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Hijri nyttår 1444
﴿ ﴾ ا َّْل ا َّلذٖ ينَ ٰا َمنُوا٢﴿ سانَ َل ٖفي ُخس ِْۙر
َ ﴾ انَّ ْاْل ْن١﴿ َوا ْل َعص ِْۙر
﴾ ﴾٣﴿ صبْر
َّ َوعَملُوا الصَّالحَات َوت ََواص َْوا با ْلحَق َوت ََواص َْوا بال
ّللا ﷺ
قَا َل َرسُو ُل َ ه
« سل َم َمنْ ا ْل ُمسْل ُم
َ َسانه منْ ا ْل ُمسْل ُمون
َ  ل،َمنْ َوا ْل ُمهَاج ُر َويَده
َللا نَهَى َما هَج ََر
َ
ُ َّ »ُع ْنه
Kjære brødre!
Fra denne kvelden vil vi ha nådd 1444-årsjubileet
for Hijri-kalenderen, som er basert på Mirajen fra
Mekka til Medina. Vi ber om at Hijri-nyttåret vil
bringe velsignelser til hele den islamske verden, og
at vi ser dagene da de undertrykte og fornærmede
geografiene oppnår fred og velvære.
I den islamske tradisjonen ble ikke nyttårsaften
feiret i stil med de som tilhørte andre trosretninger
og kulturer, og former for underholdning som vår
Herre ikke ville være fornøyd med ble ikke tydd til.
I samsvar med storheten og verdigheten som
sømmer seg for en muslim, har det siste året blitt
gjort rede for og bønner og velsignelser har blitt
gitt for fremtiden.
Muslimer anser det som sin plikt å prise Allah, vår
Herre, for livets velsignelse tildelt dem. Muslimer
anser det som sin plikt å prise Allah, vår Herre, for
livets velsignelse tildelt dem. Vi bør også være
takknemlige for velsignelsene som er gitt oss og
bruke tiden vår produktivt, vel vitende om verdien
av tid. Vi vet at "Alle hvis to dager er like er
bortkastet." Så det er vår plikt å berike vår åndelige
verden for hver dag som går.
Kjære muslimer!
I Koranen, som vil fortsette å være de troendes
veileder frem til dommens dag, sverger vår Herre
ved tiden i Surah Asr, med henvisning til tidens
betydning: «Ved tiden. Unntatt dem som antar
troen og handler rettskaffent og tilskynder
hverandre til sannheten og tilskynder hverandre
til tålmod.»1 Dette verset sier at de som lever livet
gitt av vår Herre, og ignorerer hans ordre og
forbud, er skader. De som kjenner verdien av tid er
de som er fast bestemt på å oppfylle pliktene som
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Allah ønsker av oss. Måtte Allah Ta'ala inkludere
oss i gruppen av tjenere som alltid gjør
selvregnskap og øker åndeverdenen. Måtte Allah
gjøre ham til en av de troende som tror og lever i
islam, som ikke er begrenset til tid og kaster lys
over alle aldre, åpenbart av vår Mawla, som hersker
over tid.
Kjære fellesskap!
Hijrahshendelsen til vår profet  ﷺfra Mekka til
Medina ble akseptert som en milepæl, det vil si
fødsel og oppstandelse, under kalifatet til Omar
(r.a.). Dette viser oss at emigrasjonen (hijrah) av
Allahs sendebud  ﷺog hans følgesvenner er av stor
betydning for islams historie. Ordet hijra brukes
mest i betydningen "migrere fra ett sted til et
annet". Imidlertid er den faktiske betydningen av
ordet "en persons adskillelse fra noe fysisk, verbalt
eller i hjertet".
Når vi ser på emigrasjonen fra dens åndelige
dimensjon, fortsetter utvandringen av de troende
alltid. Migrasjonen fra det onde til det gode, fra
stygghet til skjønnhet må være kontinuerlig i alle
faser av livet vårt. Å oppfylle Allahs ordre og
forlate Hans forbud er en utvandringsreise som
ikke vil ende før dommens dag. Allahs sendebud ;ﷺ
«En muslim er en person hvis hånd og tungene
muslimer er trygge fra2. Befalte han.
Kjære troende!
Hvert år tar en muslim seg selv til ansvar, legger
sine planer og leder livet sitt med det mål å være
Allahs tjener i henhold til dette. På det nye året for
Hijri bør vi tenke på Hijrahen fra Mekka til Medina,
og ta våre vinger til flyktningene som migrerte i
dag, akkurat som Ansar. La oss ikke glemme at de
virkelige immigrantene (Muhajiren) er de troende
som forlater dårlige og stygge gjerninger for Allahs
skyld.
Måtte vår Herre gjøre vår til en av dem som kjenner
verdien av sin tid og vie livet gitt av Allah til Hans
vei. Amin!

2

Buhârî, Îmân, 4

