
Khutbah, Att ta som ett exempel vår profet 
Muhammed (SAW) 14.10.2022  

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

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

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

Kära bröder!   
Allsmäktige Allah, världarnas Herre; Azze ve jelle säger:  
"Det råder ingen tvekan om att det finns ett gott 
exempel i Allahs Sändebud för de av er som sätter 
sitt hopp till Allahs nåd och den yttersta dagen och 
minns Allah mycket." ¹ 
Den sista länken i kedjan av profeter,  Vår profet 
Muhammed (saw) är en evig och oföränderlig "förebild" 
för alla generationer fram till Domedagen.   
Hans goda moral, sätt att leva livet och hans inställning 
till händelser är ett exempel för hela mänskligheten som 
överskrider tid och rum.   
I Koranen, Allah Azze ve jelle säger:  "O profet!  Vi gör 
dig till ett vittne, en givare av goda nyheter, en 
varnare;  Med Allahs tillstånd skickade vi honom 
som en kallare till hans väg och som en lysande 
lampa"² uppmärksammas på denna fråga. 
Kära muslimer!  
Profeten Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sa: "Jag 
blev skickad för att fullborda god moral."  Om folket då, 
de inte trodde på profetens ärlighet och pålitlighet; med 
andra ord, om han hade varit oförskämd och 
hårdhjärtad, skulle de aldrig ha samlats runt honom, de 
skulle ha skingras och utspriddas. Jafar (radiyallahu anh) 
uttryckte denna fråga i närvaro av härskaren av 
Habeshistan kung Nejashi Ashamed, under vars beskydd 
de tog sin tillflykt:  "O kung, vi var ett okunnigt folk.  
Vi dyrkade idoler och åt kött av döda djur.  Vi 
brukade göra fula saker.  Vi brydde oss inte om våra 
släktingar.  Våra starka åt våra svagas rikedom.  
Medan vi var i detta tillstånd sände Allah oss en 
budbärare RASUL.  Han är från oss.  Vi känner till 
hans härstamning.  Vi vittnar alla om att han talar 
sanning, ärlig, pålitlig och kysk.  Han inbjuder oss 
till Allah, Hans enhet.  Det förbjuder oss att dyrka 
de stenbitar som våra förfäder dyrkade förutom 
Allah.  Han leder oss att dyrka Allah genom att ge 
allmosor och fasta.  Han beordrar oss att berätta 
sanningen, att skydda förtroendet, att respektera 
grannarnas rättigheter, att hålla oss borta från 

haram, att inte fälla, uttomma blod, inte vittna på 
falskt, inte äta föräldralösas egendom och inte 
förtala kyska kvinnor.  Vi har godkända det." ³ 
Kära troende!  
Sa'd b.  Hisham berättar: "Jag frågde (till Aisha 
radiyallahu anha): "O de troendes moder(ummul 
m'minin), berätta för mig om moralen hos Allahs 
Sändebud, Rasulullah (Muhammed sallallahu aleyhi we 
sellem). Hon sa: "Läser du inte Koranen?  Rasulullahs 
moral var Koranen..." ⁴ Vår profet saw(fred vara med 
honom) var en vandrande Koran.  Det är Allahs 
Budbärares Sunnah (saw) som visar oss hur vi ska leva 
efter de värderingar och moral som avslöjas av Koranen, 
vår livsguide. Därför är islams främsta källor 
obestridligen både Koranen och Sunnah. Som källan till 
islam är Koranen originalet och Sunnah är metoden.  
Sunnah visar och  bestämmer metoden för att förstå 
Koranen, förklarar de implicita=innefattade och 
förklarar de mångtydiga.   
I detta avseende betyder förståelse och tillämpning av 
vår profets Sunnah också att förstå och leva efter 
Koranen. För oss muslimer  Det är precis vad det betyder 
att Profetens Sunnah är bindande och avgörande. 
 
Värdefull gemenskap!  
Exemplen som blev synliga och beboeliga i vår profets 
(fvmh) liv borde bli möjliga värden för Rasulullah 
Muhammed saw's ummah.   
Det är mycket värdefullt att ha tro på hans profetskap, 
men det räcker inte, det är tvärtom nödvändigt att 
försöka vara som honom på alla sätt.  För att han till 
exempel var ett föredömligt familjeöverhuvud.  Han var 
oerhört snäll mot sin familj.  Han älskade sina gäster 
mycket och serverade dem själv.  Han behandlade de 
icke-muslimer också på samma sätt som kom för att 
besöka honom. Han sa inte dåliga ord till någon, visade 
inget sårande beteende och skällde aldrig ut någon i 
hela sitt liv.  Han var sanningsenlig. Han bröt aldrig sitt 
löfte, och han gillade inte lögnare.  Han hämnades inte 
på någon, han tyckte om att förlåta. Vår profet var ett 
exempel i varje ämne under hela sitt liv och visade detta 
inte bara med ord utan också med sina handlingar.  
Må Allah Azze wa jelle göra oss bland dem som följer de 
moraliska värdena hos Allahs Budbärare, Rasulullah 
(saw) och följer hans väg.  Amin! 
 
¹ Sura Ahzab, 33:22 
² Sura Ahzab, 33:45-46 



³ İbn-i ishaq 195-196, İbn-i Hişham 1:336 ⁴ İbn-i Hanbel lII

 


