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: Etikett på fredagar
Allahs tjänare:
Man får inte tala medan imamen predikar fredagsbön, man får inte heller tysta den som talar medan
imamen predikar, om man är tvungen och störs av dem som talar då får man tala direkt med
predikanten och säga: det finns folk som talar. Då är det imamens ansvar att tysta dem som talar. Om
man inte lyssnar på imamen ändå och forstätter tala medan imamen predikar då kan imamen be den
som talar att lämna moskén för att inte besvära fredagsbönen. Det är inte tillåtet att göra affärer i
moskén, varken köpa eller sälja efter fredagsbönens bönekallelse, Azan. Och här menas den andra
bönekallelsen och inte den första, för att folket under profetens tid hade bara en bönekallelse för
fredagsbönen, och den fortsatt så tills kalifaten Othmans efter att Medina blev större, adderade en
annan Azan för att folket skall hinna komma till moskén. Och det finns en del människor som anser
att den azan som kalifaten Othman adderade är innovation och inte från Islam, för att den har inte
varit under profetens tid. Vi säger att det dem säger är fel, för att det som Othman gjorde räknas även
som sunnah, för att profeten uppmuntrade oss på en autentisk hadith att följa upp de första fyra
kalifaten i Islam, och Othman var den fjärde kalifat, Må Allah vara nöjd med honom. Jag råder mina
bröder att inte döma våra kalifat i hastighet och anklaga dem att de kom med något som är inte
islamiskt.
Dessa människor som gör så måste frukta Allah (Subhanahu Wa Ta'ala), och här vill jag påminna om
det som Ibn Taymyyah sa på sin bok som heter Al-Hamawyyah: ”livet förstördes av fyra: en halvtalare
i trosfrågor, en halv rättskunnig, en halv språkkunnig och en halvläkare”.
Den halva talaren i trosfrågor: har förstört religionerna, för att talaren här talar om trosläran utan
rättighet och förstör det.
• Den halva rättskunnig: förstör länderna, för att han dömer utan rätt, och gör fatwa utan rätt.
• Den halv språkkunnig: är den som inte kan arabiska bra.
• Och den halvläkaren: för att den förstör kroppen.
De som gör fatawa i hastighet och talar illa om profetens kompisar måste frukta Allah. Och särskild
när det gäller de första fyra kalifaten i Islam, annars syndar man stort.
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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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