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Mawlit Natt 

ِ يَٰٓا اَيَُّها الَّٖذيَن ٰاَمنُوا َصلُّوا َعلَْيِه   ﴿ َ َوَمٰلٰٓئَِكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النَّبِي   اِنَّ ّٰللاه
 ﴾ َوَسل ُِموا تَْسٖليماً  

ِ  َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك قَال:  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل َّللاه

ةً َوطُوبَى  » ِلَمْن آَمَن بِي َولَْم يََرنِي  طُوبَى ِلَمْن آَمَن بِي َوَرآنِي َمرَّ
«َسْبَع ِمَرار    

Kjære brødre! 

"Natt av Mawlit", som vi skal gjenopplive i dag, 
er årsdagen for fødselen til Muhammad Mustafa 
(s.a.v.), som ble sendt som en nåde til verdener. 
I den flere hundre år gamle tradisjonen med 
muslimer, ble dagen da vår hellige profet hedret 
verden sett på som en anledning til å minnes 
ham og minnes hans Sunnah. I den flere hundre 
år gamle tradisjonen med muslimer, ble dagen 
da vår hellige profet hedret verden sett på som 
en anledning til å minnes ham og minnes hans 
Sunnah. Hjerter banker av kjærligheten hans, og 
moralen hans, som bør tas som et eksempel, 
huskes igjen. Den er veldig verdifull i Ummahs 
øyne i dag, siden den har vært medvirkende til 
slike skjønnheter. 

Kjære muslimer! 
Den største åndelige hovedstaden til 
Muhammeds Ummah er respekten og 
kjærligheten han følte for Koranen, som ble 
åpenbart av vår Herre, og for Profeten (fvmh), 
som er Allahs elskede. Dette er en slik kjærlighet 
at den har bevart sin plass i muslimenes hjerter 
i mer enn 1400 år med samme vitalitet som den 
første dagen. Denne kjærligheten vil fortsette til 
verdens ende. Et av de mest verdifulle bevisene 
på vår profets profetskap er kjærligheten som 
føles for ham i de troendes hjerter, og øker dag 
for dag. For, som det står i en hadith-i-sharif, 
"En person (i det hinsidige) vil være sammen 
med sin elskede."1 Muhammed (fvmh) har en 
urokkelig plass i de troendes hjerter. Selv 
nevnelsen av navnet hans har en effekt som får 
hjerter til å skjelve og tårer i øynene. Allerede 
denne ummah; Koranen sier: "Allah og englene 
sender salât over profeten; O dere som tror, 

 
1 Müslim, Birr ve Sıla, 165 
2 Ahzâb suresi, 32:56 
3 İbn Hanbel, III, 155 

send salât og hilsener til ham også.»2 handlet i 
samsvar med hans ordre. Mens han minnes 
navnet hans, tok han hånden til hjertet og tilbød 
salât  og hilsener. Det er rapportert at den som 
ikke sender velsignelser og hilsener til ham når 
navnet hans er nevnt, er den største gjerrig. 
Verdifullt fellesskap! 

Vi så ikke Allahs sendebud (fvmh) med verdens 
øyne som følgesvennene. Imidlertid trodde vi på 
vår profet uten å se ham. Allahs sendebud 
(fvmh) sa en gang; "Salige er de som ser meg og 
tror!"3 sa hans ord en gang; "Salige er de som 
tror uten å se meg!"4 Han gjentok uttalelsen SYV 
ganger. En annen gang, da han var blant sine 
ledsagere, spurte han: "Når skal jeg møte 
brødrene mine?" han hadde befalt. Ledsagerne, 
på den annen side, ble forbauset og sa: «O 
Allahs sendebud! Er vi ikke dine brødre? (Her 
er vi)» sa de. Den elskede elskeren (s.a.v.) sa: 
“Dere er mine følgesvenner. Mine brødre er de 
som tror på meg uten å se meg.»5 befalte han. 
Denne gode nyheten er den største lykke for oss, 
nasjonen, som ikke har sett den med verdens 
øyne. 
Kjære troende! 
Lydighet mot profeten er lydighet mot Allah. 
Det er ikke nok bare å huske vår profet; Det er en 
av våre største plikter å prøve å forstå ham, ta 
vare på arven han etterlot oss og handle på den. 
Vår allmektige Herre; «Den som adlyder Allah 
og sendebudet, de er med profetene, de 
rettferdige, martyrene og de gode menneskene 
som Allah har velsignet. Hvilke fantastiske 
venner de er!» befaler han. Må lese livet til vår 
profet; Vi bør vekke interesse for det ved å 
fortelle det til vår ektefelle, venn og barn. Vi må 
adoptere og oppmuntre profetens (fvmh) moral. 
Vi bør gjøre det til en vane å sende velsignelser 
og hilsener til ham minst hundre ganger om 
dagen, og fornye kontakten med profeten. Vi bør 
vite og aldri glemme hans kamp for 
menneskeheten og muslimene. 

4 Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsât, Hadis No: 5494 
5 Nisâ suresi, 4:69 



Måtte min Herre beholde kjærligheten til Allah 
og Hans sendebud i hjertene til oss og våre 
generasjoner. Amin. 


