Hutbe, 13.05.2022
Vores forståelse af Broderskab
ّٰللا لَ َعلَّكُ ْم
ْ َ ﴿اِنَّ َما ا ْل ُمؤْ مِ نُونَ ا ِْخ َوةٌ َفا
َ ص ِلحُوا َبيْنَ اَ َخ َو ْيكُ ْم َواتَّقُوا ه
﴾ࣖ َت ُْر َح ُمون
ِ  قَا َل َرسُو ُل ه:َشِير قَال
:َّللا ﷺ
َ
ٍ ان ب ِْن َب
ِ ع ِن النُّ ْع َم
س ِد إِذَا
َ « َمثَ ُل ا ْل ُمؤْ مِ نِينَ فِى ت ََو ِاد ِه ْم َوت ََراحُمِ ِه ْم َوتَعَاطُ ِف ِه ْم َمثَ ُل ا ْل َج
» سه َِر َوا ْل ُح َّمى
ْ ا
َّ س ِد بِال
َ سائ ُِر ا ْل َج
َ ُشتَكَى مِ ْنهُ عُض ٌْو تَدَاعَى لَه

Beærede troende!

Respekterede muslimer!

verdener, nævner vores elskde profet (sav.); “Jeg

Det mest karakteristiske træk ved islamisk
broderskab er eksistensen af en kærlighed, der er
langt fra følelsen af daglig interesse. Grunden til
at motivere denne kærlighed er ønsket om at
opnå Allahs tilfredshed. Sendt som en nåde til

Islam, som blev sendt som menneskehedens

sværger ved Allah, i hvis hånd min sjæl er, at

frelse, erklærede sine tilhængere som brødre.

du

Det nævnes i Koranen at; “De troende er

medmindre du tror. I vil ikke have tro, før I

hinandens brødre.” Det, der har bygget den

elsker hinanden. Skal jeg fortælle jer noget,

islamiske Ummah i historien og vil sikre dens

som gør, at I vil elske hinanden endnu mere?

stabilitet indtil dommedag, er, at Allah (cc) har

Spred hilsnerne blandt jer!”4 Formålet med

gjort os til brødre. Uanset vores hudfarve, race

hilsentraditionen i islamisk kultur er at styrke

og sprog i hele verden, er vi, der tror på Allah,

vores broderlige forhold.

Hans sendebud og den sidste dag, bundet til

Respekterede Cemaat!

1

hinanden af åndelige bånd, som ikke kan brydes.
Profeten (Sav) berretede følgende: “De Troende
er som én krop i forbindelse med at elske,
have

medlidenhed

og

beskyttelse

af

hinanden. Når en del af kroppen er syg, lider
de andre lemmer også både i form af
øvnløshed og feber.”2
afsluttede

vil

komme

ind

i

Paradiset,

Vi er nødt til at være opmærksomme på det
islamiske broderskab, som er befalet af Allah. Vi
bør ikke tilbageholde vores materielle og
moralske støtte til vores brødre og søstre, både
nære og fjerne. Hvor end de er i verden, bør vi
bekymre os om muslimernes problemer. Vi skal
beskytte vores brødre og søstre, som er ofre og

Elskede brødre!
Islam

ikke

undertrykte, og aldrig lade dem være alene. Lad
først

og

fremmest

os ikke glemme, at de bønner, vi udfører, såsom

fjendtligheden blandt de arabiske stammer, som

zakat,

havde stridigheder og fjendskab blandt dem, i

broderskab. Vi bør ikke vise nogen former for

den geografi, hvor den var kommet ned. I denne

tilbageholdenhed i at opfylde disse tilbedelser.

henseende nævner Allah (cc); “Hold godt fast i

Etablering af broderskab og enhed i muslimernes

Allahs reb alle sammen. Bliv ikke splittet fra

hjerter vil være medvirkende til et bedre

hinanden. Husk Allahs gunst over dig. Da I

fællesskab i blandt muslimerne.

var hinandens fjender, samlede han jeres

Må Allah (c.c.) gøre muslimernes følelser af
broderskab permanent og konstant. Amin!

hjerter. Takket være hans velsignelse blev I
brødre. Igen var du på kanten af en ildgrav,

velgørenhed,

og han havde reddet dig derfra. Det er sådan,
Allah gør Sine vers tydelige for dig, så du kan
blive retledt til den rigtige vej.”3.
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