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: Vänligheten
Kära bröder i Islam, dagens tal handlar om vänligheten
O Muslimer, vi talar i denna predikan om att den goda moralen, en form av nåd som Allah sätter i den
troendes hjärta, för att människorna ska älska varandra.
Allsmäktige , sade : { Ta amnesti, beordrade för den goda gärningen och undvik de okunniga. ( al
aaraf: 199 ).
Allsmäktige säger : Det goda gärningen kan inte vara lika med det onda…. avvärja det onda då är
den som du har varit osams med........... är en varm vän.
Vänligheten är att se lätt på saker och ting och inte komplicera dem, bort från våld, hårdheten och
grymheten. Så var Mustafas moral frid vare med honom och han uppmanade oss att fulfölja det. Han
sade fred vare med honom, “ tillträder aldrig hälvettet varje, hin, lin och lätt och som står människor
nära”.
Profeten sade fred vare över honom ( behandla kvinnor väl , kvinnorna skapades från revben , den
högsta delen av revbenet är mest krokig, om du vill göra den rakt då går det sönder, låt då den var
och ta hand väl om kvinnorna) Bukhari och Muslim.
Profeten fred vare med honom sade ( om Gud ville en familj väl försedd dem med vänligheten.
”Berättad av Ahmad.
Muslimen skvallar inte om människornas brister och defekter. Profeten , fred vare med honom sade :
( Skadeglada inte din drabbade bror, Gud kan benåda honom och bestraffa dig ).
O Muslimer, medkänslan ska också vara mot de som arbetar hos dig. Anas bin Malik , må Allah vara
nöjd med honom sade : ( Jag tjänade Sändebudet, frid vare med honom tio år och jag svär på Allah
att han aldrig sa till mig, varför har du gjort det och inte gjort det ).
Profeten sade frid vare med honom ( Gud älskar mildhet i allt ) Bukhari.
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Medkänslan ska också vara med den som befinner sig i en kris och i behov.
Allsmäktige Gud sade : (Om någon i en svår situation och i behov, en titt för att underlätta och bidra
då är det bättre för er, om ni hade vetat).
Anas Må Allah vara nöjd med honom, sa: medan vi är i moskén med Allahs budbärare fred vare med
honom, kom en beduin och kissade i moskén, då skrek följeslagare åt honom. Profeten sade låt
honom var …..de lämnade honom kissa färdig och då sa profeten,frid vare med honom och sa till
mannen (Dessa moskéer passar inte för denna urin och smuts, men är för omnämnande av Allah,
bön och Koranen läsning)) Berättad av Tirmizi.
Vänlighet av Imamen i bön, en man berättade för Allahs sändebud, att han kommer knappt till bönen
eftersom imammen gör bönen långa. Profeten blev så arg så att man aldrig sett honom argare än den
dagen och sade: ((O människor, bland er finns de som gör att folket flyr bönen, den som ber i folket
ska göra det lätt, bland de finns ju de som är svaga, sjuka och de som har särskilda behov ).
Vänligheten mot djur: Det är inte tillåtet att tortera djur och fåglar och allt annat som har själ. När
Anas bin Malik gick förbi ett folk som höll på att kasta sten på en höna som de gjorde den för ett mål
för dem. Då sade Anas : Allahs budbärare fred vare med honom förbjöd att djuren fångas, plågas och
stenas till döden.
Så var vänliga då benådar Allah er vid Domedagen. Profeten bad Allah att, benåda den personen
som styrde över nationen och var vänlig mot dem.
Muslimer, vänlighet och mildhet betyder inte att inte fördöma ont, men förnekar det onda, och
beordrade för den goda men mild.
Innebörden av vänlighet mot fru och barn är inte att lämna dem repet fritt att göra vad som förargar
Gud.
Jag säger detta be om förlåtelse från Gud till dig och mig be han om förlåtelse, Han är den
Förlåtande, den barmhärtige.
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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