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Adab Khutbah. 

ََلِة ِمن يَْوِم اْلُجُمعَِة  ﴿ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نُوِدَي ِللصَّ

ِ َوذَُروا اْلبَْيَع ذلكم َخْيٌر لَّكُْم إِن كُنتُْم   فَاْسعَْوا إلى ِذْكِر َّللاَّ

 ﴾   تَْعلَُمونَ 

 : ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َرسُوُل ّللَاه 

 «  َصلُّوا َكَما َرأَْيتُُمونِي أَُصل ِي »

 
Kjære muslimer!  
Det er to betingelser for fredagsbønn. Dette er 
to-rakah fredagsbønnen og de to prekenene før 
den. Dette er de uunnværlige søylene i 
fredagsbønnen. De lærde var enige om dette 
spørsmålet. I det 9. verset i kapittelet i fredagen 
sier vår Herre: «Å du som tror! Når 
oppfordringen til bønn (adhan) kalles på 
fredag, skynd deg å minnes Allah og stopp 
handel. Hvis du hadde visst det, ville det 
absolutt vært bedre for deg.» Betydningen av 
"løp til minne om Allah" i uttrykket "løp til 
minne om Allah umiddelbart" i verset er 
fredagsbønn og preken. Allahs sendebud (fvmh) 
ledet ingen fredagsbønn uten å holde en preken 
og sa: "Be slik du ser meg be."1 Han befalte. Hvis 
prekenen ikke var en av betingelsene for 
fredagsbønnen, ville Allahs sendebud noen 
ganger forlate prekenen for å indikere dette. 
Ingen slikt har imidlertid blitt overført. Derfor 
er ikke fredagsbønnen gyldig uten prekenen. 

Kjære brødre! 
Siden Khutbah er en del av fredagsbønnen, er 
det nødvendig å oppføre seg på samme måte og 
respekt mens du lytter til prekenen som det er 
nødvendig å oppføre seg i bønn. Mens Khutbah 
leses, er det først og fremst nødvendig å lytte 
stille og prøve å forstå hva som blir sagt. Allah 
sier: "Når Koranen resiteres, lytt til den og vær 
stille slik at du kan bli vist barmhjertighet."2 
han bestilte. Mange kommentatorer har uttalt 
at det er ment å lytte til prekenen her. 
Det er en annen adab å ikke snakke mens 
khutbah blir resitert. Faktisk er det makruh å 
tale under prekenen. Det står i en hadith-i-

 
1 Buhârî, Ezân, 18 
2 A’râf suresi, 7:204 

sharif, "Hvis du skulle si hold kjeft til vennen 
din mens imamen holdt prekenen på fredag, 
ville du være fornærmende (ved å bruke et 
ubrukelig og stygt ord)"3. I en annen hadîth-i-
sherîf står følgende: «Den som sier til noen å 
være stille, han har avskaffet det. Mens du 
lytter til prekenen, er det ingen fredag (helt 
perfekt) for en person som opphever den."4 
Tilstanden av å være stille mens du lytter til 
prekenen begynner etter at imamen går opp på 
prekestolen. Selv de som nyser (ved å si 
yarhamukallah) blir ikke en gang besvart. Alt 
som er haram i bønn er også haram i preken. 
Derfor er det forbudt å spise, drikke, glorifisere 
eller snakke, selv om det er en amr-i bi'l ma'rûf; 
Det er wajib å lytte til prekenen stille. 
Kjære muslimer! 

Dessverre kan vi være vitne til oppførsel som 
ikke er i samsvar med Khutbah-etiketten under 
prekenen i moskeene våre. For eksempel under 
prekenen er det dessverre vanlige situasjoner at 
menigheten snakker med hverandre, lager 
øyenbryn, smiler og er opptatt med 
mobiltelefoner. Som sådan kan de forlate 
moskeen uten engang å motta en eneste 
melding fra prekenen. Imidlertid er Khutbah 
som en ukentlig kongress for muslimer, og det 
som blir fortalt er som den ukentlige 
læreplanen som gis til dem. Fordi de ukentlige 
prekenene er nøye utvalgt og skrevet for å sette 
dagsordenen til muslimen. Menigheten, som 
talte under prekenen, var opptatt i telefonen, 
og kommuniserte ved å påvirke hverandre, både 
brøt etiketten med å lytte til prekenen og 
hindret en annen muslim i å lytte til prekenen. 
I begge tilfeller betyr det at han blir fratatt 
prekenens thawab. 

Kjære brødre! 
La oss lytte og følge prekenen lest seriøst. La 
oss ta lekser fra de leste prekenene og få vårt 
ukentlige budskap, la oss prøve å fikse våre feil 
og synder, hvis noen. 

3 Buhârî, Cuma, 36 
4 Ebû Davûd, Cuma, 1051 


