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: Typer av avguderi (Shirk)
SHIRK:- det finns två typer av avguderi (Shirk): den största , är det omfattar utbyte av dyrkan till
andra än Allah, eller förneka något som åläggs på frågor om upplysningar av religionen t.ex. bön,
fasta under Ramadan, eller tvärtom förneka något som Allah har förbjudit, som är känd av religionen
t.ex. äktenskapsbrott och alkohol, står mot föräldrar, eller tillåter räntor, homosexualitet, och så saker
är kända av religionen, det betyder styr du till avguderi (Shirk). Och den som hånar mot religionen
Allah subhanahu wa ta'ala säger At-Tawbah 65-66
[9:65] Om du frågade [dem vad de menade med vad de sade] skulle de säkert svara: "Vi bara
skämtade." Säg: "Då var era skämt alltså riktade mot Gud, Hans budskap och Hans Sändebud
[9:66] Kom inte nu med [tomma] ursäkter! Ni har förnekat den tro som ni förut bekände." Även om Vi
för några av er utplånar deras synder, skall Vi straffa andra eftersom de är obotfärdiga syndare.
Särskilt i denna tid där överflödade många typer av (Shirk) i islam, och det är i det förvirrade en hel
del människor, men om du har tänkt att veta rätt och intresserar islam du kommer att hitta typer av
misstro och vilseledning.
Den andra typen av avguderi (Shirk): har inte uppnått den graden av (Shirk), denna så kallade mindre
(Shirk): t.ex. (Al-Ryaa) betyder man visar upp sig, några ex: när man läser koranen, eller när man ber
men visar upp sig till någon annan att han kan bättra.
Profeten Muhammed S.A.W sa jag fruktar er från den mindre avguderi (Shirk) och tillfrågades om det,
han sa (Al-Ryaa) att visar man säg till andra att han kan bättra.
Profeten Muhammed S.A.W säger: säg inte om gud vill och du vill, säg om gud vill sedan om du vill.
Och det många av mindre (Shirk) som man ser inte det är (Shirk) det finns många ex för det ibland
man säger jag svär för ditt liv eller jag svär för min sons liv eller om man säger om det fanns inte
hunden hemma så kommer tjuvarna eller om han fanns inte.Och ibland men svär utan Allah, istället
att man svär för Allahs namn man svär på alkaba eller på profetens liv eller på ditt liv alla detta är
(kufr) och (shirk).
Profeten Muhammed S.A.W säger: den som svär utan Allah han eller hon gjorde (Kufr) eller (Shirk)

www.khutba.se

Profeten Muhammed S.A.W säger: den som vill göra svär han måste svär på Allahs namn eller man
blir tyst.
Och det finns andra typer av (Shirk) den kallas dolda (Shirk) och många forskare i islam säger detta
är tredje delen av (Shirk) och vi tar en ex när man ber i moské och han vet det finns folk där han
kommer att göra sin bön mycket ordentligt för att andra se honom. Men sanningen detta är inte den
tredje delen av (Shirk) detta är riktig mindre (Shirk) därför man gör detta från sin hjärta.
Allah subhanahu wa ta'ala säger: An-Nisa 142-143
[4:142] Hycklarna tror sig överlista Gud, men det är Han som överlistar dem. Och då de reser sig för
att be, reser de sig i sakta mak för att ses och berömmas av människorna men har sällan Gud i
tankarna.
[4:143] De vacklar [mellan olika ståndpunkter] och följer varken den ena eller den andra [gruppen].
Men den Gud låter gå vilse kan du aldrig leda på rätt väg.
Och dolda (Shirk) blir i hjärtat av Hycklarna. Det är obligatoriskt för varje troende att varna, och att
hålla sig borta från dessa typer av (Shirk), särskilt den stora (Shirk), är det den största synden mot
Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Den personen som har gjort stor (Shirk) och dog efter den han eller hon
går direkt till helvetet och paradiset är förbjudet till honom, men om man gör mindre (Shirk) detta är
största synd men det går att sudda bort den genom bra sakar som du gjorde på ditt liv, men det är
möjligt också bestraffas för det.
På slutet vi säger till alla muslimer måste dyrka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. genom att veta sin
religion på riktig sätt för att bevara sig från stor (Shirk) och mindre (Shirk).

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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