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Onderwerp: Het gedrag en karakter van de profeet Mohamed (VZMH)

In de khutba van vandaag staan we stil bij het gedrag en karakter van de profeet
Mohamed (VZMH).
In surat al-Fath, vers 8-10 zegt Allah (swt) :
8. Voorwaar, Wij hebben jou gezonden als een getuige en een verkondiger en
waarschuwer.
9. Opdat jullie in Allah en Zijn boodschapper zullen geloven en jullie hem helpen en hem
eren en Zijn lof prijzen, ’s ochtend en ’s avonds.
10. Voorwaar, degenen die jou trouw hebben gezworen: voorwaar, zij hebben Allah trouw
gezworen. Allah’s hand is boven hun handen. Wie dan (zijn trouw) schendt, die schendt
slechts te nadele van zichzelf; maar wie wat hij aan Allah beloofde nakomt, aan hem zal
Hij een geweldige beloning geven.
Allah (swt) heeft dus de profeet (VZMH) gezonden als getuige en waarschuwer over de
daden van zijn volgelingen en als getuige van de eenheid van Allah (swt). De profeet
(VZMH) is ook gezonden om ons te laten zien wat goed en slecht is. Om deze reden is het
belangrijk dat wij als gelovigen Allah (swt) gehoorzamen en prijzen en zijn profeet
Mohamed (VZMH) volgen en eren.

De eigenschappen van de profeet Mohamed (vrede en zegeningen zij met hem):
1. De profeet Mohammed (VZMH) is de meest barmhartige, genadevolle en meest
gerespecteerde mens die ooit heeft bestaan. In surat Al Qalam vers 4 heeft Allah (swt)
dit als volgt beschreven:
“En gij staat zeker op hoog zedelijk peil.”
2. De profeet (VZMH) is ondersteund door Allah (swt) en de wonderen die hij heeft
verricht zijn hier getuige van.
3. De profeet Mohammed (vzmh) had karaktereigenschappen die niet te zijn evenaren, hij
had de eigenschap om iedereen, maar dan ook iedereen te vergeven, moslim of nietmoslim, hij had de eigenschap om iedereen behulpzaam te zijn, arm of rijk, man of
vrouw, hij had de eigenschap om rechtvaardig te zijn, tegen moslims en niet moslims.
Hij (VZMH) was moedig en had de eigenschap om geduldig te zijn.
4. De Profeet Mohammed (vzmh) is het licht die het pad heeft verlicht voor iedere moslim.
De Profeet Mohammed (vzmh) is het voorbeeld voor de mensheid en zijn boodschap is
de redding van de mensheid. In surat Al Ahzaab vers 21 zegt Allah (swt):
21. Voorwaar, gij hebt in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor ieder die
Allah en de laatste Dag vreest, en die Allah vaak herdenkt.
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5. De profeet (VZMH) was altijd goed voor zijn metgezellen en barmhartig voor iedereen,
moslims, niet- moslims maar ook dieren, dus alle schepselen van Allah (swt). Allah
(swt) zegt in Surat Al Anbiya vers 107 : وما أرسلناك إال رحمة للعالمين
107. En Wij hebben u (Mohammed) slechts als genade voor de werelden gezonden.
Dit zijn slechts enkele eigenschappen die nu opgesomd zijn. Een van de grootste
gunsten van Allah (swt) die de profeet (VZMH) heeft gebracht is het geloof de Islam.
Wij moeten hiervoor Allah (swt) dankbaar zijn en de profeet (VZMH) eren. Allah (swt)
zegt in surat Ali-Imraan (De Familie van Imraan) in vers 19: Voorwaar, de enige
godsdienst bij Allah is de Islam.
En in surat Al-Maidah (De Tafel) zegt Allah (swt): Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor
jullie vervolmaakt en heb ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb ik de Islam
voor jullie als godsdienst gekozen.
Het is belangrijk dat wij kennis blijven opdoen in hoe de profeet (VZMH) geleefd heeft
om zodoende de Islam beter te kunnen praktiseren en het goede voorbeeld te zijn voor
de mensheid.
Moge Allah (swt) ons vergeven en beschermen en ons Zijn Paradijs toekennen.
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