
Khutba, 23.09.2022 

Umrah: Nøglen til bevidsthed 

وا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ لِِلَِّ   ﴿   ﴾َوأَتِمُّ

ِ  قال اْلعُْمَرةُ إِلَى اْلعُْمَرِة َكفَّاَرةٌ ِلَما بَْينَُهَما   » النَّبِي 

 «  َواْلَحجُّ اْلَمْبُروُر لَْيَس لَهُ َجَزاٌء إاِل اْلَجنَّةُ 

Kære brødre! 
Det var det sjette år af Hijraen. Allahs Sendebud 
(saw) savnede Kabaen. Med en gruppe på 1400, 
hovedsageligt unge, gik han i ihram og begav 
sig ud på rejsen til Mekka. Hans hensigt var at 
genforenes med Kaabaen, altså at udføre Umrah 
ved at besøge Kabaen. Betydningen bag ordet 
‘’Umrah’’ er netop ‘’at besøge’’. 
Da Allahs Sendebud (saw) og hans ledsagere 
nærmede sig Mekka, blev de mødt med 
modstand fra Mekkanske polyteister. Selvom de 
forklarede, at rejsens formål blot var at besøge 
Kabaen, og at de ikke havde noget andet i sinde, 
ville polyteisterne ikke tillade dem adgang. Men 
de indgik Hudaybiyya-aftalen, som Allah havde 
annonceret som "klar erobring". Jævnfør aftalen 
udførte vores Profet (saw) Umrah med en gruppe 
på 2000 ledsagere på det 7. år efter Hijra, som 
erstatning for den Umrah han ikke kunne udføre 
året før.  
Kære troende! 
Umrah er en ældgammel tilbedelse, der regnes 
som en stærkt betonet Sunnah eller som Fardh 
minimum en gang i livet. Vores Profet (saw) 
udførte Umrah, hans ledsagere udførte Umrah, 
og til dagen i dag har muslimerne udført Umrah, 
også betegnet som "den lille pilgrimsrejse", i 
enhver tidsalder. For både Hajj og Umrah åbner 
nye perspektiver i en muslims liv og verden og 
afslører horisonter fulde af mening. Af denne 
årsag har vores organisation siden sin 
grundlæggelse vejledt vores menighed under 
Hajj og Umrah, og ved opfordring forsøgt at 
forene dem med Kaaba og Rawza  Al-Mutahhara. 
Som I kan se, bliver det for hver dag vanskeligere 
at udføre pilgrimsrejsen på grund af de skiftende 
økonomiske og juridiske verdensforhold.  
 

 
1 Sura al-Baqara, 2:196.  

Det ser ud til at de negative udviklinger som kom 
i år, fortsat vil forværres i de kommende år.  
Dog er der på nuværende tidspunkt ingen 
hindring for at udføre Umrah. Dermed bør vi 
lægge vægt på den befalede Umrah, som er den 
mindre pilgrimsrejse og understreget i Allahs 
vers: "Fuldfør Hajj og Umrah for Allah.’’1; og 
af Vores Profet (saw): "To Umrah'er er bod for 
de synder, der er begået mellem dem. 
Belønningen for pilgrimsrejsen accepteret af 
Allah er kun Paradiset."2  
 
Beærede Venner! 
Som det fremgår af de Umrah vores profets (saw) 
udførte, er det særligt vigtigt for unge 
mennesker at udføre Umrah. For i Umrah er der 
tale om at samle Allahs Sendebud (saw) med 
unge mennesker, der er forelskede i Kabaen. At 
samle unge, der vil efterleve og opretholde islam 
i fremtiden, i Kaaba og Rawza, og give dem 
træning i at lære islam at kende. Selvom vi som 
forældre ikke selv kan tage afsted, bør vi 
opfordre vores unge til at udføre Umrah. 
Gennem både IGMG-organisationerne i Europa 
og Hennes og IGMG regionale formandskaber i 
Tyrkiet tilbyder vores organisation sin store 
erfaring og indblik for at tjene vores folk. 
Dermed kan vi sikre at vores folk kommer til de 
hellige områder, og kender landet hvor 
åbenbaringerne blev nedsendt, efterlevet og 
spredt, og besøge deres evige leder Profeten 
(saw). At besøge og se de steder, hvor de 
vigtigste begivenheder i islams historie fandt 
sted, tjener som en spirituel opladning for dem. 
Nye broderskaber og venskaber stiftes, islamisk 
solidaritet og bevidsthed udvikles, unge 
mennesker, der vil vende tilbage til deres 
menigheder i Europa, vil udføre deres tjenester 
med større kærlighed og entusiasme. Så kom nu, 
unge mennesker, for at udføre en velgørende og 
gavnlig Umrah! 

2 Bukhârî, Sahih, 6/274, H. No: 1650; Muslim, Sahih, 7/71, H. 
No: 2403. 


