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: Vikten av bönen i islam
Bönen i Islam har en stor betydelse och den har en mycket hög status hos Allah (Subhanahu Wa
Ta'ala), Hans budbärare och de troende. Den, är den andra pelaren i islam efter de vittnesbördet.
Allahs budbärare - frid vare över honom - sade : " Islam är byggt på fem:
att vittna om att det finns ingen gud utom Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) och att Mohammed (SalAllâhu ‘Alayhi Wa Sallam) är Allahs budbärare , inrättande av bönen , betala zakat , fasta Ramadan
och pilgrimsfärd (haj) för dem som har råd för det.
Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) har ålagt bönen på varje vuxen och vettig muslim. Och bad oss att
börja lära upp våra barn att be vid sju årsåldern.
Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) beordrade oss att be i församlingen i Guds hus ,moskéer . Abu Huraira
- må Allah vara nöjd med honom - sade : Allahs Sändebud - frid vare med honom, sade - : " Alfajr och
al isha (afton och morgon ) bönena är som tyngst på hycklarna, hade de vettat dess belöning då hade
de kommit för att be dem, krypande.
Allahs budbärare - frid vare över honom - sade : " Att be i församling är tjugosju grader bättre än att
be ensam "
Han sade även : " Mellan en man och otron är överge bönen ”.
Raka rader är ut av bönens villkor.
Profeten Mohammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) - sade : Göra era rader raka, den raka raden
kompletterar bönen.
Bönen ska hållas rätt i enlighet med de villkoren som ställs på oss som muslimmar. Gud den
Allsmäktige säger : ( Lyckad är de troende som är ödmjuka i sina böner,de som avstår onödig prat
och de som betalar Zakat ) Det vill säga ber man rätt då vinnar man.
Bön, förbjuder oanständighet och ondska.

Avsikten med denna tal är att att påminna er mina bröder om betydelsen av bön och dess plats i
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islam , och uppmana er att ställa upp i Guds hus. Jag ser många imamer som inte bryr sig om att
påmina om vikten av de raka rader vid bön. Vi måste fullfölja profetens Mohammed (Sal-Allâhu
‘Alayhi Wa Sallam) - direktiv.
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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