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: Varning för fatwan utan kunskap
Dagens khutba handlar om att man inte ska lära ut fakta till andra människor utan att ha kunskap om
det själv.
Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) är den som har skapat allt, han är den som bestämmer över allt och
han är den som styr allt. Om Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) har skapat allting då betyder det att han
är den som bestämmer vad som är haram och vad som är halal.
Hur han gör det? Antingen, med en bok eller via profetens väg. Profeten Mohammed (Sal-Allâhu
‘Alayhi Wa Sallam) sade: Den som äter från det här trädet, skall ej gå nära mosken. När följeslagare
hörde det här från profeten Mohammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) så förbjöds det. Och sen
förstod de att vitlök förbjöds för dem. Profeten Mohammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) fick höra
det här o sade : Där finns inget jag kan förbjuda men jag tycker inte om det här trädents doft.
Föreställ er att Profeten Mohammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) inte kunde få förbjuda så hur ska
vi människor kunna förbjuda någonting?
Kära muslimer. Vad som är halal eller haram det kan bara Allah säga oss. Och det är otillåtet för en
människa skall säga att någonting som är haram, är halal och tvärtom när han/hon inte har någon
kunskap om det. Det är ett stort brott och väldigt oförskämligt mot Allah (Subhanahu Wa Ta'ala).
Tänk er att Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) är den som bestämmer över vad som är halal o haram, hur
kan du då ge fakta till andra utan att ha kunskap om det själv?
Ibnilkayim sade: Om du inte har någon aning om någon fakta, säg då jag vet inte. Det är bättre än att
ge fakta till andra när du inte har kunskap, det är t.om värre än shirk.
Så kära muslimer, Var försiktig.. ge inte ut fakta när du inte har någon kunskap om det. Följeslagaren
sade: Om någon frågade en fråga då skulle följeslagarna inte besvara o skicade de vidare för de var
rädda för att ge fel svar. Men i nuläget så även människor som inte har kunskap ger ut fakta till de
som frågar en.
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Kära muslimer, när du ger det svaret till en annan då kommer Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) att
bestraffa dig på domedagen. Föreställ dig att du har svarat fel på en vis fråga, om han lyssnar på det
du sagt och det visar sig vara fel, då kommer du bära hans synder. Så det bästa är att inte alls säga
någonting om du inte har någon kunskap så du slipper bära någon annans synder på domedagen.
Tänk dig att en människa vill fråga en fråga till (alim), och du ser en annan att han säger emot honom
o säger; Du behöver inte fråga en (alim) det är en lätt fråga jag kan besvara det. Och föreställ er att
han som besvarar frågan har fel, då kommer den som besvarat frågan bära all han mannens synder.
Tänk dig att en människa kommer fram till dig o frågar hur man tar sig till makka, och du försöker
beskriva vägen fastän du inte vet, så fel av dig att göra något sånt när du inte vet vägen.
Där finns ett till stor problem, ibland så vissa människor hämtar information/fakta från en (alim), och
det är inte alltid rätt information/fakta heller så det är ett stort fel. Så var försiktiga med att hämta fakta
från en (alim), för det kan också vara fel, låt det inte finnas fel i det, var säker på det.
Ännu ett problem som är större än dessa , vissa kunskapliga män, de ger fel fakta ut till människor,
vissa saker gör de halal eller haram av sig själva.
Tänk dig kära muslimer, hur dåligt det kan vara att ge ut fakta utan att ha kunskap om det, annars
kommer ni få bära en massa synder på domedagen. Så kära muslimer gå aldrig in efter fel spår, det
är bättre att säga jag vet inte än att säga någonting som kan vara fel.
Det är inget skämmigt med det. så ta vara på er själva, var försiktiga.
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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