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Eid-al-Adha

 
Kära bröder! 

Hamd till Allah, som skapade mänskligheten ur 
ingenting och gav liv och förde oss till Eid al-
Adha idag. I vår högsta religion islam, betyder 
ordet "Offer", det som närmar sig själv till Allah. 
Det syftar särskilt på att slakta vissa typer av djur 
vid en viss tidpunkt i syfte att närma sig till 
Allah, det vill säga för ibâdat, och djuret som 
slaktas för detta mål. Offerdyrkan finns i nästan 
alla religioner och utförs på olika sätt och stilar. 
Grunden till offerdyrkan av islam är när en av de 
stora profeterna Hz. Abrahams (a.s.) son, började 
med att offra en bagge med Allah Azza va callas 
tecken istället för Ismail. "Och tiden kom då Vi 
gav dig, [Muhammad, ingivelsen] att följa 
Abraham i hans rena, ursprungliga tro." 
(Surah An-Nahl, 16:123) âyat-i-karîma 
inkluderar också denna tradition.   

Kära troende! 

Tillbedjan av offer är en av kännetecknen för 
religionen islam. Allahs budbärare, Rasulullah 
sallallahu alaihi wasallam säger följande 
Angående fördelen med att offra i en hadith: 
I själva verket är offer en värdefull gåva som 
vi erbjuder till Allah subhanahu wa taala för 
att få hans godkännande (Tirmizî, Edâhî, 1). 
Det är ett av de största tecknen på att vi är på 
väg med vår egendom och våra liv. I Eid al-Adha 
predikan höll Rasulallah sallallahu alaihi 
wasallam predikan till sina följeslagare  och sa 
”Idag är vår första uppgift att utföra (eid) 
bönen, sedan återvända och offra. Den som 
gör detta kommer att vara i enlighet med vår 
sunnah.” (Buhârî, Îdeyn, 3). Denna ibadat 
kommer att fortsätta att vara obligatoriskt för 
muslimer fram till domedagen, utan att påverkas 
av förändringar i tid och rum. Värdefull 
gemenskap! 

Det huvudsakliga meningen i vår offer ibadat är 
vår avsikt. I Koranen, säger Allah azza va calla 
"[Offerdjurens] kött och deras blod når aldrig 
Gud; men er gudsfruktan [och er lydnad] når 
Honom. Och Han har låtit er råda över dem 
för att ni skall förhärliga Gud, som har 
väglett er. Och förkunna detta glada budskap 
för dem som gör det goda och det rätta." 
befallde han. Den berömda av Rasulullah 
sallallahu alaihi wasallam är "Handlingar är 
bara enligt avsikter; Oavsett vad alla har för 
avsikter, kommer personen att få det." 
(Buhârî, Bedü’l-Vahy, 1; Müslim, İmare, 155) 
Hadîth-i-sherîfen klargör också frågan. Det är 
vår plikt att göra en redogörelse för våra avsikter 
i alla våra goda gärningar. Vi bör vara medvetna 
om att alla våra handlingar som är långt ifrån 
sannhet inte kommer att vara giltiga i Allahs 
(c.c.) ögon.         

Kära bröder! 

Allah azza va calla har gömt obegränsade 
hikmah i var och en av våra ibadat. En av de mest 
tydliga hikmah med att offra och slakta är utan 
tvekan spridningen av broderskap och lojalitet, 
och individens och samhällets medvetenhet om 
denna fråga. Offring och spridning av det 
slaktade köttet innebär att föredra andra framför 
sig själv, och självuppoffrandets moral utvecklas. 
Detta kommer också att bidra till utvecklingen 
av ummah-medvetandet. Låt oss inte glömma 
att vår tjänst för upprättandet av det islamiska 
brödraskapet har passerat med anledning av vad 
vi har slaktat och fördelat, och det vi har skickat 
till de människor i behov i världen med vår 
Hasene-förening.       

Må den Allsmäktige Guden acceptera de 
offringar vi har slaktat i Hans Höghet. Må Allah 
göra fördelningen av slaktat kött till ett sätt att 
sprida solidaritet i världen. Må den allsmäktige 
Gud ge oss att tillbringa Eid dagarna med våra 
familjer och vänner. Vid detta tillfälle önskar jag 
er och hela den islamiska världen Eid Mubarak. 
Amin! 


