
Khutba, 25.11.2022 
Al-Arqam ibn Abi al-Arqam: Grundlæggeren for 
samtale kredsene 

 َوهَُو اْلعَٖزيُز  ﴿
اَلَّٖذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحٰيوةَ ِليَْبلَُوكُْم اَيُّـكُْم اَْحَسُن َعَملاًؕ

 ﴾اْلغَفُوُرُۙ 
 ِ  :ملسو هيلع هللا ىلص   َعْن أَبِى الدَّْردَاِء قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللاَّ

ْن يُِحبَُّك  َكاَن ِمْن ُدَعاِء َداُوَد يَقُوُل: اللَُّهمَّ إِن ِى أَْسأَلَُك ُحبََّك َوُحبَّ مَ »

َواْلعََمَل الَِّذى يُبَل ِغُنِى ُحبََّك، اللَُّهمَّ اْجعَْل ُحبََّك أََحبَّ إِلَيَّ ِمْن نَْفِسى َوأَْهِلى 

 « َوِمَن اْلَماِء اْلبَاِردِ 

Kære Brødre! 
Det var en svær tid i Mekka. Først ville profeten 
(saw) udføre sin invitation til Allâh (swt) i det 
skjulte, og han ville kun formidle islam til dem 
omkring ham, som han stolede på. Al-Arqam ibn 
Abi al-Arqam lyttede til profetens velsignede 
invitation, og blev begejstret og accepterede hvert 
eneste ord. Han accepterede denne invitation fra 
profeten ved det allerførste møde og blev en af de 
unge, der troede på ham. Efter det stigende pres 
fra mushrik i Mekka, havde Profeten (saw) brug 
for et sted, hvor han kunne mødes med Mekka 
folket og mennesker udefra, for at invitere dem til 
den velsignede vej. Da Arqam hørte dette, sagde 
han til profeten: "O Allâhs sendebud! Mit hjem 
er nu jeres hjem. I kan bruge det, når og som I 
vil," og stillede det til islams tjeneste. 

Værdifulde Muslimer! 
Al-Arqam ibn Abi al-Arqam var kun 18 år gammel, 
da han accepterede islam og tilbød sit hus til den 
islamiske sags tjeneste. I dette velsignede hus 
inviterede vores profet, folk til islam, samtidig 
med at han underviste sahaba i islamisk viden. 
Mange sahabaer som Umar ibn al-Khattāb 
accepterede islam i denne lejlighed. Unge Arqams 
modige forslag har igangsat mange velsignede 
aktiviteter, og en troskreds som blev etableret i 
hans hus. Arqams hus var det første sted for 
uddannelses- og opdragelse i islam. Vores profet 
gav islamisk uddannelse til mange af sine 
ledsagere her. Daru'l-Arqam var en skole, hvor tro 
og hjerter, akhlaq og sjæle blev bygget. At Arqam 
hengivent har tjent sit hus for islams sag i en svær 
tid, har medvirket til at mange sahaba 
accepterede islam. Det der gjorde Arqams hus så 
værdifuldt var at Allâhs vers blev reciteret i den, 

 
1 Mülk suresi, 67:2 

og den velsignede invitation fra vores Profet (saw) 
blev udført der. 
Beærede Brødre! 
Vi bør huske Allâh (swt) på alle stadier af vores liv, 
være sammen med Hans tjenere, som Han er 
tilfreds med, og engagere os i de ting, der behager 
Ham. Faktisk siger Allâh (swt) i følgende vers i 
Koranen at vi er i en prøve med alt det vi udføre: 
"(Han er) Den der skabte død og liv, for at Han 
kan prøve hvem af jer der handler smukkest. 
Han er Den Almægtige og Den atter 
Tilgivende.”1 Vi bør være sammen med de 
tjenere, der elsker Allâh (swt), og som Allâh (swt) 
elsker. Ligesom Dâwûd (as), bør vi bede til vor 
Herre i denne retning. Faktisk bad han således: "O 
Allâh! Jeg beder dig om at elske dig, at elske 
den person der elsker dig, og at udføre de 
gerninger, der fører til din kærlighed. O Allâh, 
gør din kærlighed mere elsket af mig end mig 
selv, min familie og koldt vand.”2 
 
Elskede Jamaah! 
Især i denne periode, hvor folk er blevet mere 
individualiserede og ensomme efter pandemien, 
bør vi mødes med vores brødre og søstre, som vi 
ikke kunne møde i vores enestående kredse og 
vores jamaah. Vi bør være håbefulde omkring 
islam, som sahaba gjorde, og vi bør fortsætte 
denne tradition med den samme kærlighed og 
entusiasme. I Dansk Islamisk Trossamfund, som 
er pioner inden for velgørende aktiviteter, udføres 
de traditionelle Daru'l-Arqam-samtaler med 
samme spænding som generationen af 
ledsagerne. Det er af vital betydning, at vi er til 
stede i disse kredse, hvor vores sjæle bliver 
beroliget af Allahs vers, vores sind bliver befrugtet 
af vores profets (saw) velsignede liv, og vores 
hjerter bliver fyldt med glæde. Vi må konkurrere 
med vores brødre om at åbne dørene op for vores 
hus, og se vinterens nærhed som barmhjertighed 
og mulighed. 
Må Vor Herre ikke lad os glemme, at vi er en af 
dem der må tilkalde til islam, og i denne 
anledning give os mulighed for at mødes i vores 
hjem til Arqam samtaler med vores naboer og 

2 Tirmizî, Deavât, 72 



venner, som venter på en invitation fra os, og som 
ønsker at drage fordel af disse samtaler. Amin! 


