
[NEI] Preke 
Vår moralske forståelse 

 

اِء َواْلَكاِظٖميَن اْلغَْيَظ َواْلعَاٖفيَن   ﴿ رََّّٓ اِء َوالضَّ اَلَّٖذيَن يُْنِفقُوَن فِي السَّرََّّٓ
ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسٖنيَنَۚ   ﴾ َعِن النَّاِسِؕ َوّٰللاه

 ملسو هيلع هللا ىلص   قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللاَِ  َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ 
«أَْحَسنُُهْم ُخلُقًاأَْكَمُل اْلُمْؤِمنِيَن إِيَمانًا »  

Kjære brødre! 

Alle holdninger og atferd som en person er født 
med eller tilegnet seg senere kalles moral. Å ha 
gode og vakre vaner og egenskaper betyr å være 
moralsk. Det er Koranen og Sunnah som 
bestemmer hva som er godt, sant og vakkert i de 
moralske prinsippene til vår øverste religion, 
islam. Disse to er en uatskillelig helhet. De 
moralske grunnleggende prinsippene som er 
tilstede i den hellige Koranen ble faktisk opplevd 
i livet til Allahs sendebud (fvmh), som ble sendt 
som det beste eksempelet til menneskeheten. 
Den sanne sunnah er bruken av Koranens 
prinsipper og verdier på livet. Vår mor Aisha 
uttalte at moralen til profeten var moralen til 
Koranen.1 Derfor er det Allah (c.c.), verdens 
Herre, og profeten (fvmh), hans sendebud, som 
bestemmer moralen til oss muslimer. 

Kjære troende! 

Vi sa: "Jeg ble sendt for å fullføre god moral."2 Vi 
er ummah av Muhammad Mustafa (fvmh) som sa. 
Allah sier om vår profet i Koranen: "Og du er som 
en stor moralsk karakter."3 befalte han. 
Selvfølgelig har store personligheter kommet og 
gått i menneskehetens historie. Imidlertid 
representerer vår profet (fvmh) høydepunktet på 
alle områder av moral. I alle sine roller som 
kameratskap, farskap, vennskap og lederskap i 
løpet av livet, har han avslørt en utmerket moral 
som vil være et eksempel for mennesker til 
slutten av dagen. Han har satt et eksempel på 
utmerket moral. Vi må få barna våre, som skal 
representere islams fremtid, til å adoptere 
moralen til vår profet som forbilder.  

 
1 Müslim, Müsâfirîn, 139 
2 Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8; Ahmed b. Hanbel, 2/381 
3 Kalem suresi, 68:4 

Ellers vil våre generasjoner ha en tendens til 
falske forbilder og etterligne umoralsk oppførsel. 

Dyrt fellesskap! 

God moral bør være den mest karakteristiske 
egenskapen som en muslim bør ha. En muslim må 
bevare sin urokkelige tro og gode moral, som han 
bærer som en kjole, til sitt siste åndedrag. Man 
bør avstå fra å lyve, baktale og baktale. Man skulle 
aldri nøle med å fortelle sannheten, man skulle 
være rett som befalt. Allah (c.c.) beskriver dem 
som følger i Koranen: "De er de som bruker på 
Allahs vei i overflod og i motgang, de som 
overvinner deres sinne, og de som tilgir 
mennesker. Allah elsker de som gjør godt.»4 

Kjære muslimer! 

De som er akseptert og respektert i det islamske 
samfunnet bør ikke være eiere av eiendom, 
posisjon og berømmelse, men mennesker med 
god moral. Allahs sendebud (fvmh) sa: "Den mest 
perfekte av troende når det gjelder tro er den 
beste når det gjelder moral."5 Når de som lever 
etter islams moralske verdier begynner å bli 
verdsatt, vil dens positive respons i samfunnet 
utvilsomt bli sett. På den annen side bør muslimer 
som lever i minoriteter i ulike deler av verden 
aldri glemme at de kan representere islam på den 
mest effektive måten med sine moralske verdier. 
Når vi blir mennesker som skiller seg ut med vår 
ærlighet, medfølelse, som gode naboer, oppfyller 
våre borgerlige plikter på riktig måte og nøye 
overholder rettighetene til folket og 
offentligheten, vil vi oppfylle vår tablikh-plikt på 
den mest effektive måten. 

Måtte Allah gjøre oss og våre generasjoner blant 
dem som er selve symbolet på godhet og 
skjønnhet og som lever etter islams moralske 
verdier. Amin 

4 Âl-i İmrân suresi, 3:134 
5 Ebû Dâvûd, Sünnet, 15 


