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Etikette ved afholdelse af Khutba 

ََلِة ِمن يَْوِم اْلُجُمعَِة فَاْسعَْوا إلى ِذْكِر  ﴿ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نُوِدَي ِللصَّ
ِ َوذَُروا اْلبَْيَع ذلكم َخْيٌر لَّكُْم إِن كُنتُْم تَْعلَُمونَ   ﴾  َّللاَّ

 : ملسو هيلع هللا ىلص  ّللَاه قَاَل َرُسوُل 

 «  َصلُّوا َكَما َرأَْيتُُمونِي أَُصل ِي » 

Respekterede muslimer! 
Der er to betingelser for fredagsbønnen. Det er 
to-rakat bøn og de to prædikener (Khutba) før 
den. Det er de uundværlige søjler i 
fredagsbønnen. De lærde var enige om dette 
hvad angår dette. Allah (swt) nævner i Koranen, 
surah Cuma vers 9: “O I som tror! Når der 
kaldes til bøn om fredagen, så skynd jer hen 
til ihukommelsen af Allâh, og lad 
forretningerne ligge. Det er det bedste for jer, 
hvis I blot vidste det.”  Betydningen af “skynd 
jer hen til ihukommelsen af Allâh” hentyder 
til fredagsbøn og prædiken. Allahs sendebud 
(fvmh) udførte ikke nogen fredagsbøn uden at 
holde en prædiken, som det kan findes i vores 
profets (fvmh) beretning:“Be, som i har set mig 
bede.”1 Hvis prædikenen ikke var en af 
betingelserne for fredagsbønnen, ville Allahs 
Sendebud (fvmh) nogle gange forlade 
prædikenen for at indikere dette. Sådan noget er 
dog ikke blevet gjort. Derfor er fredagsbønnen 
ikke gyldig uden prædiken. 
 
Elskede brødre! 
Da khutbah er en del af fredagsbønnen, er det 
nødvendigt at opføre sig respektfuldt, mens du 
lytter til prædikenen, som det er nødvendigt at 
opføre sig i bøn. Mens prædikenen læses, er det 
først og fremmest nødvendigt at lytte stille og 
prøve at forstå, hvad der bliver sagt. Nogle kan 
være respektløse, hvor de lader være med at lytte 
respektfuld til prædikenen, og istedet distrahere 
dem selv og andre, og dette er meget forkert.  
Profeten (fvmh) sagde menningsmæssigt “Hvis 
du skulle sige Ti Stille til din ven, mens 
imamen holdt prædikenen om fredagen, ville 
vedkommende miste sin fredagsbøn.  
 

 
1 Buhârî, Ezân, 18 

Man starter med at være tavs, inden man lytter 
til prædikenen, hvor det reelt begynder efter, at 
imamen er gået op på prædikestolen. Selv dem, 
der nyser (ved at sige yarhamukallah), bliver ikke 
engang besvaret. Alt, hvad der er haram i bøn, er 
også haram i prædiken. Derfor er det forbudt at 
spise, drikke, eller tale, selvom det er en ordre af 
bi'l ma'ruf; Det er wajib at lytte til prædikenen 
stille. 
 
Mine brødre! 
Desværre kan vi være vidne til adfærd, der ikke 
overholder khutbah-etiketten under prædikenen 
i vores moskeer. For eksempel ser vi det under 
prædikenen, at fælleskabet taler sammen, laver 
grimasser og har travlt med mobiltelefoner. Disse 
ting er desværre almindelige situationer. Som 
sådan kan de forlade moskeen uden selv at 
modtage en eneste besked fra prædikenen. De 
ugentlige prædikener er nøje udvalgt og skrevet 
for at sætte dagsordenen for muslimen. 
Fælleskabet, som talte under prædikenen, havde 
travlt i telefonen, og kommunikerede ved at 
påvirke hinanden, har både overtrådt etikette for 
at lytte til prædikenen og forhindrede en anden 
muslim i at lytte til prædikenen. I begge tilfælde 
betyder det, at han bliver frataget prædikenens 
belønninger. 
 
Lad os lytte og følge prædikenen seriøst. Lad os 
tage lektier fra de læste prædikener og få vores 
ugentlige budskab, lad os prøve at rette op på 
vores fejltagelser og synder.  


