
Preken 23 09 2022 

Umrah: Nøkkelen til bevissthet 

وا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ لِِلَِّ   ﴿   ﴾َوأَتِمُّ

ِ  قال اْلعُْمَرةُ إِلَى اْلعُْمَرِة َكفَّاَرةٌ ِلَما   » النَّبِي 

 «  بَْينَُهَما َواْلَحجُّ اْلَمْبُروُر لَْيَس لَهُ َجَزاٌء إاِل اْلَجنَّةُ 

Kjære brødre! 
Det var det sjette året av Hijra. Allahs 
sendebud (fvmh) savnet Kabaen. Han gikk 
inn i ihram med den hensikt å umrah med en 
gruppe på 1400 for det meste unge 
mennesker og la ut på veiene til Mekka. Hans 
intensjon var å møte Kabaen igjen, besøke 
Kabaen og utføre umrah. Tross alt var 
meningen med Umrah å besøke. 
Da Allahs sendebud (fvmh) og hans 
følgesvenner nærmet seg Mekka, møtte de 
hindringen til Makkan-polyteistene. Selv om 
de uttalte at hensikten med å komme var å 
besøke Kabaen og at de ikke hadde noen 
annen hensikt, kunne polyteistene ikke 
tillate dette. Men de inngikk Hudaybiyya-
avtalen, som Allah hadde kunngjort som 
"klar erobring". I henhold til avtalen utførte 
vår profet (fvmh) Umrah, noe han ikke kunne 
gjøre for et år siden, denne gangen med en 
gruppe på to tusen ledsagere i det syvende 
året av Hijra. 
Kjære troende! 
Umrah er en eldgammel tilbedelse som 
uttrykkes som muekket Sunnah eller fardz en 
gang i livet. Vår profet (fvmh) utførte umrah, 
hans følgesvenner gjorde umrah og frem til i 
dag har muslimer utført umrah, også kalt 
"liten pilegrimsreise", i alle tidsalder. Fordi 
både hajj og umrah åpner nye vinduer i livet 
og verdenen til en muslim, og avslører 
horisonter fulle av mening. Av denne grunn 
har organisasjonen vår veiledet og 
oppmuntret samfunnet vårt til å utføre Hajj 
og Umrah siden det ble opprettet, og forsøkt 
å bringe dem sammen med Kaaba og Ravza-i 
Mutahhara. Som du har vært vitne til, blir 
pilegrimsreisen på grunn av de skiftende 
verdensforholdene vanskeligere for hver 

 
1 Bakara suresi, 2:196. 

dag, både økonomisk og på grunn av den 
nylig innførte lovgivningen. Det ser ut til at 
disse negative forholdene, som viste seg i år, 
vil fortsette å forverres i årene som kommer. 
Men per nå er det ingen hindring for å utføre 
Umrah. Derfor, den mindre pilegrimsreisen 
og Allahs "Fullfør Hajj og Umrah for Allah."1 
understreket i verset; Vår profet (fvmh) sa: 
"To Umrahs er soning for syndene som er 
begått mellom dem. Belønningen for 
pilegrimsreisen akseptert av Allah er bare 
paradis.»2 Vi bør fokusere på 'Umrah-
bønnen som han befalte. 
Kjære venner! 
Som sett i Umrahene til vår Profet (fvmh), er 
det ekstremt viktig for unge mennesker å 
utføre sine Umrah-bønner. For i Umrah er 
det et spørsmål om å bringe sammen Allahs 
sendebud (saas) og unge mennesker som er 
forelsket i Kaba. Det er å samle de unge som 
vil leve og leve islam i fremtiden i Kaba og 
Rawza, og gi praktisk opplæring for å kjenne 
islam. Selv om vi som foreldre ikke kan gå 
selv, bør vi oppmuntre ungdommene våre til 
å utføre Umrah. Gjennom både IGMG-
organisasjonene i Europa og Hennes og 
IGMG regionale presidentskap i Tyrkia, 
avslører vår organisasjon sin enorme 
erfaring med å tjene våre folk. På denne 
måten er det sikret at de kommer til de 
hellige landene, blir kjent med geografien 
der åpenbaringen ble nedstammet, levde og 
spredte seg, og besøker sin evige leder, 
profeten (saas). Å besøke og se stedene der 
de viktigste hendelsene i islamsk historie 
fant sted, tjener som en åndelig ladning for 
dem. Nye brorskap og vennskap etableres, 
islamsk solidaritet og bevissthet utvikles, 
unge mennesker som vil vende tilbake til 
sine lokalsamfunn i Europa utfører sine 
tjenester med mer kjærlighet og entusiasme. 
Så kom igjen, unge mennesker, for å gjøre en 
akseptabel og mebrur Umrah! 

2 Buhârî, Sahih, 6/274, H. No: 1650; Müslim, Sahih, 
7/71, H. No: 2403. 


