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: Och budord för muslimska kvinnor
O människor , Frukta Allah, som har ålagt er kvinnornas ansvar genom förmynderskapet.
Den Allsmäktige sade : MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka
och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare.
[Kapitel:4-Vers:34] An-Nisa.
Profeten Mohammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) lade på er kvinnornas ansvar. I Förväll talet
sade profeten " Ta väl hand om kvinnorna "
Han varnade för deras charm. Han sade frid över honom: " Akta er för kvinnornas charm, vars charm
var den israeliska folkets missledande.
Han,frid vare med honom, även sade: " Det finns inget kvar efter mig som är mer skadligt för män än
kvinnorna, "
Kvinnor saknar förstånd och religion, då deras förmåga för bön, fasta och Koranen läsning minskas
på grund av en legitim ursäkt. Kvinnan kan lätt glömma saker och ting. Det är det som menas med
Profetens hadith. Man för inte tolka det som om de har brist på mental kapacitet! utan det handlar
bara om att kvinnan kan lätt glömma som profeten har förtydligat och som Allah (Subhanahu Wa
Ta'ala) säger:
Och tag två av era män till vittnen; finns inte två män till hands, tag då en man och två kvinnor bland
dem ni godkänner som vittnen - om någon av dem begår ett misstag kan då den andra påpeka det för
henne. [Kapitel:2-Vers:282] Al-Baqarah
Kvinnorna måste behandlas och uppskattas väl så att de bevarar sin religion och integritet. Ni ska se
till att deras materiella behov beaktas. Ni är ansvariga för era fruar, systrar, döttrar, osv. De förväntas
ett hårt straff, om de inte fruktar Allah, i sin religion, moral och integritet.
Allsmäktige sade: Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar - och till [alla] troende kvinnor - att de
[utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som
anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. [Kapitel:33Vers:59] Al-Ahzab
kvinnor är ett stort ansvar, kvinnan kan lätt avvika från den rätta vägen om hon utlämnas själv.
Frukta Gud i era kvinnor , och ta väl hand om dem .
Kära bröder, det är sorgligt och skamligt att en hel del kvinnor idag gör vad de vill. De varken fruktar
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Allah eller skämmas för det de gör av icke moraliska gärningar.
Profeten Mohammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) sade: ”Helvetes-Elden visades för mig och
majoriteten av dess invånare var otacksamma kvinnor.” Man frågade: ”Förnekade de Allah?” (Eller är
de otacksamma mot Allah?) Han svarade: ”De är otacksamma mot sina män och de är otacksamma
mot den ynnest och det goda (goda välgärningar) som görs för dem. Om du alltid har varit god mot en
av dem, och så ser hon något i dig (som hon inte gillar) så kommer hon att säga: 'Jag har aldrig fått
något gott från dig.
De lätt klädda kvinnorna, inte kommer att träda in i Paradiset , ej heller skulle kunna lukta dess doft.
Med detta menas en mycket allvarlig varning för dessa kvinnor och deras förmyndare. Det är den
förmyndarens ansvar att se till att kvinnorna är rätt klädda innan de lämnar hemmet och måste ta
reda på vart är de på väg till och vilka ska de umgås med.
Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) har sagt: Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och
lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara
synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta
inför andra än sin make. [Kapitel:24-Vers:31] An-Nur
Mina bröder, frukta Allah i era fruar, döttrar, och i de muslimska kvinnor.
Allah den Allsmäktige säger att det fins bland män de som är troende och de som är hycklare och det
är samma sak bland kvinnor. Ni får kolla upp vilket lag tillhör ni. Koranen läsas dagligen och profetens
sunnat hör vi dag som natt, men vem som lyder och följer?
Kvinnorna ska känna att de har en manlig överhuvud som bryr sig om dem.
Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) säger: TROENDE! För er egen skull och för deras som står er nära bör
ni frukta den Eld som har människor och stenar till bränsle, och som mäktiga och stränga änglar
[vakar över, änglar] som aldrig brister i lydnad för Gud, vad Han än befaller dem, och som utför allt
som åläggs dem.[Kapitel:66-Vers:6] At-Tahrim
Förbjuda inte era kvinnor från att komma till moskéer. Ditt får de gå rätt och fin klädda så att inga
onda blicken dras till dem, FA S T hemmet är bättre för dem, hade profeten fred vare med honom
sagt.
Troendes moder Aisha : Om Allahs budbärare fred vare med honom hade sett vad kvinnorna höll på
med, hade han förbjudit dem från moskéer som judarna hade gjort.
Vi ber Gud om förlåtelse och att kvinnans förmyndare tar den varningen på allvar gentemot sig själv
och de kvinnorna som ligger under vars ansvar. Detta gäller dig som make, bror, son eller far.
O folk , frukta Allah , den Allsmäktige , i er , i era föräldrar och era barn , de islams fiender vill att vara
kvinnor skulle lämna islam och förvandla henne till en västerländsk kvinna och dess lära.
Allah har beordrat. Att de[utan för hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg;
Där ligger i ert ansvar, som Gud allsmäktig säger : ( Män är beskyddare och underhållare av kvinnor )
frukta Gud den Allsmäktige , och skydda era fruar och era barn.
Låt inte de gå ut från nattens början till dess slut och man som förmyndare inte vet vart de håller hus
och vad de gör.
Allahs tjänare , ni måste veta att de bästa orden är Allahs bok och den bästa vägledningen är
profeten Mohammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam).
Och Guds hand är med gruppen så var med i grupper och avvik inte, den som avviker ...avviker i
elden ( Allah och Hans änglar sänder välsignelser över profeten O ni troende välsigna honom.
O Allah , välsigna och frid vare med din tjänare och budbärare Profeten Muhammed och hans
efterträdare , Abu Bakr , Omar , Othman och Ali , och följeslagare och deras anhängare till
domedagen.
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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