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Leksjon om Profetens (saws) utvandring

Kjære muslimer.

Noen historiske dager er uforglemmelige. Det er vanskelig å ikke ta hensyn til dem eller overse 
dem, fordi de har hatt en betydelig innflytelse på menneskets historie. En av disse dager er dagen 
for Profetens (saws) utvandring, og det er kanskje en av de viktigste dagene. Det er den dagen da 
profeten Mohammad (saws) utvandret fra sin hjemby Mekka til Medina. 

Etter 13 år i Mekka så beordret Allah Profeten (saws) å flytte til  Medina. Profeten Mohammad 
(saws) brukte de 13 siste årene til å levere budskapet og å overbevise folket i Mekka om å tilbe 
Allah, og stoppe med å tilbe statuene de holdt inne i Kabaen. Han (saws) ønsket det beste for dem, 
men ble møtt med stahet, vantro og aggresjon. De skadet ham både fysisk og åndelig, men han var 
veldig tålmodig og tilgivende. Han brukte å be Allah om å tilgi dem: «O Allah, tilgi mitt folk for 
de vet ikke».  Til slutt  la de planer om å drepe ham. Allah åpenbarte til  ham planene deres og 
beordret ham om å utvandre til Medina. Han (saws) adlød og startet sin reise mot Medina med 
Allahs beskyttelse. Han (saws) snudde seg bakover for et siste blikk og sa: «O Allah, Du beordret 
meg om å dra fra mitt kjæreste land, jeg ber Deg om å etablere meg der det er kjærest for 
Deg.» 

En gang smidde de vantro renker mot deg, for å sette deg fast, eller jage deg bort. De la planer,  
men Gud la også planer! Og Gud er den beste planmaker. [Koranen 8:30]

Profetens (saws) utvandring var en viktig fase i islams historie. Det var første steg mot etableringen 
av det islamske styret.  Dessuten ble konseptet  om å ofre for religionen etablert.  Alle muslimer, 
inkludert profeten Mohammad (saws) levnet sine hus, penger og familier i Mekka for Allahs skyld. 
I tillegg ble gode manerer, veldig tydelig oppførsel, sterk tro og hengivenhet til religionen vist av 
Profetens (saws) ledsagere i løpet av utvandringen. Her er noen eksempler:

Abu-Bakr Alsiddiq spurte profeten Mohammad (saws) om å få være hans ledsager selv om han 
visste  at  det  var  veldig  risikabelt,  og  siden  folket  hadde  bestemt  seg  for  å  drepe  profeten 
Mohammad (saws).  I løpet av reisen beskyttet han Profeten (saws) og prøvde så godt han kunne og 
gjøre det behagelig for ham. 

Om dere ikke yter profeten hjelp, så har Gud tidligere gitt ham hjelp, da de vantro fordrev ham,  
en av to, og han sa til sin følgesvenn, da de var i grotten: «Vær ikke bedrøvet! Gud er med oss.»  
Da senket Gud guddommelig nærvær og ro over ham og styrket ham med hærskarer dere ikke 
så,  og  gjorde  de  vantros  ord  underlegent,  mens  Guds  ord  ble  ovenpå.  Gud  er  mektig,  vis.  
[Koranen 9:40]

Ali Ibn Abi Talib sov i Profetens (saws) seng for å få folkene til å tro at Profeten Mohammad (saws) 
fortsatt var hjemme, mens Profeten (saws) allerede hadde startet sin utvandring. Han risikerte sitt liv 
for å sikre Profetens (saws) liv. 



Omar Ibn Alkattab nektet å reise i stillhet. Mesteparten av muslimene reiste i stillhet fordi de var 
redde for at folket i Mekka skulle arrestere dem og hindre dem i å utvandre. Det var annerledes for 
Omar, hans tro var for sterk. Han gikk til kabaen og utførte tawaf. Han sa til dem: «Jeg utvandrer 
nå; hvis dere ønsker å dø og levne deres barn farløse, og deres koner som enker, så prøv å hindre 
meg fra å utvandre». Folkene turte ikke å følge etter ham. 

Abdullah Ibn Oraiket dekket Profeten (saws) og Abu-Bakr. Han fulgte etter dem med mange sauer 
slik at fotsporene deres ikke kunne sees.  

Umm Salamah levnet sitt spedbarn i Mekka, folket der tok ham for å hindre henne i å utvandre, men 
det var ikke nok til å hindre henne fra å dra. Hennes tro på Allah var sterkere enn det. 

Asmaa bint Abu-Bakr var matleverandør for Profeten (saws) og sin far. 

Kjære muslimer. 

På grunn av Allahs beskyttelse og mange menneskers anstrengelser ankom Profeten (saws) Medina 
trygt, og der etablerte han det første islamske samfunnet. Ved slutten av reisen hadde mange ting 
forandret seg og situasjonen ble aldri som før. Reisen endte der, men historien om Profetens (saws) 
utvandring  forble  og  vil  forbli  en  kilde  til  inspirasjon  for  alle  muslimer,  generasjoner  etter 
generasjoner. Her er en oppsummering over leksjoner som kan læres fra utvandringen: 

Vi har ansvaret for å levere budskapet uansett hva vi møter. Vi bør verken bukke under for press 
eller gi opp vår misjon. Vi bør fortsette med vår oppgave, fordi vi har edle mål og vi gjør det for 
Allah og menneskehetens sak. 

Viktigheten med venner og ledsagere. De hjelper deg med å overvinne mange vanskeligheter og 
hjelpe deg til å finne riktig vei i livet, men man må velge dem med omhu. Vær sikker på at du 
finner Allahs beskyttelse og støtte hvis du følger han og adlyder hans ordre. Hvis du er sikker på at 
du er på riktig vei så vær ikke redd fra noe eller noen. 

Det er viktig å involvere den yngre generasjon i seriøse saker. Det vil modne dem og hjelpe dem 
med å forberede seg til å ta ansvar når det trengs. 

La oss derfor følge Allahs vei og be Ham om hjelp og støtte til å levere Hans budskap. 


