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Kjære muslimer.

Eid er en av våre religiøse praksiser og er et tegn og et symbol på vår muslimske enhet. Når vi feirer Eid så feirer 
vi at de som har vært på Hadj har fått sine synder tilgitt og at de har stått på Arafat.  Vi deler med dem gleden 
over tilgivelsen, og uttrykker den med å bære nye klær, og vi takker Allah for Hans store velsignelse ved å be Eid 
bønn.

Eid er også en god anledning til å evaluere oss selv og vår tro, fra forrige periode og å planlegge for fremtiden. 
For å gjøre det må vi ha en plan og rettledning som vi kan sammenligne oss selv med.  Disse retningslinjene har 
profeten Mohammad (saws) godkjent i sin siste preken før han døde. Talen han ga på sin siste pilegrimsreise da 
han stod i Arafat var: 

O mitt folk! Hør oppmerksom på meg, for jeg vet ikke, om jeg etter dette år er iblant dere lenger. Så hør derfor 
omhyggelig på, hva jeg har å si dere, og bring disse ord videre til dem som ikke er til stede i dag.

O mitt folk! Akkurat som dere akter disse berger, denne dag og denne by som hellig, så akt hver enkel muslims 
liv som en hellig plikt. Bring det betrodde tilbake til dets rette eier. Gjør ikke noen ondt, så det vil skade deg. 
Husk at du i sannhet vil møte din Herre og han vil sannelig beregne dine gjerninger.
Allah har forbudt rente; derfor skal alle fra nå av gi avkall derpå. Din opptjente kapital er din egen og kan ikke 
røres. Du må hverken tildele noen skade eller selv lide urettferdighet. Det er Allahs dom, at det ikke må 
beregnes renter og all forfallen rente til Abbas ibn Abdal Muttalib (Profetens onkel) skal avskaffes.
Enhver rett til blodhevn i ignoransens tid (preislamske) er avskaffet. Den første rett til hevn, som jeg avskaffer 
er for mordet på Rabiah ibn Harith. 

O mitt folk! De vantro tillater seg å lage rot i kalenderen med det henblikk å gjøre hva Allah har forbudt til noe 
tillatt, og prøver å forby hva Allah har tillatt. Ved Allah, der er tolv måneder, fire av dem er hellige måneder, de 
tre av dem kommer etter hverandre i rekkefølge. Den fjerde faller mellom Jumada og Shaban.
Vokt dere for Satan for sikkerheten i deres religion. Han har mistet alt håp om noensinne å villlede dere i store 
saker, så vokt dere for ikke å følge ham i små saker.

O mitt folk! Det er sant, at dere har visse rettigheter over deres kvinner, men de har også visse rettigheter over 
dere. Husk at dere har tatt dem til ekte under Allahs tillit og med Hans tillatelse. Hvis de forblir lydige, så er 
det deres rett å bli forsørget i vennlighet. Behandle deres kvinner godt og vær vennlig overfor dem, for de er 
deres partnere og hjelpere. Det er ikke tillatt for dem å opprette vennskap med noen som dere ikke 
godkjenner, og la dem ikke gjøre noe usømmelig.

O mitt folk! Hør på meg med alvor, for jeg har gitt dere budskapet. Jeg har sannelig levnet dere noe å holde 
fast ved, dere vil da ikke bli forledet, en åpenbart forordning: Allahs bok, Koranen, og Hans profets sunnah. O 
mitt folk! Hør på mine ord og forstå dem. Dere vet virkelig at en muslim er bror til en annen muslim, og 
muslimer er brødre. Derfor er det forbudt å ta noe fra sin bror unntatt hva han har gitt frivillig. Vær ikke 
urettferdig mot dere selv. O Allah, jeg har overbrakt budskapet. Det ble sagt at menneskene sa: «O Allah, ja.» 
Deretter sa profeten: «O Allah, vær vitne.» Sirat Ibn Hisham (biografi av profeten av Ibn Hisham.)

Merknader fra hans tale:

Islams allsidighet: Profeten (saws) rettet talen sin til hele menneskeheten ved å si: «O mitt folk.» Profetens 
(saws) intensjon var å henvende seg til alle menneskene uansett hvilken religion de hører til, hudfarge eller tid 
(hans tid eller uansett tid frem til Dommedag). Profetens (saws) budskap var, og er fortsatt til alle mennesker i 
hele verden.



Det hellige i livet, velstand og eiendom: Profeten (saws) sa: Sannelig er ditt blod og eiendom ukrenkelig inntil du 
møter din Herre. Det indikerer at mennesker skal beskyttes og livene deres skal være fredet. Mennesker må 
være verdig, respektert og æret. Deres eiendommer skal beskyttes og spares. Det hellige i livet er å være 
fredet inntil Dommedag.

Konseptet med økonomisk utnyttelse er fullstendig forbudt i islam: Alt av renter (Riba) er opphevet.

Viktigheten med kvinnerettigheter i islam: Dere har rettigheter over deres koner og de har rettigheter over dere. 
Den beste erklæringen for kvinners rettigheter beskrives i farveltalen til Profeten (saws). Han krever at ektemenn 
skal behandle sine koner med godhet og mildhet. Menn må vite at deres koner er deres partnere. Islam 
anerkjenner pliktene og ansvaret til begge to og legger vekt på at mannen er familiens OVERHODE, mens 
kvinnen er familiens HJERTE. Begge trengs, og de utfyller hverandre. Rettighetene og pliktene til ektefellene 
ovenfor hverandre, ble erklært og forklart. 

Viktigheten med sosiale relasjoner og enhet i det muslimske samfunnet: Muslimer er brødre og søstre til 
hverandre.

Koranen og Sunna er hovedreferanser og veiledning i ens liv og religion: «Jeg har sannelig levnet dere noe å 
holde fast ved, dere vil da ikke bli forledet, en åpenbart forordning: Allahs bok, Koranen, og Hans profets 
sunnah.»

Profeten (saws) har overlevert ett fullkomment budskap, på riktig måte. Dette bekreftes i Koranen: … I dag har  
Jeg fullbrakt deres religion og fullbyrdet Min nåde mot dere, og godtatt islam som religion for dere… [Koranen 
5:3]

Kjære muslimer.

Ved denne fine oppsummeringen og veiledningen til en rett og skikkelig livsstil, har Profeten (saws) oppfylt sin 
misjon. Han la ned fundamentet til moral, ærbarhet, anstendighet, rettferdighet, likhet og brorskap. Han 
avskaffet økonomisk utnyttelse, hedendom, synder og alle systemer som går imot Allahs system. Han levnet disse 
verdiene og prinsippene til oss som en verdifull arv å ta nytte av i våre liv. For å lykkes, trenger vi kun å følge disse 
retningslinjene. 

O Allah, vi vitner om at Din profet (saws) har overlevert oss budskapet på en fullkommen og riktig måte.

Eid Mubarak


