg volgt dan de gelovigen; Wij laten hem gaan naar waar hij zich
heeft afgekeerd had en Wij zullen hem de hel binnenleiden. En dat is de slechtste
bestemming!4
Ibn Qudaamah heeft over dit vers gezegd: Wie met de voorgangers wilt zijn in het
hiernamaals en wie wilt krijgen wat hen is beloofd als het gaat om het paradijs en de
tevredenheid (van Allaah), die moet hen met perfectie volgen. En wie een andere weg
volgt, die wordt omvat door de algemeenheid (van de laatste gedeelte) van het vers.5
1

Dit is een antwoord op degenen die zeggen: jullie moeten jezelf gewoon moslim noemen, het gebruik van de
term salafisme is nutteloos
2
Hij is een Saoedische geleerde. Het is verbazingwekkend hoe de media de mensen weet te overtuigen dat
Saoedi-Arabië (en het salafisme) een voedingsbodem is voor terrorisme. In werkelijkheid is Saoedi-Arabië het
grootste doelwit van de khawaaridj. Daarom zei de terrorist Faaris az-Zahraani: Oh mensen! Waarlijk, dit land
(Saoedi) staat op de rand van de afgrond! En ik ben er zeker van overtuigd dat hun verwoesting en uitroeiing
nabij is. Dus wie iemand van hen wurgt of sleurt, die moet beginnen met de leden van de commissie van grote
geleerden. Sleep jullie messen scherp en martel deze afvalligen; vil ze en slacht ze als passende vergelding.
Want de beloningen zijn op basis van de daden. Uit het boek Maa uriekum illaa maa araa: 10
3
Uit het boek Kun salafiyyan ‘alaa al-Jaaddah: 15
4
An-Nisaa’: 115
5
Uit het boek Dhem at-Ta’wiel: 7
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9. Tot slot beste lezer
Elke keer wanneer ik mijn verhaal deel met anderen, blijven ze zich verbazen over de
positiviteit die centraal staat in mijn emigratie. Zelfs de lokale Marokkanen kijken daar
vaak van op. Dat komt gewoonweg door het feit dat meestal de werkelijkheid niet
wordt beoordeeld op basis van de Quraan en sunnah. Allaah de Verhevene heeft
gezegd: En als je de meeste op aarde zou gehoorzamen, dan zouden ze je doen
afdwalen van het pad van Allaah1
Desondanks ben ik ervan overtuigd dat hoe meer een persoon Allaah tevredenstelt, hoe
positiever en gelukkiger hij het leven zal doorbrengen, ongeacht de meningen van de
mensen. Allaah de Verhevene heeft in een hadieth qudsi2 gezegd:
Wie vijandig is naar een vriend (walie) van Mij, die verklaar Ik de oorlog. Mijn
slaaf die benadert Mij met niets dat geliefder is bij Mij dan dat wat Ik hem
verplicht heb gesteld. En Mijn slaaf blijft Mij benaderen met vrijwillige daden
totdat Ik van hem hou. Wanneer Ik van hem hou, ben Ik zijn gehoor waarmee hij
hoort, zijn zicht waarmee hij ziet, zijn hand waarmee hij grijpt en zijn voet
waarmee hij loopt. En wanneer hij Mij vraagt dan zal Ik hem zeker geven en
wanneer hij toevlucht bij Mij zoekt, dan zal Ik hem zeker beschermen.3
Sheikh ibn Baaz heeft het laatste gedeelte van deze overlevering als volgt uitgelegd:
De betekenis is dat hij succes wordt geschonken en daarom is in een andere versie
gezegd: Met Mij hoort hij, met Mij ziet hij, met Mij grijpt hij en met Mij loopt hij.
Oftewel met behulp van Mijn succes en Mijn leiding. Deze (versie) legt het uit. Het is
bekend dat zijn gehoor (van de mens), zijn zicht en zijn handen deel uitmaken van hem
(en niet deel uitmaken van Allaah). Dit is bekend bij de Arabieren en hun
woordgebruik.4
Het zal onderhand duidelijk zijn geworden dat het niet mijn bedoeling is geweest om
je te overtuigen alle spullen gelijk in te pakken en te emigreren. Het is niet allemaal
rozengeur en manenschijn, dus onderschat het niet. Zoals eerder aan bod is gekomen,
veel individuen hebben de stap gewaagd en zijn uiteindelijk teruggegaan.
Desalniettemin hoop ik dat elk individu overtuigd, oprecht en voorbereid concrete
stappen in werking gaat stellen. Afhankelijk van ieders situatie is dat voor de één op
een korte termijn mogelijk en voor de ander op een lange termijn. Maar één ding is
zeker, met de hulp van Allaah de Verhevene is alles mogelijk. Als de niet-moslims in
staat zijn om alles op alles te zetten om een droom emigratie te realiseren, waarom zou
een moslim dat niet omwille van Allaah kunnen?
1

Al-An’aam: 116
Zie voetnoot één uit bladzijde zeventien
3
Een overlevering uit Silsilaat as-Sahieha: 1640
4
Afkomstig uit de officiële website: https://tinyurl.com/y6jbh47h
2
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Er zijn talloze mogelijkheden en de islamitische landen zijn talrijk.1 Op korte termijn
kan het werken bij Nederlandse callcenters uitkomst bieden.2 Op lange termijn zijn er
genoeg mogelijkheden door middel van investeringen (in bijvoorbeeld grond of
huisvesting), projecten of handeldrijven. Tevens kunnen kansen worden benut door
met andere welwillenden de handen in één te slaan en samen meer voor elkaar te
krijgen. Hoe dan ook, raak het werkelijke doel nooit uit ogen; al-Hijra is een middel
om de tevredenheid van Allaah te verkrijgen. Als de mogelijkheid om te emigreren
(nog) niet aanwezig is, weet dan dat de wegen naar de tevredenheid van Allaah veel
zijn. Verval niet in het eeuwig wensen van betere tijden waarbij tijd wordt verspild en
goede daden worden uitgesteld.
Wensen is een zee die geen kust kent. Het is de zee die de grootste verliezers bevaren.
Zoals ook wel wordt gezegd: “Wensen is het hoofdkapitaal van de verliezer.”3
Moge de salaah (prijzingen) en de salaam (vrede) zijn op de edele en laatste
boodschapper van Allaah, zijn familie en al zijn metgezellen.4

1

Hier wordt ook een passend advies gegeven in het Engels: https://tinyurl.com/y3bw9pq7
Top drie beste werkplekken op basis van de ervaringen van verschillende emigranten: (1) Dell in Casablanca.
(2) HP (project is overgenomen door dxc technology) in Rabat. (3) Econocom in Rabat
3
Uit het booek Madaaridj as-Saalikien: 370/1
4
Hou de youtube pagina van Walid el Athari in de gaten voor nieuwe interviews
2
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9.1 Tot slot mijn beste geliefden
Afscheid na afscheid, vaarwel na vaarwel, keer op keer... bedwing ik mijn tranen met
een glimlach, want pijn doet het niet meer.
Hoe moeilijk het ook is en hoeveel ik u ook mis... weet mijn geliefde moeder, uw
kleintje is in goede handen en Allaah weet wat beter is.

Oh Allaah! Bij U alleen doe ik mijn beklaag... ik snak naar de volgende ontmoeting en
die warme omhelzing, het liefst nog vandaag.

In een tuin ter breedte van de hemel en de aarde... zeker eenvoudig voor de meest
Rijke, voor de Majestueuze, van kleine waarde.

Vader, broertje en zusje, heb geen verdriet... met alle dank aan Degene die alles ziet,
zonder jullie steun zat ik hier niet.

Zichzelf genoegzaam, eren wij Hem niet me de eer die Hem toebehoort... moge Hij
ons vergeven, voordat de dood komt en verstoort.

Laten we werken naar een eeuwige verzoening… maar onthoud, tawhied is de enige
redding en de echte voldoening.

Ik was daar niet gelukkig, ongeloof is wat ze deden... echter hier, getuigt iedereen dat
alleen Hij moet worden aanbeden.

Treur niet, weldra komt dit allemaal ten einde... daarom vraag ik Allaah dit onze
redding te maken, als emigrante zijnde.

Toevluchtsoorden en overvloed is wat mijn Heer heeft beloofd... neem het mij niet
kwalijk, omwille van geloof onuitgedoofd.
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