I Allahs Namn. den Nåderike. den Barmhärtige
.
All lov och pris tillkommer Allah. Vi prisar Honom och söker Hans hjälp och ber om Hans förlåtelse.
Den som Allah vägleder kan ingen leda vilse och den som Allah låter gå vilse kan ingen vägleda. Jag
vittnar om att det inte finns någon gud utom Allah – och jag vittnar om att Muhammad (Sal-Allâhu
‘Alayhi Wa Sallam). är Hans tjänare och sändebud.

Dagens khutba handlar om: Skälen till Kvarstår i lögn efter hans uttalande av rätten

Det är klart att komma tillbaka till sanningen och lämnar felaktiga gärningar och erkänner själv
misstag är mycket bättre från uthållighet i falska handlingar. Imam Bin Qayyem sa (Det är en riktig
besvikelse när Allah anförtro fel skådespelaren till sig själv). Det finns två huvudsakliga skäl till detta:
1- Älskar att dominera: Ibrahim Bin Adham sa (vem som älskar att vara känd inte kan vara sann
och uppriktig mot Allah).
2- En uppriktig man arbetar bara för Allahs skull och kommer alltid acceptera kritik och villig att
komma tillbaka till sanningen förklaras med bevis från Koranen och Sunnah.

Stolthet: Betraktar sig själv som stor och vägran att acceptera sanningen om den kommer från andra:
Att vara stolt är dålig, och den vise mannen är den som följer sanning när han ser det. Och lämnar
falska bad när han känner igen det. Vi måste vara närmare Allah genom att bygga kunskap. Om vi är
uppriktiga vi måste komma närmare och närmare människor, tjänar deras behov och samtidigt bygga
vårt kunskap. Vi ska aldrig bli snål när vi blir rikare på kunskap eller pengar. all av oss är full av
synder och vi tar bort dem genom att följa koranen och sunnah. Vi ber till Allah subhana-wata-ala att
få varautav skaran människor som finner ro och kommer Allah subhana-wata-ala närmare och får
inträda paradiset, insha Allah. Vi ber Allah att hjälpa oss kämpa emot dom negativa krafterna som
vårt inre väsen vill dra oss mot AMIN.
Vi ber Gud att hjälpa oss att hålla oss till Hans Skrift och Hans Sändebuds Sunna fram till den
dag då vi ska möta Honom. Och må Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) visa oss den rätta vägen.
Jag ber Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) att hjälpa oss till goda gärningar och ge oss ärlighet i
avsikter.
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