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ِ 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   َ 

 Kära bröder! 

 "Mevlit Kandili" som vi kommer att återuppliva idag är 
profeten sänd som en nåd till världarna.  Det är årsdagen 
av Muhammad Mustafas (fred vara med honom) 
Sallallahu aleyhi ve sellem s födelse i världen. I den 
månghundraåriga traditionen av muslimer, firas och 
minnas Hans sunnah då vår helige profet hedrade världen 
som ett tillfälle. Mevlit Kandili firas med olika 
evenemang i många delar av den islamiska världen.  På 
denna speciella dag, kommer Allahs Budbärare (s.a.w) att 
minnas av sin ummah med respekt och tillgivenhet, och 
ansträngningar görs för att förstå hans Sunnah.  Hjärtan 
slår av hans kärlek, och hans moral, som bör tas som 
exempel, förebild, kommer ihåg igen.  Det är mycket 
värdefullt i Ummahs ögon idag, eftersom det har varit 
avgörande för sådana skönheter. 

Kära muslimer! 

Islam nationens största andliga huvudstad är respekt och 
kärlek till Koran alkerim som uppenbarades av Allah Azze 
ve jelle och Allahs älskade profeten Muhammed saw.  

Detta är en sådan kärlek att den har bevarat sin plats i 
muslimernas hjärtan i mer än 1400 år med samma 
vitalitet som den första dagen.  Denna kärlek kommer att 
fortsätta till världens ände.   

Ett av de mest värdefulla bevisen på vår profets 
profetskap är den kärlek som känns till honom i de 
troendes hjärtan, som ökar dag för dag.   

 I en hadith: "En person (i efterlivet) kommer att vara 
med sin älskade."¹ Älskade profeten Muhammed (saw) 
har en orubblig plats i de troendes hjärtan.  Även 
omnämnandet av hans namn har en effekt som får 
hjärtan att darra och tårar i ögonen. Redan detta ummah; 
handlat i enlighet med Allahs ord som säger: "Allah och 
änglarna sänder välsignelser över profeten;  O ni som 
tror, skicka välsignelser och hälsningar till honom 
också." ²  Medan han nämnde sitt namn, förde han 

handen mot sitt hjärta och bjöd på salat och hälsningar.  
Det har rapporterats att den som inte skickar välsignelser 
och hälsningar till honom när hans namn nämns är den 
största snålen. 

 Värdefull gemenskap! 

 Vi såg inte Rasulullah, Muhammed sallallahu aleyhi ve 
sellem med världens ögon som följeslagarna.  Men vi 
trodde på vår profet utan att se honom.   

Allahs Sändebud (saw) sa en gång;  "Vilken godhet är de 
som ser mig och tror!"  sa Han en gång.   

"Vilket godhet är de som tror utan att se mig!"  Han 
upprepade sitt uttalande sju gånger.³   

En annan gång, när han var bland sina kamrater, frågade 
han: "När ska jag träffa mina bröder?"   Följeslagarna, å 
andra sidan, blev förvånade och sa: "O Allahs Sändebud!  
Är inte vi dina bröder?  (Här är vi)” sa de.  Den älskade 
älskaren (s.a.v.) sa: "Ni är mina följeslagare.  Mina 
bröder är de som tror på mig utan att se mig.”⁴   

 Dessa goda nyheter är den största lyckan för oss, 
nationen, som inte har sett Honom med världens ögon. 

Kära troende! 

 Hz.  Lydnad mot profeten är lydnad mot Allah.  Det 
räcker inte att bara minnas vår profet;  Det är en av våra 
största plikter att försöka förstå honom, att ta hand om 
det arv han lämnade efter oss och att agera utifrån det.   

Allah Azze ve jelle säger: "Den som lyder Allah och 
sändebud de är med profeterna de rättfärdiga, martyrerna 
och de goda människorna som Allah har välsignat.  Vilka 
underbara vänner de är!”  

 Måste läsa vår profets liv;  Vi bör väcka intresse för det 
genom att berätta det för vår omgiven; familj, vän och 
barn.   

Vi måste anta och uppmunt; ra profetens (saws) moral.  
Vi bör göra det till en vana att läsa salavat, välsignelser 
och hälsningar till honom minst hundra gånger om 
dagen, och förnya vår kontakt med profeten saw.   

Vi bör känna till och aldrig glömma hans kamp för 
mänskligheten och muslimerna. 

 Må Allah Azze ve jelle  behålla sin och profetens 
kärlek i hjärtan på oss och våra generationer.  Amin. 

 
¹Muslim,birr ve sıla,165 

²Ahzap suresi, 32:56 

³Ibni Hanbel.lll,155 



⁴Tabsrani, el mucemul evsat, hadis no 5494 

⁵ Nisa sura 4:69 


