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Ett urval av Profeten Muhammeds
(Må Guds frid och välsignelser vara över honom)

uttalanden (Hadither)
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"Den bästa muslimen i fråga om tron är den som har det bästa uppförandet, och den
bästa av er är de som har det bästa sättet med sin hustru."
[Tirmidi]

"Allah den högste har uppenbarat för mig att ni måste vara artiga och hjärtliga mot
varandra, så att ingen av er ska bete sig överlägset mot den andre, och på så vis
kränka denne."
[Muslim]

"Vid Honom som håller min själ i Sin Hand, ni kommer inte in i Paradiset förrän ni har
iman (tro), och ni kommer inte att få iman förrän ni älskar varandra. Ska jag inte
berätta för er något som om ni gör det kommer ni att älska varandra? Sprid
hälsningen Salaam (fred) bland er."
[Muslim]

”Allah kommer att fatta om jorden på Uppståndelsedagen och kommer att rulla upp
himlarna med Sin högra hand, sedan kommer han att säga, ’Jag är Kungen, var är
kungarna på Jorden?”
[Bukhari}

"Allah den högste har uppenbarat till mig att ni måste visa artighet och hjärtlighet för
varandra, så att ingen av er skulle känna sig överlägsen den andre, och på så vis
kränka denne."
[Muslim]

Profeten Muhammad (saw)sade:
"Inte ens den minsta goda gärning är obetydlig, även att möta din broder med en
glad uppsyn är en god gärning."
[Muslim]

"Allah dömer er inte utifrån era kroppar och utseende, men Han granskar era hjärtan
och tittar på era gärningar."
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[Muslim]
"Gud den Allsmäktige har sagt: ’Adams son, så länge som du anropar Mig och frågar
efter Mig ska Jag förlåta dig för det du gjort utan att det besvärar Mig. Adams son,
om så dina synder nådde ända upp till molnen på himlen och du bad Mig om
förlåtelse så skulle Jag förlåta dig. Adams son, om du kom till Mig med synder nästan
lika stora som hela jorden, och ställde dig framför Mig och vittnade om att Jag inte
har någon like så skulle Jag ge dig lika stor förlåtelse.’ "

"Man antar sin väns levnadssätt, så man bör vara noga med vilka man väljer till
vänner."
[Ahmad]

"Ni måste tala sanning, för sanning leder till dygd och dygd leder till Paradiset. En
människa som alltid talar sanning och syftar till sanningen ses av Allah som
sannfärdig. Håll er borta från lögner, för lögn leder till det onda och det onda leder till
helveteselden, och en människa som ständigt ljuger och syftar till lögn ses av Allah
som lögnare.
[Bukhari och Muslim]",

" Frukta Allah varhelst du är, låt en ond gärning följas av god för att den onda ska
utplånas, och uppträd på bästa sätt mot andra människor". [Al-tirmidhi]

" De bästa av er är de som har bäst karaktär". [Bukhari och Muslim]

" Vid honom som har mitt liv i Sin hand, du är inte en sann troende förrän du önskar
din bror det goda du önskar dig själv". [Al-Nasa`i]

"Underlätta, försvåra inte. Ge glada budskap, skräm inte iväg". [Bukhari och Muslim]
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"Han är inte en av oss som inte är snäll mot våra barn, eller som inte respekterar
våra äldre…" [Abû Dâwûd, At-Tirmidhi]

"Den som tar hand om två flickor tills de når vuxen ålder, han och jag kommer att
vara så här (och han förde fingrarna samman) på domedagen" [Muslim, Ahmad]

En beduin kom till profeten - över honom vare frid - och sade: "Ni pussar era
gossebarn! Vi pussar dem inte!", svarade profeten - över honom vare frid: "Jag kan
inte lägga [tillbaks] nåd i ditt hjärta efter att Gud har tagit bort det." [Abbrev. Bukhârî
1994:954, nr 2013]

”Barn är som paradisets doft” [al-Bayhaqi]

Profeten Muhammed - må Guds frid och välsignelser vara över honom - sade: "De
troende med den bästa av tro är de som har bäst karaktär och de bästa av er är de
som behandlar sina fruar bäst!" (återberättat av Thirmidi).

Sa’îd bin Jubayr berättade att Ibn ’Umar råkade passera en grupp män som hade
bundit en höna och sköt till måls på den. Då de såg Ibn ’Umar skingrades de från
den, varpå Ibn ’Umar sade: ”Vem har gjort detta? Sannerligen har Allâhs budbärare –
över honom vare frid – åkallat [Gud om] förbannelse över den som gör detta!” [Sahîh
Muslim, nr 4815]

Liknelsen för den troende i det medkännande och den nåd de känner för varandra är
en kropp - om en del av den blir sjuk, plågas resten av kroppen med feber och
sömnlöshet. [Fath al-bâri 10:452].
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Den kommer inte att stiga in i paradiset som har [ens] ett dammkorns vikt av högmod
(kibr) i sitt hjärta.
Då sade en man [bland åhörarna]: "Men sannerligen älskar en man när hans kläder
är fina och hans skor är fina."
Han [profeten - över honom vare frid-] svarade: "Sannerligen är Allâh vacker
(djamîlan) och Han älskar det vackra! Högmod (kibr) är att avvisa sanningen och
förakta människorna."
Sahih Muslim, Kitâb al-Îmân

Profeten - må Guds frid och välsignelser vara över honom - sade:
Han som rör upp fiendskap mellan människor genom att citera deras ord för varandra
kommer inte att komma in i paradiset. [al-Bukhâri]

Du finner att bland de värsta människorna är den som har två ansikten, som visar det
ena ansiktet för vissa och det andra ansiktet för andra. [al-Bukhâri]

Berätta ingenting för mig om mina följeslagare, för jag vill kunna träffa dem utan oro i
mitt hjärta. [Abû Dawûd]

Muslimen är broder till [den andre] muslimen. Han förtrycker honom inte, drar sig inte
från att komma honom till hjälp eller förlöjligar honom. Det är tillräckligt ont i att vara
nedlåtande mot sin med-muslim. [Muslim]

Vid Gud, den är inte troende. Vid Gud, den är inte troende. Vid Gud, den är inte
troende.' Någon frågade: 'Vem O Guds budbärare?' Och han svarade: 'Den vars
granne inte är skyddad från hans onda uppförande.' [Bukhari]
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Ingen änka skall giftas bort utan att man rådfrågat henne, och ingen jungfru ges bort i
äktenskap utan hennes samtycke, och hennes samtycke är hennes tystnad."
[Bukhari och Muslim]

"Vem har största rätten till god behandling av mig? Han sade "Din mor." Mannen
sade då "Och sedan vem? Profeten sade "Sedan din mor". Mannen frågade "Och
sedan?" Återigen svarade profeten "Sedan din mor". Mannen frågade igen "Och
sedan? Profeten sade "Sedan din far". [Bukari och Muslim]

"Var rättvis och opartisk när det gäller gåvor som ni ger till era barn. Om jag skulle
kunna ge företräde till någon (ett kön över det andra) så skulle jag ha föredragit
flickan över pojken." [Baihaqee]

”Vem som helst som har tre döttrar eller tre systrar, två döttrar eller två systrar och är
vänlig mot dem och är ett trevligt sällskap för dem och fruktar Allah (Gud) när han är
med dem, kommer att komma in i Paradiset (som ett resultat av hans goda gärningar
mot flickorna)." [Abu Dawood och Tirmithee

"Den starke är inte den som är bäst i brottning, men den som behärskar sin ilska.
[Bukari, Muslim]
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