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Erkam b. Ebi'l-Erkam: Arkitekt for 
samtaleringer 

اَلَّٖذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحٰيوةَ ِليَْبلَُوكُْم اَيُّـكُْم اَْحَسُن َعَملاًؕ َوهَُو   ﴿

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

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

يُِحبَُّك َواْلعََمَل الَِّذى يُبَل ِغُنِى ُحبََّك، اللَُّهمَّ اْجعَْل ُحبََّك أََحبَّ إِلَيَّ ِمْن 

 « نَْفِسى َوأَْهِلى َوِمَن اْلَماِء اْلبَاِردِ 

 
Kjære Brødre! 

Det var en vanskelig tid i Mekka. Først ville 
profeten komme med sin invitasjon til Gud i det 
skjulte, og han ville bare formidle Islam til de 
rundt ham som han var sikker på. Da Erkam b. 
Ebi`l-Erkam lyttet til den velsignede invitasjonen 
fra profeten, ble han begeistret og godkjente 
hvert eneste ord i den. Han tok imot denne 
invitasjonen fra profeten på det aller først møtet 
og ble en av de unge menneskene som trodde på 
ham. Etter det økende presset fra Makkan-
polyteistene, trengte profeten (fvmh) et sted 
hvor han kunne møte mekkarne og mange 
mennesker utenfra og invitere ham til den 
velsignede veien. Da Erkam b. Ebi`l Erkam hørte 
dette, sa han til profeten: «O Allahs sendebud! 
Mitt hjem er nå ditt hjem. Du kan bruke den når 
og hvor du vil.» Han satte det i Islamsk tjeneste. 

Kjære Muslimer! 

Erkam b. Ebi`l Erkam var bare 18 år gammel da 
han trodde og satte huset sitt til tjeneste for den 
Islamske saken. Mens han underviste religiøs 
kunnskap til følgesvennene, inviterte vår elskede 
profet folk til islam i dette velsignede huset. 
Mange følgesvenner, spesielt Omar, ble hedret 
med islam i denne anledning. Ung Erkams 
modige forslag var banebrytende for mange 
velvillige aktiviteter, og en troskrets ble etablert 
i huset hans. 

Huset til Erkam b. Ebi`l Erkam var det første 
stedet for utdanning og opplæring i islam. Vår 
profet ga islamsk utdanning til mange av sine 
følgesvenner her. Darul Erkam var en skole hvor 
tro og hjerter ble bygget, moral og sjeler ble 
bygget. Erkam b. Ebi`l Erkam, som hengiven 
tjente huset sitt for islamsk sak i en vanskelig tid, 
var medvirke til at mange følgesvenner 
aksepterte islam. Versene til Allah som ble 
resitert i den var den velsignede invitasjonen fra 

 
1 Mülk suresi, 67:2 

vår profet (SAV) som gjorde huset hans 
verdifullt. 

Kjære Brødre! 

Vi bør huske Allah på alle stadie av våre liv, være 
sammen med Hans tjenere som Han er fornøyd 
med, og engasjere oss i det som behager Ham. 
Faktisk sier livsguiden vår Koranen, «Han er den 
oss i det som skapte død og liv for å teste hvem 
av dere som vil gjøre bedre gjerninger. Han er 
allmektig, veldig tilgivende.»1 Det er erklært at vi 
er i en test av det vi har gjort. V i bør være enige 
med tjenerne som elsker Allah og som elsker 
Allah. I likhet med Davut as bør vi be til vår Herre 
i denne retningen. Faktisk sa han: «Min Gud! Jeg 
ber deg om å elskede deg, å elske personensom 
elsker deg, og å gjøre de gjerningene som fører 
til din kjærlighet mer elsket for me enn meg selv, 
familien minog kaldt vann.» 2Han ba. 

Kjære fellesskap! 

Spesielt i denne perioden når folk blir mer 
individualiserte og ensomme på grunn av 
pandemien, bør vi komme sammen med våre 
brødre og søstre som vi ikke kunne møte i våre 
utmerkede kretser, og vårt fellesskap som vi ikke 
kan huske. Vi bør være håpefulle om islam som 
generasjonen av følgesvennene gjorde, og vi bør 
fortsette denne tradisjonen med samme 
kjærlighet og entusiasme. De tradisjonelle 
Daru'l-Erkam-samtalene til det islamske 
samfunnet Milli Gorus, som er en pioner i gode 
gjerninger, gjennomføres med spenningen til 
generasjonen av følgesvennene. 

Det er av avgjørende betydning at vi er tilstede i 
disse kretsene hvor sjelen vår blir beroliget av 
Allahs vers, våre sinn blir grønne med det 
velsignede livet til vår profet (fvmh), og våre 
hjerter er fylt med råd om våre liv. Vi må 
konkurrere med våre brødre om å åpne huset 
vårt, og vite hvordan vinteren nærmer seg med 
barmhjertighet og mulighet. 

Måtte min Herre gi oss møte på Erkam Chats med 
våre hyggelige naboer og venner som venter på 
en invitasjon fra oss og som ønsker å dra nytte av 
overfloden og velstanden til Erkam Chats i våre 

2 Tirmizî, Deavât, 72 



hjem, med tanke på at vi er inviterte til 
samfunnet vi lever i. Amin! 


