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solidaritet 

ٰلوةَ   ﴿ ِخِر َواَقَاَم الصَّ ِ َواْليَْوِم اْْلٰ ِ َمْن ٰاَمَن بِاّٰلله اِنََّما يَْعُمُر َمَساِجَد ّٰللاه
َ فَعَٰسٰٓى اُ۬وٰلٰٓئَِك اَْن  ٰكوةَ َولَْم يَْخَش اِْلَّ ّٰللاه يَكُونُوا ِمَن  َوٰاتَى الزَّ

 ﴾ اْلُمْهتَٖدينَ 

 
ُ َعْنهُ( قَاَل: أََمَرنَا النَّبِي    ملسو هيلع هللا ىلص  َعِن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب )َرِضَي ّٰللاَّ

 بَِسْبعٍ:

بِِعيَاَدِة اْلَمِريِض، َوات ِبَاعِ اْلَجنَائِِز، َوتَْشِميِت اْلعَاِطِس، َونَْصِر   »

«  اْلَمْظلُوِم، َوإِْفَشاِء السَّالَِم، َوإِْبَراِر اْلُمْقِسمِ الضَِّعيِف، َوَعْوِن   

Kjære brødre! 

Mennesket, den mest ærefulle skapningen skapt 
av Gud, kan ikke leve alene. Av natur er han et 
sosialt vesen. Fortsettelse av dens eksistens på en 
sunn måte er mulig hvis det er i sosiale relasjoner. 
Med utgangspunkt i familielivet er det en del av 
det sosiale nettverket på alle områder av livet. 
Situasjonen er ikke annerledes når det gjelder 
religiøst og åndelig liv. Spesielt vår religion, 
islam, former vårt sosiale liv med de prinsippene 
og verdiene den avslører. En av de viktigste av 
disse er utvilsomt sosial solidaritet. Ledsager Berâ 
b. Azib (r.a.) sa: “Profeten (fvmh) beordret oss til 
å gjøre syv ting: å besøke de syke, å følge 
begravelsen (til graven), å be Allahs nåde for de 
som nyser, å hjelpe de svake, å hjelpe de 
undertrykte, for å spre hilsen og å avlegge en ed, 
for å bekrefte eden.»1 Det er åpenbart at disse syv 
befalte tingene er relatert til reguleringen av våre 
sosiale relasjoner. 

Kjære troende! 

Vår Herre skapte oss i behov for hverandre. Å 
være alene inviterer til psykiske lidelser. I 
moderne psykologi heter det at en av 
hovedårsakene til melankoli og depresjon er 
ensomhet. Selvfølgelig er det feil å drive tilfeldig 
og vanlig intimitet for ikke å være alene. 
Karakteren og moralen til hver enkelt av oss vil 
gjenspeile gjennomsnittet av de fem menneskene 
vi omgås. Av denne grunn er spørsmålet om hvor 

 
1 Buhârî, İsti’zân, 8 
2 Cin suresi, 72:18 

vi møter vårt behov for sosiale relasjoner og 
solidaritet av stor betydning. 

Moskeer bør være i sentrum for sosiale relasjoner 
og solidaritetsnettverket til en bevisst muslim. 
Angående disse hellige stedene i Koranen; 
"Sannelig, moskeer tilhører Allah. Så ikke tjen 
noen sammen med Allah.»2 det er befalt. 

Verdifullt Fellesskap! 

Moskeer er ikke bare steder hvor Allahs navn 
nevnes og fem daglige bønner utføres. Moskeene 
våre er steder der muslimsk identitet dannes og 
bevares. De er steder hvor gjensidig hjelp og 
kommunikasjon finner sted blant muslimer. Det 
er et miljø hvor troende prøver å kurere 
hverandres problemer og islamsk brorskap 
oppleves. De er også utdanningsinstitusjoner der 
religiøse og kulturelle undervisningsaktiviteter 
finner sted for alle fra 7 til 70 år. De er nabolagene 
der bistand til de undertrykte og fornærmede i 
verden organiseres. Av denne grunn er moskeer 
ikke bare steder for tilbedelse, men også sentre for 
religiøst og sosialt liv for den islamske ummah. 

Kjære muslimer! 

Vi bør bestemme våre møteplasser som moskeer 
og bli enige med vennene våre her. Vår profet 
(fvmh) sa: "Når du ser en mann som gjør det til 
en vane å gå til moskeen, vitne om at han er en 
sann troende."3 sa han og trakk 
oppmerksomheten til viktigheten av saken. Bør 
være Moskeer gjengangere, vi bør ikke glemme at 
den tryggeste havnen er moskeer. I tillegg bør vi 
både rekonstruere moskeer og gjenopplive vår 
generasjon her. Vår Herre sier: "Bare de som tror 
på Allah og den siste dag, utfører bønner, betaler 
zakat og frykter Allah alene kan opprettholde 
Allahs moskeer. Det er å håpe at de vil være blant 
dem som finner den rette veien.»4 kommanderer 
han. 

Måtte Allah gjøre oss til de troende som tar vare 
på sine moskeer og innser islamsk solidaritet med 
våre brødre. 

Amin! 

3 İbn Mâce, Mesâcid, 19 
4 Tevbe suresi, 9:18 


