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Tar vår profet som et eksempel 

 

َ َواْليَْوَم  ﴿ ِ اُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن َكاَن يَْرُجوا ّٰللاه لَقَْد َكاَن لَكُْم ٖفي َرسُوِل ّٰللاه
َ َكٖثيرا ًؕ  ِخَر َوذََكَر ّٰللاه  ﴾ اْْلٰ

ثِينِى َعْن ُخلُِق َرُسوِل   َعْن َسْعِد ْبِن ِهَشاٍم…قَاَل قُْلُت: يَا أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن َحد ِ
 ِ  قَالَْت:  ملسو هيلع هللا ىلص ّللاَّ

«  ِ «  َكاَن اْلقُْرآَن… ملسو هيلع هللا ىلص أَلَْسَت تَْقَرأُ اْلقُْرآَن فَِإنَّ ُخلَُق َرسُوِل ّٰللاَّ  

Ærverdig Brødre!  

Allmektige Allah, verdens Herre; "Det er ingen tvil 
om at det er et godt eksempel i Allahs sendebud for 
de av dere som setter sitt håp til Allahs gavmildhet 
og den siste dag og husker Allah mye."1 befaler Han. 
Vår profet Muhammed (fvmh), det siste leddet i 
kjeden av profeter, er et evig og uforanderlig 
"forbilde" for alle generasjoner frem til dommedag. 
Hans gode moral, levemåte og holdning til hendelser 
er et eksempel for hele menneskeheten som 
overskrider tid og rom. I Koranen, "O profet! Vi gjør 
deg til et vitne, en giver av gode nyheter, en advarer; 
Ved Allahs tillatelse sendte vi ham som en kaller til 
hans vei og som en lysende lampe."2 oppmerksomhet 
rettes mot denne saken. 

Kjære muslimer! 

Hvis folk sier: "Jeg ble sendt for å fullføre god moral." 
Hvis de ikke trodde på ærligheten og påliteligheten til 
profeten, som med andre ord sa, hvis han hadde vært 
frekk og hardhjertet, ville de aldri ha samlet seg rundt 
ham, de ville ha spredt seg. Jafar (r.a.) uttrykte dette 
spørsmålet i nærvær av herskeren av Abessinia, 
under hvis beskyttelse de tok tilflukt: 

«O konge, vi var et uvitende folk. Vi tilbad avguder 
og spiste kjøtt av døde dyr. Vi pleide å gjøre stygge 
ting. Vi brydde oss ikke om våre slektninger. Vår 
sterke spiste rikdommen til våre svake. Mens vi var i 
denne tilstanden, sendte Allah oss en budbringer. 
Han er fra oss. Vi kjenner hans slekt. Vi er alle vitne 
til at han forteller sannheten, at han er ærlig, 
pålitelig og kysk. Han inviterer oss til Allah, Hans 
enhet. Den forbyr oss fra å tilbe steinbitene som våre 
forfedre tilbad foruten Allah. Han leder oss til å tilbe 
Allah ved å gi almisser og faste. Han beordrer oss til 
å fortelle sannheten, å beskytte tilliten, å respektere 
rettighetene til naboer, å holde oss unna haram, ikke 
å utgyte blod, ikke avgi falskt vitnesbyrd, ikke spise 

 
1 Ahzâb suresi, 33:21 
2 Ahzâb suresi, 33:45-46 

foreldreløse eiendommer og ikke baktale kyske 
kvinner. Vi har sertifisert det."3 

Kjære troende! 

Sa'd b. Hisham forteller: "Jeg sa til (Aisha) 'O de 
troendes mor, fortell meg om moralen til Allahs 
sendebud (fvmh).' Han sa: 'Leser du ikke Koranen? 
Moralen til Allahs sendebud var Koranen..."4 

Vår profet (fvmh) var en vandrende Koran. Det er 
Sunnah til Allahs sendebud (fvmh) som viser oss 
hvordan vi skal leve etter verdiene og moralen 
åpenbart av Koranen, vår livsveileder. Derfor er 
hovedkildene til islam utiskutabelt både Koranen og 
Sunnah. Som kilden til islam er Koranen originalen 
og Sunnah metoden. Sunnah bestemmer metoden for 
å forstå Koranen, forklarer det implisitte og erklærer 
det tvetydige. I denne henseende betyr forståelse og 
anvendelse av vår profets sunnah også å forstå og 
etterleve Koranen. For oss muslimer Det er nettopp 
dette som betyr at Profetens sunnah er bindende og 
avgjørende. 

Verdifullt Fellesskap! 

Eksemplene som ble synlige og levelige i livet til vår 
profet (fvmh) bør bli uunnværlige verdier for 
Muhammeds ummah. Det er veldig verdifullt å ha tro 
på hans profetskap, men dette er ikke nok, tvert imot 
er det nødvendig å prøve å være lik ham på alle måter. 
Fordi han for eksempel var et eksemplarisk 
familieoverhode. Han var ekstremt snill mot familien 
sin. Han elsket gjestene sine veldig høyt og serverte 
dem selv. Han behandlet ikke-muslimene som kom 
for å besøke ham på samme måte. Han sa ikke vonde 
ord til noen, viste ingen sårende oppførsel og skjelte 
aldri ut noen gjennom hele livet. Han var sannferdig. 
Han brøt aldri løftet sitt, og likte heller ikke løgnere. 
Han hevnet seg ikke på noen, han likte å tilgi. Vår 
profet satte et eksempel i alle emner gjennom hele 
livet og viste dette ikke bare med ord, men også med 
sine handlinger. 

Måtte min Herre gjøre oss blant dem som følger de 
moralske verdiene til Allahs sendebud (fvmh) og 
følger hans vei. Amin! 

3 İbn İshâk, 195-196; İbn Hişâm, I, 336 
4 İbn Hanbel, III, 155 


