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يعا ِؕ  ﴿ ُ َجمّٖ يَها فَاْستَبِقُوا الَْخيَْراِتِؕ اَيَْن َما تَكُونُوا يَأِْت بِكُُم ّٰللاه َوِلكُل ٍّ ِوْجَهةٌ هَُو ُمَول ّٖ

يٌر  َ َعٰلى كُل ِ َشْيءٍّ قَدّٖ  ﴾اِنَّ ّٰللاه

ه  )رضي َّللاه عنه(عن أَبي موسى   :ملسو هيلع هللا ىلص قال: قَاَل َرسُوُل َّللاه

 « َكالْبُنْيَاِن يَشدُّ بعُْضهُ بَعْضا  الُْمْؤمُن للُْمْؤِمن  » 
Kjære Brødre! 

Allah (c.c) har gitt utallige velsignelser til mennesket 
Han har skapt som en ærefull skapning. I tillegg til 
velsignelsen av mat og drikke, er sinn, vilje og 
bevissthet om ansvar blant velsignelsene som tildeles 
mennesket. Religionen islam har akseptert mennesket 
som et sosialt og ansvarlig vesen og har gitt det noen 
individuelle og sosiale forpliktelser. En av disse pliktene 
er følelsen av solidaritet og brorskap. Av denne grunn 
er det både en religiøs og en menneskelig plikt å tenke 
på verden og samfunnet vi lever i og støtte hverandre 
materielt og moralsk. 

Kjære Fellesskap! 

Essensen av religionen islam er samarbeid, solidaritet, 
å dele smerte og lykke. Å gi almisser, bruke, gi zakat, 
hjelpe de fattige og de fattige er manifestasjoner av 
muslimsk solidaritet. Vår profet (fvmh) utviklet en 
sosial solidaritetsmodell ved å beordre sin ummah til å 
besøke de syke, delta i begravelser, hjelpe de svake og 
strekke ut en barmhjertig hånd til offeret og de 
undertrykte. Folket i Medina, som var vertskap for 
immigrantene som migrerte fra Mekka til Medina i 
deres hjem, gikk ned i historien som Ansar ved å hjelpe 
dem på alle måter, og viste et nesten universelt 
eksempel på solidaritet, er de viktigste utøverne av 
dette. I følge det som er rapportert fra Abu Musa al-
Ash'ari (r.a.), sa profeten (fvmh): "En troendes stilling 
overfor en troende er som en bygning, hvor den ene 
delen holder den andre delen tett." 1 Profeten (fvmh) 
forklarte dette ved å klemme fingrene på sine to hender 
sammen. For troende som hjelper hverandre og hjelper 
hverandre er som sammenflettet av elementene i en 
bygning. I en annen hadîth-i-sherîf, "Allah er sin 
tjeners hjelper så lenge tjeneren hjelper sin bror."2 Ved 
å befale dette ble viktigheten av å hjelpe oss troende 
uttrykt. Hvis muslimer ikke hjelper ofrene og de 
undertrykte, ikke viser solidaritet og ikke kommer 
sammen i vanskelige tider, vil de miste makten og 
følelsen av sosial solidaritet. Allah (c.c.) har uttrykt 
viktigheten av solidaritet og å hjelpe oss i mange vers i 
Koranen. Han sier i Koranen at han vil være fornøyd 
med dem som konkurrerer i godhet og taqwa.3 I tillegg 
definerte han muslimer som de som brukte i overflod og 
motgang4, og uttalte også at de som råder hverandre til 
sannhet og tålmodighet5 ikke går til spille. I verset jeg 

 
1 Müslim, Birr, 65 
2 Müslim, Zikr, 37-38 
3 Mâide suresi, 5:2 
4 Âl-i İmrân suresi, 3:134 

leste i begynnelsen av min preken: I tillegg definerte 
han muslimer som de som brukte i overflod og 
motgang, og uttalte også at de som råder hverandre til 
sannhet og tålmodighet ikke går til spille. I verset jeg 
leste i begynnelsen av min preken: «Alle har en retning 
som de vender seg til. Kom igjen, løp alltid for godt, 
løp! Uansett hvor du er, bringer Gud dere alle sammen. 
Sannelig, Allahs kraft er tilstrekkelig for alt."6  Det ble 
understreket at vi skulle konkurrere i veldedighet. 

Ved å vedta disse prinsippene som hans motto, 
etablerte våre forfedre mange stiftelser og veldedige 
institusjoner for å møte behovene til mennesker. 
Caravanserais ble bygget for overnatting og resten av de 
strandede, og suppekjøkken ble bygget for å mate de 
foreldreløse barna. Zakat-institusjoner og 
veldedighetsinstitusjoner ble opprettet for å møte 
behovene til de trengende. 

Kjære brødre! 

Med solidariteten og bidragene fra dere, vårt anerkjente 
fellesskap og medlemmer, har vi strukket ut en 
hjelpende hånd til mange ofre og undertrykte 
mennesker. Du har gjort mange gode gjerninger på 
veien til å være en person for foreldreløse barn. Du har 
bygget vannbrønner i byer der vannet ikke når, du har 
vært en ensar for flyktninger som er ofre for krig, du har 
vært gjest på bordene med matpakkene dine i ukjente 
geografier, du har delt ut smil til barn, du har delt 
mødres smerte. Du kjente ropene fra de undertrykte i 
din samvittighet. Du kom til unnsetning for dem som 
mistet alt i flomkatastrofer. Med mottoet om at 
identiteten til offeret og de undertrykte ikke spørres, 
har du strukket ut en hånd med medfølelse til mange 
mennesker. Du støttet opplæringen av fremtidige 
generasjoner i skoleprosjekter, og fikk dem til å bli 
ansvarlige og profesjonelle individer. Dere åpnet deres 
hjem og moskeer til tjeneste for de trengende. Igjen, 
med bønner og støtte fra våre brødre, lot du ikke 
brødrene dine være i fred ved å gi logistisk støtte 
inkludert mobilklinikk, suppekjøkken, mathjelp og 
mange andre hjelpemidler til jordskjelvregioner, 
inkludert Tyrkia og Syria. Gud velsigne dere alle. Jeg 
avslutter min preken med en hadith fra vår profet 
(fvmh): «Den som møter behovene til sin bror, Allah vil 
også møte hans behov. Den som kurerer en muslims 
problemer og sorger og gir ham lindring, Allah vil 
derfor befri ham for enhver nød fra dommens dag.»7  

Måtte de velsignede dagene og nettene vi lever i, være 
medvirkende til lindring av vår smerte og oppfyllelse av 
de trengendes behov. Amin! 

5 Asr suresi, 103:3 
6 Bakara suresi, 2:148 
7 Buharî, Mezâlim, 3 


