
               

 

 

 Khutbah, 09.12.202

 Khutbe regler under fredagsbönen 

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

ِ َوذَُروا اْلبَْيَع ذلكم َخْيٌر لَّكُْم إِن   ﴾  كُنتُْم تَْعلَُمونَ ِذْكِر َّللاَّ
 : ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل َرُسوُل ّللَاه 

 «  َصلُّوا َكَما َرأَْيتُُمونِي أَُصل ِي » 
Kära muslimer! 

Det finns två villkor för fredagsbönen.  Det här är 

själva bönen med två rakat och de två khutbe 

före bönen. Dessa är de två måste pelarna i 

fredagsbönen.  De islam lärda var överens i denna 

fråga.  

I 9:e versen i fredagens kapitel (sura juma) säger 

Allah Azze ve Jelle: 

"TROENDE! När böneutroparen kallar (edhan) 

till fredagsbönen, lämna då handel och 

köpenskap och skynda er dit där Guds namn 

åkallas; detta är för er (definitivt) det bästa - 

om ni [bara] visste!" Innebörden i versen  av 

"skynda er dit där Guds namn åkallas" i 

uttrycket "skynda er dit där Guds namn åkallas 

omedelbart"  är fredagsbön och predikan 

(khutba).  Allahs profet sallallahu aleyhi wa sellem 

ledde ingen fredagsbön utan att hålla en khutba 

och sa: "Be som du ser mig be."¹ 

Om predikan inte var ett av villkoren för 

fredagsbönen, skulle Allahs Sändebud sallallahu 

aleyhi we sellem ibland kunde lämna khutba för att 

påpeka detta.  Inget sådant har dock överförts.  

Därför är fredagsbönen inte giltig utan khutba. 

(predikan) 

 

 Kära bröder! 

Så vi vet khutbah är en del av fredagsbönen är det 

nödvändigt, ett måste att bete sig på samma sätt 

och respekt när man lyssnar på khutba, (predikan) 

så som det är nödvändigt att bete sig i bön.  

Medan khutbah jätte viktigt att lyssna tyst och 

försöka förstå vad som sägs.  Allah Azze ve Jelle 

säger: " Lyssna därför uppmärksamt när 

högläsning ur Koranen pågår - kanske kommer 

[Allah] att visa er barmhärtighet."²  Många 

Kuran tolkarens kommentatorer har uppgett att det 

här är meningen att lyssna på fredags predikan 

under juma tiden. 

 

Det är en annan adab, regel; att inte tala medan 

khutbah reciteras.  I själva verket är det makruh 

(obehaglig) att tala under khutba, predikan.  Det 

står i en Bukhari hadith: "Om du skulle säga eller 

peka på, håll tyst för din vän medan imamen 

höll predikan, khutba på fredagen, skulle du 

vara förolämpad. (med ett värdelöst ord)"³ 

I en annan hadîth-i-sherîf står följande: ”Den 

som säger (eller påpekar) till någon att vara 

tyst under khutbe, har blivit bortskämd, 

avbrutit (sin juma).  När du lyssnar khutba 

och avbryter sin juma; har ingen 

kompletterad juma belöningen"⁴ 

Tillståndet av att vara tyst medan du lyssnar på 

predikan börjar efter att imamen stiger upp till 

predikstolen.  Inte ens de som nyser (genom att 

säga yarhamukallah) besvaras inte ens.  Allt 

som är haram i bön är också haram i predikan.  

Därför är det förbjudet att äta, dricka, glorifiera 

eller tala även om det är en beställning av bi'l 

ma'ruf;  Det är wajib att lyssna på predikan tyst. 

 

Kära muslimer! 

Tyvärr vi vittnar beteenden som inte 

överensstämmer med khutbah etiketten under 

predikan i våra moskéer.  Till exempel under 

predikan, khutba; att prata med varandra eller 

pekar med ögon och ögonbryn med varandra,  le 

och vara upptagen med mobiltelefoner tyvärr 

vanliga situationer.  Som sådana kan de lämna 

moskén utan att ens få ett enda njutta från 

khutba.  Men khutba är som en veckokonferens 

för muslimer, och det som berättas i khutbe är 

som den veckovisa läroplanen som ges till dem.  

Eftersom de veckovisa khutba  är noggrant 

utvalda och skrivna för att sätta agendan för 

muslimen.  Församlingen, som talade under 

predikan, var upptagen i telefon, och 

kommunicerade genom att påverka varandra, 

både bröt mot regeln att lyssna på predikan och 

hindrade en annan muslim från att lyssna på 

predikan.  I båda fallen innebär det att han 

fråntas juma tidens thawab, belöning. 

 

Kära bröder! 

Låt oss lyssna på predikan och ta den på allvar.  

Låt oss ta läxor från de lästa kutba och få vårt 

veckomeddelande, låt oss försöka reparera våra 

misstag och synder, om det finns. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Buhari ezan,18 

2 araf suresi, 7:204 

3 Buhari cuma,36 

4 ebudavud cuma 1051 


