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Profet Muhammeds (saws) moral

Kjære muslimer.
Noe av det mest sentrale i islam er å gjenopprette verdiene og moralen i det islamske samfunnet. Dette er 
tydelig i flere Koranvers og i ahadith. Her en noen eksempler:

Han som er god av natur vil ha belønning lik den som faster om dagen og holder seg våken i bønn 
om natten. Fortalt av Ahmad

De  beste  av  dere  er  de  med  best  manerer  og  de  mest  sjenerøse,  som  er  omgjengelig  og 
samarbeidsvillig med mennesker, og mennesker som er omgjengelig og samarbedsvillig med dem, 
og dem som har hjem som ofte er besøkt av gjester. Fortalt av Bukhari

Abu Dharr fortalte at profet Muhammed (saws) sa: Frykt Allah hvor enn du er. Følg opp en dårlig 
handling med en god, og den dårlige vil bli slettet. Og behandl mennesker med gode manerer. Fortalt 
av Al-Termithy

De beste av dere er de med best moral. Fortalt av Bukhari og Muslim

Allah er sjenerøs, han liker sjenerøsitet og dydig oppførsel, og liker ikke ond oppførsel. Fortalt av Al-
Hakim

Abu Umamah fortalte at profet Muhammed (saws) sa: Jeg garanterer et hjem i Paradisets omgivelser 
for mannen som unngår krangling selv om han har rett; et hus i midten av Paradis for mannen som 
unngår å lyve selv om han tøyser, og et hus i øverste del av Paradis for mannen som gjorde sin 
karakter god. Fortalt av Ahmad

Siden dette er så sentralt i islam er det naturlig at personen som skulle overlevere Budskapet har høy moral. 
Dette var tilfelle for profet Muhammed (saws) som hadde det høyeste nivå av moralsk karakter og som 
demonstrerte gode manerer i sine ytringer så vel som i handlinger. 

Jeg ble sendt for å fullføre verdiene og for å hjelpe menneskene slik at de kunne adoptere disse 
verdiene. Fortalt av Ahmad. 

I Guds sendebud har dere hatt et godt eksempel, for den som setter sitt håp til Gud og den ytterste  
dag, og stadig kommer Gud i hu. Koranen 33(Ligaen):21

Du har en høy karakter. Koranen 68(Pennen):4

Nå skal vi se nærmere på Profetens (saws) moral som han nøt og oppfordret oss til å adoptere: 
1. Ærlighet. I alt, særlig med intensjonen vår. Vi bør være ærlig når vi handler eller sier noe, enten det er 
seriøst eller tøys, og på alle steder. 
Abdullah bin Mas’du (ra) fortalte at profet Muhammed (saws) sa: Vær sannferdig, for sannhet leder til 
fromhet, og fromhet leder til Paradis. En mann fortsetter å snakke sant til Allah har innskrevet han 
som sannferdig. Løgn leder til lastefullhet, og lastefullhet leder til Ilden, og en person fortsetter å lyve 
helt til han er innskrevet som en løgner. Fortalt av Bukhari og Muslim

2. Snillhet og tilgivelse. Anas bin Malik fortalte: Jeg gikk med Allahs budbringer (saws) og han hadde 
på seg en Najran-kappe med tykk kant. En beduin møtte han og dro i kappen så hardt at jeg så at 
kanten av kappen hadde etterlatt seg merker i huden på nakken til Allahs Budbringer (saws). Og han 
(beduinen) sa: Muhammed, kommander at jeg skal få av Allahs rikdom som er i din rådighet. Allahs 
Budbringer (saws) vendte sin oppmerksomhet til han, smilte, og gav han en gave. Fortalt av Muslim

3. Sjenerøsitet. Anas fortalte: Jeg tjente profet Muhammed (saws) (og familien hans) i ti år. I løpet av 
disse ti årene var han aldri vanskelig og sa aldri uff. Og aldri spurte han meg hvorfor gjør du det eller 
hvorfor gjorde du ikke det. Fortalt av Bukhari og Muslim. 



Han fortalte også: En mann spurte profet Muhammed (saws) om å få noen av geitene hans, som 
oppholdt seg mellom to fjell. Han gav mannen alle sammen. Mannen kom til folket sitt og spurte dem 
om å bli muslimer. Han sa: «Ved Allah. Profet Muhammed (saws) gir folket sitt mye og er ikke brydd 
av å gi bort alt.» Fortalt av Muslim
 
4. Ydmykhet, enkelhet og ærbødighet. Disse dydene er en ordre fra Allah (swt):  Brus ikke med vingene, 
men senk din vinge overfor de troende som følger deg. Koranen 26(Skaldene):215.
Selv om Profeten (saws) hadde en stilling som leder, oppførte han (saws) seg aldri som om han var større 
eller bedre enn andre mennesker. Han fikk aldri andre mennesker til å føle seg små, uønsket eller flaue. Han 
var i  stedet  så ydmyk at  dersom man ikke kjente han,  ville  man ikke kunne klare å skille  han fra sine 
følgesvenner.
Aisha (ra), Profetens (saws) kone ble spurt hvordan Profeten (saws) levde hjemme. «Som en vanlig 
mann», ville hun svare. «Han vasket i huset, sydde sine egne klær, reparerte sine egne sandaler, gav 
kamelene vann og melket geitene sine; han hjalp tjenerne med arbeidet sitt og spiste måltidene sine 
med dem; og han gikk på markedet for å få tak i det vi trengte.» Fortalt av Ahmad

Anas fortalte  at  Allahs Profet  (saws) pleide å  besøke de syke,  delta  i  begravelser,  ri  på esel  og 
akseptere en slaves middagsinvitasjon. Fortalt av Al-Termithy

Jaabir slo fast at Profeten (saws) pleide å slakke ned farten på skrittene sine for de sykes skyld, og 
be for dem. 

Anas bin Malik (ra) fortalte at en slavejente fra Medina tok Profetens (saws) hånd og tok han med seg 
dit hun ønsket. Fortalt av Bukhari

5. Sjenanse. Abu Sa’id Alkhodri fortalte at profet Muhammed (saws) var mer sjenert og beskjeden enn 
en kvinnelig jomfru. Hvis han ikke likte noe, sa han det ikke, men man kunne de at han ikke likte det 
på ansiktsuttrykket hans. Fortalt av Bukhari og Muslim

6. Godhet mot gjester og naboer. Abu Hurairah fortalte at profet Muhammed (saws) sa: De som tror på 
Allah og den siste dag bør si gode ord eller forbli stille. Og de som tror på Allah og den siste dag bør 
vise gjestfrihet ovenfor sin nabo. Og de som tror på Allah og den siste dag bør vise gjestfrihet til sin 
gjest.  Fortalt av Bukhari og Muslim

7. Respekt for de eldre og nåde mot de yngre. Anas ibn Malik fortalte at en eldre mann nærmet seg som 
ville  overvære Profeten (saws),  men menneskene var  for  sene til  å  lage  rom for  han,  så  profet 
Muhammed (saws) sa: «De som ikke viser barna våre nåde og våre eldre ære er ikke en av oss.» 
Fortalt av Al-Termithy

Det er vel dokumentert at Profeten (saws) bar Umamah, granddatteren sin, da han ledet fellesbønnen. Da 
han bøyde seg og la pannen ned mot gulvet som vi er beordret å gjøre i bønn, la han henne ved siden av 
seg på gulvet. Når han reiste seg opp for neste rakah, løftet han henne opp og bar henne. En gang så en 
besøkende at han kysset barnebarnet sitt. Han var forbauset over handlingen hans og sa: «Kysser du et 
barn? Jeg har ti barn men har aldri kysset noen av dem.» Profeten (saws) sa til han: «Hvordan kan jeg 
hjelpe, om Allah har fjernet nåde fra hjertet ditt?»

Kjære muslimer. 
Dette var bare noen få eksempler på Profetens (saws) edle karakter. Hvis vi elsker han og ønsker å være 
med han i Jennah må vi følge hans vei og oppføre oss slik han oppførte seg. Ved å gjøre det, vil vi ikke bare 
få belønning på dommens dag, men også nyte et godt og fredfullt liv i et sunt samfunn.

I Guds sendebud har dere hatt et godt eksempel, for den som setter sitt håp til Gud og den ytterste  
dag, og stadig kommer Gud i hu. Koranen 33(Ligaen):21
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