
Khutba, 07.10.2022 
Mawlid en-Nebi 

ِ يَٰٓا اَيَُّها الَّٖذيَن ٰاَمنُوا َصلُّوا َعلَْيِه   ﴿ َ َوَمٰلٰٓئَِكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النَّبِي   اِنَّ ّٰللاه
 ﴾ َوَسل ُِموا تَْسٖليماً  

ِ  َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك قَال:  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل َّللاه

ةً َوطُوبَى  » ِلَمْن آَمَن بِي َولَْم يََرنِي  طُوبَى ِلَمْن آَمَن بِي َوَرآنِي َمرَّ
«َسْبَع ِمَرار    

Kære brødre!  
"Mevlid en-Nebi", som vi vil fejre i dag, er årsdagen 
for Profeten Muhammed Mustafa (s.a.v.)’s fødsel – 
en Profet der sandelig er udsendt som en 
barmhjertighed for alverden. Dagen, hvor vores 
hellige profet ærede verden, er blevet set som en 
anledning til at mindes Ham og mindes Hans 
Sunnah i flere århundreder blandt muslimer. 
Mevlid en-Nebi fejres med forskellige 
begivenheder i mange dele af den Islamiske 
verden. På denne særlige dag bliver Allahs 
Budbringer (fvmh) husket af sin Ummah med 
respekt og hengivenhed, og der gøres en ekstra 
indsats for at forstå hans Sunnah. Hjerter banker 
af hans kærlighed, og hans Akhlaq (manerer og 
moral), som skal tages som eksempel, huskes igen. 
Denne særlige dag er derfor værdifuld i Ummahs 
(det muslimske fællesskab) øjne, da den har været 
medvirkende til sådanne skønheder og stadig er 
det. 
 
Kære muslimer! 
Den største spirituelle gave Allah har givet vores 
Ummah er Koranen, og den respekt og kærlighed 
vi føler for Allahs (SWT) elskede (fvmh). Dette er 
sådan en kærlighed, at den har bevaret sin plads i 
muslimernes hjerter i mere end 1400 år med 
samme styrke som på den første dag – og vil 
fortsætte indtil verdens ende. Et af de mest 
åbenlyse beviser på vores Profets profetskab er den 
kærlighed, der føles til ham i de troendes hjerter, 
som vokser dag for dag. Det nævnes således i en 
hadith: "En person (i al-Akhirah) vil være 
sammen med sin elskede." Profeten Muhammed 
(fvmh) har en urokkelig plads i de troendes hjerter. 
Selv omtalen af hans navn har en effekt, der får 
hjerter til at ryste og giver tårer i øjnene. Denne 
Ummah adlyder hermed følgende Ayah; ” 

Sandelig, Allâh og Hans engle sender 
velsignelser over Profeten. O I som tror! Send 
velsignelser over ham, og hils ham med 
hengivenhed.” 
Når hans navn nævnes, lægger vi hånden på 
hjertet og tilbyder Salam (hilsen). Det er blevet 

berettet, at den, der ikke sender Ham hilsener, når 
Hans navn nævnes, er den nærigste person. 
 
Elskede Jama’ah! 
Vi så ikke Allahs sendebud (fvmh) her i denne 
verden. Men vi troede på ham og hans budskab 
uden at se ham. Allahs (SWT) sendebud sagde 
engang; "Salige er de, der ser mig og laver 
Iman!". Sætningen blev ikke gentaget, men han 
gentog følgende sætning 7 gange; "Salige er de, 
der laver Iman og tror uden at se mig!" En 
anden gang, da han var blandt sine Sahaba 
(ledsagere), spurgte han: "Hvornår skal jeg møde 
mine brødre?". Sahaba blev forbavsede og sagde: 
"O Allahs sendebud! Er vi ikke dine brødre? (Her er 
vi)” sagde de. Profeten (fvmh) svarede: "I er mine 
ledsagere. Mine brødre er dem, der tror på mig 
uden at se mig.” Denne beretning er den største 
lykke for os, Hans Ummah, som ikke har set Ham i 
denne verden. 
 
Kære troende! 
Lydighed mod Profeten er lydighed mod Allah. Det 
er ikke nok bare at huske vores Profet; Det er en af 
vores største pligter at forsøge at forstå Ham, at 
tage vare på den arv, Han efterlod os, og at handle 
på den. Vor Almægtige Herre befaler således i 
Koranen; "De, der adlyder Allâh og Sendebudet, 
skal være sammen med dem Allâh har vist sin 
nåde; profeterne, de sandfærdige, vidnerne og 
de retskafne. Sikke herlige ledsagere!” 
Vi bør læse om vores Profets liv; Vi bør vække 
interesse for det ved at fortælle det til vores 
ægtefælle, venner og børn. Vi bør ligeledes 
adoptere Profetens (fvmh) Akhlaq. Vi bør gøre det 
til en vane at sende hilsner (Salam) til ham mindst 
hundrede gange om dagen og herigennem 
forstærke vores bånd til ham. Vi bør kende og 
aldrig glemme Hans kamp for menneskeheden og 
Muslimerne. 
Må vores Herre bevare kærligheden til Allah (SWT) 
og Hans Sendebud i vores og vores generationers 
hjerter. Amin. 
 
 
 


