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Rasisme: Uvitenhetsmentaliteten 

 
َوِمْن ٰايَاتِٖه َخْلُق السَّٰمَواِت َواْْلَْرِض َواْختََِلُف اَْلِسنَتِكُْم َواَْلَوانِكُْمْؕ   ﴿

يَاٍت ِلْلعَاِلٖمينَ   ﴾  اِنَّ ٖفي ٰذِلَك َْلٰ
 ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل َرُسوُل ّللَاه 

َرأَْوا َظاِلًما فَلَْم يَأُْخذُوا َعلَى يََدْيِه أَْوَشَك أَْن  إِنَّ النَّاَس إِذَا  »

ُ بِِعقَاٍب ِمْنهُ  ُهُم َّللاَّ  «  يَعُمَّ

Kjære Brødre! 

I det pre-islamske uvitenhetssamfunnet var det 
nesten en mørk periode dominert av stammen. I 
denne perioden, da overherredømme ble 
oppnådd gjennom avstamning, rase, avstamning 
og rikdom, torturerte de mektige de svake og fant 
fred for dem. I uvitenhetssamfunnet forårsaket 
selv den minste fornærmelse eller forakt for 
stammen hans langsiktig fiendtlighet. I en slik 
periode tok vår profet Muhammad Mustafa 
(fvmh), som ble sendt som en nåde til verdener 
og symbolet på fred og kjærlighet, rasisme under 
sine føtter og sa: "O folk! Din Herre er én! Faren 
din er det også! Akkurat som en araber ikke har 
noen overlegenhet over en ikke-araber, og en 
ikke-araber over en araber, har ikke rødhudene 
overlegenhet over svarte, og svarte har ikke 
overlegenhet over rødhudene mennesker. 
Overlegenhet er bare i fromhet og frykt for 
Allah."1 Han understreket at overlegenhet kun er 
i taqwa. 

Kjære troende! 

Når det gjelder prinsippene som er lagt av islam, 
er det ingen overlegenhet blant mennesker på 
grunn av fysiske årsaker som farge, kjønn og 
geografiske forskjeller. Å latterliggjøre og 
ydmyke folks forfedre og kjønnsforskjeller betyr 
å ignorere Guds visdom ved å skape dem. Ingen 
kan velge sin rase, nasjonalitet, akkurat som 
ingen kan velge sine foreldre. I menneskehetens 
historie har mange kriger brutt ut på grunn av 
rasismens ideologi, folk har blitt drevet fra 
hjemmene sine, lidd urett og massakrert. 
Kvinner, barn og eldre har betalt den tyngste 
prisen for dette, slik de gjør i dag. 

 

 
1 Müsned-i Ahmed, H. No: 23489 
2 Rûm suresi, 30:22 
 

 

Kjære venner! 

La oss huske våre bosniske brødre og søstre, som 
urettmessig ble utvist fra sine steder i Srebrenica 
den 11. juli 1995, midt i Europa, foran verden, og 
ble massakrert på grunn av deres tro. La oss ikke 
glemme de som har behandlet flyktninger 
umenneskelig, noe som har vært på dagsordenen 
til verdens opinion de siste årene. La oss ikke 
glemme at de som formidler rasisme begår 
forbrytelser mot menneskeheten. Smerten til 
våre ungdommer fra forskjellige etnisiteter og 
trosretninger i Hanau-angrepet de siste årene er 
fortsatt fersk. Vi husker fortsatt drapet på den 32 
år gamle egyptiske immigranten Merve al-
Sherbini i retten, foran dommeren og andre 
offiserer, av en rasist. Smerten til de som mistet 
livet i NSU-drapene er fortsatt friskt i familienes 
hjerter. For å sikre sosial fred må alle sosiale 
segmenter kjempe mot rasisme. La oss være klar 
over at disse smertefulle hendelsene er en 
leksjon for troende. Allah sier i Koranen, 
"Skapelsen av himmelen og jorden, og det 
faktum at dine språk og farger er forskjellige er 
bevis på hans (eksistens og makt). Sikkert i dette 
er det tegn for de som vet.»2 befaler Han. 

Kjære muslimer! 

Rasisme har ingen farge, nasjonalitet eller 
religion. Rasisme er en sykdom som fordømmes 
av alle religioner. Å lukke øynene for denne 
sykdommen og ikke prøve å forhindre den er en 
form for rasisme. Faktisk sa vår profet (fvmh) i en 
hadith, "Hvis folk ser en undertrykker og ikke 
forhindrer hans undertrykkelse, er det 
uunngåelig at Allah vil påføre dem en generell 
straff."3 befaler. Disse grusomhetene begått for 
rasismens skyld bør ikke glemmes, det bør gjøres 
en innsats for å forhindre at denne sykdommen 
overføres til generasjoner, og det bør huskes at vi 
alle er barn av Adam (a.s.). Jeg minnes de som 
døde på grunn av rasisme med barmhjertighet, 
og jeg avslutter min preken med en hadith fra vår 
profet: Den som promoterer rasisme er ikke en 
av oss. Den som kjemper for rasisme er ikke en 
av oss. Den som vier sitt liv til 
rasisme er ikke en av oss. 4 

3Ebû Dâvûd, Melâhim, 17  
4 Ebû Dâvûd, Edeb, 111-112 



 


