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Profeten Mohammeds (saws) fødsel

All takk til Allah, Den mest gavmilde. Jeg bevitner at ingenting er verdt tilbedelse unntatt 
Ham, uten partnere. Måtte Allah sende fred og velsignelser over Hans siste sendebud. 

Allahs tjenere! I dag skal vi snakke om profeten Mohammeds (saws) fødsel.

Profeten Mohammed (saws) ble født i Mekka. Moren Amina var datter av Wahb, sønn av 
Abdu Manaf, fra Zahra-familien. Faren Abdulla var sønn av Abdul Muttalib. Profeten 
Mohammeds (saws) far døde før han ble født, og de første fem årene bodde han med Halima, 
til hun returnerte ham til moren hans Amina. Moren oppdro ham med mye kjærlighet og 
hengivenhet. Da han var rundt seks år, tok hun ham med til Medina noen dager, men da de var 
på tur tilbake så døde hun. Etter dette tok hans bestefar Abdul Muttalib han til seg. Han levnet 
han aldri alene, tok seg bestandig godt av ham og tok han med seg på alle offentlige 
samlinger. Men da han var åtte år så døde Abdul Muttalib og hans onkel Abu Talib fikk da 
omsorgen for ham. 

Leksjoner og taler fra profeten Mohammeds (saws) fødsel.
Først er det hendelser fra hans (saws) fødsel: Allah åpenbarte straffen over Abraha og hans 
hær da de kom for å ødelegge Kaba, og som er beskrevet i Koranen. Allah sier: Du har vel  
sett hva Herren gjorde med elefantfolkene? Lot Han ikke deres list slå feil? Han sendte  
over dem fugleflokker, som kastet på dem steiner av brent leire, og lot dem bli som avspist  
vegetasjon. (105:1-5)

Amina hadde også mange drømmer. En natt drømte hun at hun så et lys komme ut av seg, og 
lyset skinte på slott i Syria. Et slikt imponerende mirakel hendte før Profetens (saws) fødsel, 
og er ensbetydende med en erklæring fra all verdens Herre om at disse miraklene markerte en 
svært viktig hendelse.

Det andre er de gode forandringene i livene til Halima og stammen hennes etter at profeten 
Mohammed (saws) kom til henne, for de led av tørke og sult før han kom. 

Det tredje er at Profeten (saws) var foreldreløs, og måtte flytte fra morens hus, til bestefaren 
og så til onkelen. Allah sier: Ved formiddagens glød! Ved nattens stillhet! Ikke har din  
Herre forlatt deg, og ikke er Han misfornøyd med deg! Enden skal bli bedre for deg enn  
begynnelsen. Herren skal gi deg så du blir tilfreds! Fant Han deg ikke foreldreløs, og gav  
deg ly? Han fant deg villfarende, og veiledet deg! Han fant deg trengende, og gjorde deg  
uavhengig! Så vær ikke hard mot den faderløse, og vis ikke bort den som ber. Og hva  
Herrens godhet angår, så gjør den kjent! (93:1-11)

Lærdommen er at uansett hvilke omstendigheter vi er i, så bør vi lovprise Allah, og Allah vil 
belønne oss. Vi kan løse alle problemene i livet med tro og tålmodighet, og så entre Paradiset i 
livet etter dette. Allah sier: Den dag når du (Mohammed) ser de troende menn og kvinner,  
og deres lys skinner foran dem og på deres høyre side (og vil høre det sies til dem): «Et godt  
budskap for dere på denne dag, paradisets haver, hvor bekker sildrer, og der skal dere være  
og bli! Dette er den store seier!» (57:12) 


