
Khutba, 25.11.2022 
Darul’ Erkam 
 

 َوهَُو اْلعَٖزيُز   ﴿
اَلَّٖذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحٰيوةَ ِليَْبلَُوكُْم اَيُّـكُْم اَْحَسُن َعَملاًؕ

 ﴾  اْلغَفُوُر  
 ِ ْرَداِء قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللاَّ  :  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن أَبِى الدَّ

اللَُّهمَّ إِن ِى أَْسأَلَُك ُحبََّك َوُحبَّ َمْن يُِحبَُّك  َكاَن ِمْن ُدَعاِء َداُوَد يَقُوُل:  » 
َواْلعََمَل الَِّذى يُبَل ِغُنِى ُحبََّك، اللَُّهمَّ اْجعَْل ُحبََّك أََحبَّ إِلَيَّ ِمْن نَْفِسى َوأَْهِلى 

 «  َوِمَن اْلَماِء اْلبَاِردِ 

 
Ärade församling!  
Det var en svår tid i Mecka. Till en början skulle 
Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص) göra sin inbjudan till Gud i 
hemlighet, och han skulle bara förmedla islam 
till dem omkring honom som han var säker på.  
När Arqam ibn Abi al-Arqam (r.a.) lyssnade på 
Profetens välsignade inbjudan tvekade han inte 
en enda sekund och accepterade denna inbjudan 
vid det allra första mötet och blev en av de unga 
muslimerna. När trycket från de mushrikeen 
ökade insåg Profeten ملسو هيلع هللا ىلص behovet av en plats för 
att samla muslimerna och utbilda dem, samt 
möta andra människor som kom utanför staden 
för att förmedla Islam till dem. När Arqam (r.a.) 
hörde detta, sade han till Profeten ملسو هيلع هللا ىلص, "O Allahs 
sändebud! Mitt hem är nu ditt hem. Du kan 
använda den när och hur du vill.”. Han ställde 
sitt hus till Islams tjänst. 
 
Dyrbara muslimer! 
Arqam (r.a.) var bara 18 år gammal när han blev 
muslim och erbjöd sitt hus. Medan vår älskade 
Profet ملسو هيلع هللا ىلص lärde ut Islamisk kunskap till 
följeslagarna, bjöd han in nya människor till 
Islam i detta välsignade hus. Många följeslagare, 
så som Umar (r.a.), hedrades med Islam vid detta 
tillfälle. Den unge Arqams (r.a.) modiga förslag 
blev pionjär för många godheter, och en troskrets 
bildades i hans hus. 
Arqams hus var den första utbildnings- och 
samlingsplatsen i Islam. Daru'l-Erkam var en 
skola där tro och hjärtan, moral och själar 
byggdes. Arqam gav sitt hus för tjänst för islams 
sak under en svår period och blev en bro mellan 
många följeslagare och islam. 

 
1 Mülk suresi, 67:2 

Det som gjorde huset värdefullt var Allahs verser 
som reciterades i den och den välsignade kallan 
till Islam från vår Profet (ملسو هيلع هللا ىلص). 
 
Ärade syskon! 
Vi bör komma ihåg Allah i varje skede av våra liv, 
vara med Hans tjänare som Han är nöjd med, och 
engagera oss i det som behagar Honom. Faktum 
är att vår livsguide finns i Koranen: “Han som 
har skapat döden och livet för att sätta er på 
prov [och låta er visa] vem av er som i sitt 
handlande är den bäste. Han är den Mäktige, 
Den som ständigt förlåter..”1   
Vi bör vara överens med de tjänare som älskar 
Allah och som Allah älskar. Liksom Davud (a.s), 
bör vi göra dua till vår Herre på följande sätt: “Å 
Allah! Jag ber dig att älska dig, att älska de 
som älskar dig och att göra de gärningar som 
leder till din kärlek. Å Allah, gör din kärlek 
mer älskad för mig än mig själv, min familj 
och kallt vatten.”2 
 
Dyrbara församling! 
Särskilt i denna period när människor blir mer 
individualiserade och ensamma som en effekt av 
pandemin, bör vi nu komma ännu närmare 
varandra med våra bröder och systrar som vi inte 
kunde träffa ordentligt i en lång tid. Vi ska vara 
hoppfulla om Islam så som följeslagare var, och 
vi ska fortsätta denna tradition med samma stora 
kärlek. Vi ska tävla om att omvandla våra hus till 
grenar av Daru’l Erkam och få våra syskon att 
samlas och prata om Allahs religion. Det är 
jätteviktigt att vi är närvarande i dessa kretsar 
där våra själar lugnas ner av Allahs verser, våra 
sinnen blir roade av vår Profets ملسو هيلع هللا ىلص välsignade liv 
och våra hjärtan fylls med glädje. Må Allah göra 
oss bland de som fortsätter den fina traditionen 
som Profeten ملسو هيلع هللا ىلص och följeslagarna hade i Daru’l 
Erkam. Amin! 

2 Tirmizî, Deavât, 72 


