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: Etik och moral i praktiken
O folk, frukta Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) och vet att Allah skickade profeten Muhammed (SalAllâhu ‘Alayhi Wa Sallam) för att komplettera sin skuld och komplettera sin moral och etik. Och
profeten fred vare över honom han har sagt och gjort detta. Och lämnade nationen på vägen till det
vita. Några exemplar:
Etikett för att äta och dricka, Och sätten av klänning och sömn, Och etik vid behandling av människor,
Och etik i allt.
Allâh sade: Vi har uppenbarat denna gudomliga Skrift för dig, steg för steg, med klargörande av allt.
[Koranen An-Nahl:vers 89]
Etikett i ätande och drickande: var medveten om Guds Sändebud må Allah välsigna honom och hans
nation Att säga när man äter och dricker börjar i Guds namn (bismillah). Och berättade profeten frid
vare med honom om ni säger inte i Guds namn (bismillah) blir delad av djävulen med sin mat och
dricka. Och ni måste äta med högra hand och dricka med högra hand också. Och förbjöd dem från att
äta i vänster och dricka med vänster. Och han sa att djävulen äter med sin vänstra hand och dricker
med sin vänstra hand. Men tyvärr många människor idag som äter med vänster och dricker också
med vänster hand. Och han lärde oss också när vi äter med någon vi måste börja från framför oss
och följa framåt vi ska inte följa rund av tallriken. Han sade att frid vare med honom om att Gud är
nöjd med tjänare äter och tackar Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) för maten.
Och sätten av klänning: det är viktig när man klä på sig att börja med högra hand men om du klä av
sig börja med vänstra hand och med skor och byxor också börja alltid med höger. Om ni köper ny
kläder eller skor tack Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) för att ni köpte den utan din vilja. Och förbud
profeten Muhammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) för män guld och silke (mjukt tyg-)حرير. Och det
är förbjudet för en man att komma ner sin Jilbab och sina byxor på hälarna(ankeln) . Och profeten frid
vare med honom sa under hälarna(ankeln) i eld. I en hadith säger profeten Muhammed (Sal-Allâhu
‘Alayhi Wa Sallam) att det finns tre som Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) inte pratar med på domedagen
och som Han inte förlåter och inte tittar på och ett svårt lidande väntar dem, den mannen som drar
ner sin Jilbab eller byxorna under hälarna(ankeln) , och den personen som hjälpar annan men efter
den som säger hela tiden att jag hjälpta dig jag gjorde för dig, och den personen som svär på Guds
namn och ljuger för att sälja lite dyrare.
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Om ni vill sova sov på din högra sidan och sov på renheten eftersom när man sover man dör och det
kallas lilla dö.
Allâh sade: Det är Han som under nattens sömn tar till sig era själar och som vet vad ni har
åstadkommit [ont eller gott] under dagen. Han låter er vakna på nytt varje morgon. [Koranen AlAn'am:vers 60]
Och därför sov alltid på renheten eller om du har samanlagt med din fru och vill inte duscha då ta
bara Wudhu. Och det är viktig om ni läser Ayat alkorse vers 255 i Kapitel 2 Al-Baqarah innan ni
sover.
Och etik vid behandling av människor: profeten Muhammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) sa de
troende i tron är bäst i etik. Och han sa frid över honom beordrade alla vad som ger tillgivenhet och
kärlek mellan troende. Han sa frid över honom ni går inte i paradiset förrän du tror, och ni kommer
inte tro ens älska varandra, vill ni visa er något om ni gjorde ni kommer att älska varandra, hälsa
varandra.
I islam etik har inkluderat allt: även när man vill tillbringa urin eller avföring från behov, om man vill
komma in i toaletten låt säga I Guds namn   بسمjag söker skydd hos Allah från illvilja och ondska.
أعوذ با من الخبث و الخبائث
Och går in med den vänstra benet och går ut från toaletten med den högra benet och säger man
förlåtelse Allah och tack Gud föratt gick bort från mig förfånget och fick tillbaka min återhämtning.
غفرانك الحمد  الذي أذھب عني األذى وعافاني
Det är de islamiska etik att den person som använder sin högra hand när du tar något från en annan,
man tar med högra hand och ger med högra hand, och använda aldrig din vänstra hand endast om
du har ursäkt.
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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