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َ لَعَلَّكُْم ﴿ اِنََّما الُْمْؤِمنُوَن اِْخَوةٌ فَاَْصِلُحوا بَيَْن اََخَويْكُْم َواتَّقُوا ّٰللاه

 ﴾ࣖتُْرَحُمونَ 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص:   َعِن النُّعَْماِن بِْن بَِشيٍر قَاَل: قَاَل َرسُوُل َّللاه
إِذَا   »  الَْجَسِد  َمثَُل  َوتَعَاطُِفِهْم  َوتََراُحِمِهْم  ِهْم  تََواد ِ فِى  الُْمْؤِمنِيَن  َمثَُل 

 «اْشتََكى ِمنْهُ عُْضٌو تََداَعى لَهُ َسائُِر الَْجَسِد بِالسََّهِر َوالُْحمَّى  

Kjære muslimer! 

Religionen islam, som ble sendt for 
menneskehetens frelse, erklærte sine tilhengere 
som brødre. Med Koranens ord; "Troende er 
bare brødre."1 Det som har bygget den islamske 
ummah i historien og vil sikre dens stabilitet 
frem til dommens dag, er at verdens Herre har 
gjort oss til brødre. Uavhengig av farge, rase og 
språk over hele verden, er de som tror på Allah, 
Hans sendebud og den siste dag bundet til 
hverandre av åndelige bånd som ikke kan brytes. 
Allahs sendebud (fvmh) sa: "Troende er som en 
kropp når de elsker hverandre, synes synd på 
hverandre og beskytter hverandre. Når en del 
av kroppen er syk, lider også de andre lemmene 
av søvnløshet og feber. "2 

Ærende Brødre! 

Islams religion gjorde først og fremst slutt på 
fiendtligheten til de arabiske stammene, som 
hadde krangel og fiendskap blant dem, i 
geografien der den hadde kommet ned. I denne 
forbindelse, Allmektige Allah (j.j.); "Hold fast 
ved båndet til Allah,23 og ikke la dere splitte. 
Husk velsignelsen Allah har skjenket dere. Dere 
var en gang fiender, så brakte Han hjertene 
deres sammen slik at dere ble brødre ved Hans 
velsignelse. Dere sto på kanten til en avgrunn 
av ild, og Han reddet dere fra den. Slik gjør 
Allah Sine tegn tydelige for dere, slik at dere 
kan finne Den rette veien. "3 Etterpå, i den 
etablerte islamske sivilisasjonen, ble det 
etablert et brorskap som overskred raser og 
språk. I sentrum av den urokkelige enheten i 
disse hjertene, har den islamske troen bestemt 
av Koranen og Sunnah funnet sted og fortsetter 
å gjøre det. 

 

 
 

1 Al Hujurâh, 49:10 
2 Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Birr, 66 

Kjære troende! 

Det mest karakteristiske trekk ved islamsk 
brorskap er eksistensen av en kjærlighet som er 
langt fra følelsene av daglig interesse. Grunnen 
som motiverer denne kjærligheten er ønsket om 
å oppnå Allahs glede. Vår profet (fvmh), som ble 
sendt som en nåde til verdenene; "Jeg sverger 
ved Allah, i hvis hånd min sjel er, at du ikke 
kommer inn i paradiset med mindre du tror. 
Dere vil ikke ha tro før dere elsker hverandre. 
Skal jeg fortelle dere noe om som vil øke 
kjærligheten blant dere? Spre hilsener blant 
dere!»4 kommanderte han. Hovedformålet med 
hilsentradisjonen i islamsk kultur er å styrke 
våre broderlige forhold. 

Verdifullt Fellesskap! 

Vi må ta hensyn til det islamske brorskapet, som 
er befalt av Allah og som Han ønsker å bli 
beskyttet. Vi bør ikke holde tilbake vår 
materielle og moralske støtte til våre brødre og 
søstre, både nær og fjern. Uansett hvor de er i 
verden, bør vi bekymre oss for muslimenes 
problemer. Vi må beskytte våre brødre og søstre 
som er ofre og undertrykt og aldri la dem være i 
fred. La oss ikke glemme at bønnene vi utfører 
som zakat, veldedighet, fitra og offer forsterker 
vårt brorskap. Vi bør ikke vise noen slapphet i å 
oppfylle disse tilbedelsene. Vi må forsone våre 
brødre som er fornærmet med hverandre og 
styrke båndene deres. Å etablere brorskap og 
enhet i muslimers hjerter vil være medvirkende 
til dominansen av kjærlighet og medfølelse på 
jorden. 

Måtte Allah (c.c.) gjøre muslimers følelser av 
brorskap permanent og konstant. Amin! 

 

3 Âl-i İmrân suresi, 3:103 
4 Müslim, İman, 93-94 


