
Khutba, 23.09.2022 

Umrah: Nyckeln till medvetenhet 

وا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ لِِلَِّ   ﴿   ﴾ َوأَتِمُّ

ِ  قال اْلعُْمَرةُ إِلَى اْلعُْمَرِة َكفَّاَرةٌ ِلَما بَْينَُهَما َواْلَحجُّ   » النَّبِي 

 « اْلَمْبُروُر لَْيَس لَهُ َجَزاٌء إاِل اْلَجنَّةُ 

Ärade bröder!   
Det var sjätte året av Hijrah. Rasulullah (s.a.v.) 
saknade Kaba jättemycket. Då bestämde han sig 
att färda till Mecka för att utföra Umrah och 
besöka Kaba. Han hade nästan 1400 sahaba med 
sig och de flesta som var med var unga sahaba. 
När Rasulullah (s.a.v.) och ashab-ı kiram 
närmade sig Mecka, mötte de Meckafolkets 
mushrikeens hinder. De lät inte muslimerna 
fortsätta färden, trots att deras enda syfte var att 
besöka Kaba. Men istället skrevs Hudaybiya 
avtalet mellan muslimerna och mushrikeen, 
vilket Allah nämner i Koranen som "klar seger". 
Enligt avtalet skulle Rasulullah (s.a.v.) istället 
göra sin umrah nästkommande år tillsammans 
med sahaba. 
Mina bröder! 
Umrah är antingen en stark sunnah eller 
obligatorisk en gång i livet, vilket de lärda har 
olika åsikter om. Rasulullah (s.a.v.) har gjort 
umrah, ashab-ı kiram har gjort umrah och 
muslimer tills idag har gjort umrah i alla tider. 
Umrah kallas även för liten hajj. Både hajj och 
umrah har stora effekter i livet och är viktiga 
resor för varje muslims identitet och livsresa. 
Efter en utförd hajj eller umrah så får man med 
sig en energi som påverkar resten av livet. Därför 
har vår organisation utfört resor till både hajj 
och umrah i många år för att hjälpa och 
underlätta för våra bröder och systrars livsresor. 
Men i år har processen av hajj blivit mycket 
svårare pga alla beslut som tagits av regeringen, 
och det ser ut att bli svårare framåt. Men för 
umrah finns dem svårigheterna inte än.  
 
 
Därför bör vi nu försöka gå på en umrah resa när 
vi har möjlighet, där umrah nämns av Allah 

 
1 Bakara suresi, 2:196.  

subhanehu ve teala i Koranen: “och fullgör 
vallfärden, såväl den större som den mindre, till 
Guds ära.” 1, samt av Rasulullah (s.a.v.) i en 
hadith: “Två umrah, täcker över synderna mellan 
dem. Och belöningen för en hajj som accepteras av 
Allah är paradiset.” 2 
Kära syskon! 
Så som vi ser i Rasulullahs (s.a.v.) umrah, så är 
det jättviktigt att våra ungdomar går på sådana 
resor. För att på umrah är plikten att få 
ungdomarna att besöka och stärka bandet med 
Kaba och Rasulullah (s.a.v.). Vi ska få våra 
ungdomar att träffas i Kaba och Ravda-i 
Mutahhara. Det är de som ska praktisera Islam 
och föra den vidare till generationerna som 
kommer efter dem. Om vi som föräldar inte kan 
åka, bör vi uppmuntra våra barn att göra det. 
Ungdomar som är aktiva inom islamiska 
organisationer kommer få en extra mycket 
energi när de kommer tillbaka, och de som inte 
gör något än kommer inshaAllah vilja vara mer 
aktiva. 
I Europa och i Turkiet organiserar IGMG och 
Hennes Tour umrah resor i olika perioder. Och 
snart är det dags igen, så vi uppmuntrar alla våra 
ungdomar och föräldrar till umrah resa! 
 

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


