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GHAYR-E-HIRA & VEILEDNING

I en tid tilbragte den ærede Profeten s mye av tiden i Ghayr-e-Hira (den hellige Hulen i Mekka), der han hadde gleden 
av å være i kontakt med Allah u. Den hellige Profeten s hadde mange gode stunder med Allah, det eneste han ville var 
å forbli i denne herlige opplevelsen, han var så dypt inn i forbindelsen med Allah u at hvis han s ikke opplevde den for 
et øyeblikk, ble han lei seg eller følte en belastning på sitt hellige indre. 

Etter å ha hatt disse ubeskrivelige opplevelsene med Allah i Ghayr-e-Hira, kom instruksen fra Allah u til den hellige 
Profeten s om det å begynne å gi veiledning til menneskene. Den Allmektige Allah u bestemte nå at tiden var inne for å 
forkynne Hans budskap til folket, veilede dem ut av mørket til lyset. Så nå begynte Profetens liv å dreie seg om å veilede 
folk – ved å holde taler og foredrag og gi undervisning i både grupper og samlinger. Dette samfunnet var preget av mye 
urett, brudd på menneskerettigheter; den svake ble enda svakere, den fattige, enda fattigere; det var rett og slett ingen 
system som kunne ta hånd om samfunnet; dette var uvitenhets dager. Følgelig var det derfor et sterkt behov for å veilede 
folk. 

Samtidig savnet den mest høyaktede Profeten s det å være i den tette forbindelsen med Allah u i Ghayr-e-Hira. 
Dermed opplevde den mest høyaktede Profeten s en belastning på grunn av at han s ikke lenger hadde tid til å være i 
Ghayr-e-Hira og nyte den tette, ubeskrivelige og konstante kontakten med Allah u. 
 
Denne savnen var i tillegg til det at Profeten s møtte på mange utfordringer under forkynnelsen av Allahs budskap 
til samfunnet. Avgudsdyrkerne prøvde å friste med forskjellige ting, men Profeten s svarte at selv om han fikk alt 
som var i hele jordkloden, selv da hadde han s ikke solgt veiledelse for villfarelse. Ikke-muslimer utfordret Profeten 
s på forskjellige måter. Men Profeten s bærte det med tålmod og fortsatte å gi veiledning til folket. For å fjerne 
den tunge byrden som Profeten s følte – ved fravær fra hulen – tok Allah u med sin elskede Profeten s til Mehraj 
(himmelreisen). Dette for at den elskede Profeten s skulle føle seg lettet og som en erstatning til det Profeten s opplevde 
i Ghayr-e-Hira – for nå var det ikke bare fra jorden han s fikk kontakt med Allah u, Allah tilkalte Profeten til seg selv 
ved himmelreisen, og han s så også Allah – dette var en absolutt plaster på såret for savnen i hulen. Profeten s fikk 
status, muqam jam-ul-Jam’a (en indre tett forbindelse til med Allah u, en fortreffelig åndelig konstant nærvær av Allah 
u hvor enn Profeten s ferdes). Dette var med andre ord en ekstra ekstra erstatning for forbindelsen i hulen. Nå trengte 
ikke Profeten s å gå til hulen engang, siden nytelsen han s fikk i den hellige hulen, ble plassert som en ny nytelse i 
Profetens s hjerte og sinn med enda nærmere til Allah u.  
 
Nå fikk altså Profetens s status en ny høyaktet virkning. Så derfor, den som følger Profeten s, følger i virkelighet Allah 
u, den som lover noe til Profeten s, lover i virkelighet Allah u; den som respekterer og er den elskede Profeten ærbødig, 
respekterer og er Allah u ærbødig.  
 
Den som har sett Profeten s, har sett Allah u: 
Hadith Sahih Muslim, Abu Dharr g beretter: Jeg spurte Allahs Sendebud s: «Så du Allah?», Profeten s svarte, «(Ja!) 
Han er Nur (Lys), Jeg så Han»1 
 
Profeten s sa også, hadith Sahih Bukhari, at satan kan ikke etterligne han s, så den som har sett meg i en drøm, har 
virkelig sett meg: 

إِنَّ
َمنَاِم َفَقْد َرآِن، فَ

ْ
نٍَس ـ رىض اهلل عنه ـ قَاَل قَاَل انلَِّبُّ صىل اهلل عليه وسلم    “  َمْن َرآِن ِف ال

َ
، َعْن أ ُنَاِنُّ

ْ
َثنَا ثَابٌِت ال َعِزيِز ْبُن ُمْتَاٍر، َحدَّ

ْ
َثنَا َعبُْد ال َسٍد، َحدَّ

َ
َثنَا ُمَعىلَّ ْبُن أ  َحدَّ

ِة  ”.   ْرَبِعنَي ُجزًْءا ِمَن انلُّبُوَّ
َ
ُمْؤِمِن ُجزٌْء ِمْن ِستٍَّة َوأ

ْ
يَْطاَن اَل َيتََخيَُّل ِب، َوُرْؤَيا ال الشَّ

  
Den hellige Profeten s sa: «Den som har sett meg i en drøm, har uten tvil sett meg, for satan kan ikke etterligne min 
fasong.»2 
 
Så å se Profeten, er det samme som å se Allah u, fordi den høyaktede Profeten s er refleksjon (speil) av den Allmektige, 
Skjønneste Allah u. Allah har farget Profeten s med Sine Egenskaper. Profeten er verken adskilt fra Allah u og heller 
ikke Allah u, Allah u vet best om den virkelige høyaktede statusen til Hans elskede Profeten s. 

1 Sahih Muslim, hadith nr. 351 – [Damat Barkatahum Alia]
2 Bind. 9, bok 87, hadith nr. 123


