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: Syndrets påverkan på våra liv
1- Synder skadar hjärtat som giften skadar kroppen.
2- Varje plåga vi får är pga något synder vi har begått och det lyfts upp genom ångest och
omvändelsen till Allah (Subhanahu Wa Ta'ala).
3- Om en av den skyldige sprids över till andra varelser.
4- Konsekvensen av synderna i livet.
5- Förtjänsten av att be om förlåtelse och omvändelse (att visa ångest,alltså).
Ni troende: Frukta Gud och Honom ska ni, lyda, Honom ska ni akta er för i hemligheten så väl som
offentligheten. Ni måste veta att synder skadar båda hälsan och pengar. Dess påverkan skadar
hjärtat som giften skadar kroppen.
Synderna är orsaken till all onda och sjukdomar i livet. Adam (alayhi al salam) fick lämna paradiset
pga det....., Satanen från himmelriket,...... Noas folk (Nouh ”alayhi al salam”) drunknades, den hårda
vinden mot Aáds folk ...och skriet mot Thamouds.
Ali bin Abi Talib - må Allah vara nöjd med honom,sade- : Varje plåga är pga synder, den lyfts upp
genom att be Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) om förlåtelse (omvändelsen) och visa ångest.
Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) säger: Ingen motgång drabbar er som inte är en följd av era egna
händers verk; ändå är det mycket som Han förlåter. ]Kapitel: 42-Vers: 30[
och i,[Kapitel: 8-Vers: 53] Gud gör nämligen ingen ändring i de välgärningar som Han har visat ett
folk, så länge de inte [själva] ändrar sitt sinnelag.
Gud hör allt, vet allt. Höll dig borta från synder för att behålla den fina..goda du har.
[Kapitel: 16-Vers: 112] GUD framställer liknelsen om en stad. [Invånarna] levde där lugna och trygga,
tillförsäkrade en riklig försörjning från alla håll. Men de ville inte erkänna Guds välsignelser och Gud
lät dem pröva på hungerns och fruktans elände på grund av att de [förnekade Guds välgärningar].
Synder kan ha sin negativa påverkan i havet och på det fasta landet, som Allah (Subhanahu Wa
Ta'ala) har sagt.
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[Kapitel: 30-Vers: 41] Ordningen har störts och fördärv har visat sig på fasta land och i havet, allt verk
av människohand. Därför låter Han dem känna på några av [följderna av] deras handlingar; kanske
kommer de att [ångra sig och] vända om.
Synder, gör att man ser förnedrad ut, påverkar hjärnan negativt, gör insikten blind och inte minst dess
största negativa påverkan på hjärtat.
Profeten Mohammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) sade: När den troende begått ett synd prickas
vars hjärta med en svart pricka.....om han ber Allah om förlåtelse och visar ångest då rengörs hjärtat
och det blir fint igen, om man återgår till synder då blir hjärtat helt svart.
Huzaifa må Allah vara nöjd med honom sade: Hjärtat är som handen när ett synder har begåtts
stängs det och det stängs ännu mer ju fler synder man gör tills det sluttar reagera eller lyssna för
goda gärningar.
Abdullah bin Abbas, må Allah vara nöjd med honom sade: Synder , gör att ansiktet blir svartare,
graven blir mörkare, kroppen svagare, inkomsten mindre och haten ökar i folkets hjärtan.
Det farliga med synder är att den försvagar minnet och inlärnings förmågan så att det blir svårt att
man kommer ihåg saker och ting.
Shafi'i - må Allah ha barmhärtighet med honom , sade-: Jag klagade till en fattig person om de
svårigheterna jag hade för att kunna lära mig saker utantill.....Han svarade mig ..du måste veta att
vetenskapen är ljus och Allahs ljus ges inte till den som begår synder.
Frukta Allah-Ni troende och begå inga synder och se inte lätt på det. Vår mor Aicha, må Allah nöjd
med henne, sade: undvik synder, ni kommer inte att träffa Allah med något som är bättre än med få
synder.
Ni troende måste veta att synder är ett LÅN som måste återbetalas av den som begick det, sade Abo
Aldardaa, må Allah vara nöjd med honom.
Elfadil Bin Ayath sade, så fort jag har begått ett synder fick jag direkt se det i min hustru.
Al-Hassan sade, att man missar att be nattbönen pga synder.
Althawri sade, jag missade(alqeyam) nattbönen alltså i fem månader pga ett enda synd.
Abo Suleiman Aldarani sade, har man inte begått nogt synder då missar man aldrig gruppbönen.
Som synder förkortar livet, förminskar inkomsten och försörjning...etc då Allahs fruktan och den rätta
vägen ger oss glädjen och nöjen i livet, som Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) säger:
[Kapitel: 72-Vers: 16] OM DE [som förnekar Oss] hade slagit in på den raka vägen, skulle Vi helt visst
ha skänkt dem regn i riklig mängd.
Hassan sade: Om de hade följt den raka vägen att lyda Gud, och gjorde som de blev beordrade då
hade Allah gett de pengar tills de blivit jätte rika.....han sade även,: Jag svär på Allah, om
Mohammads följare, lyssnade och lydde honom då hade Kisras och Ceasars skatter öppnades åt
dem.
Ibn Abbas , må Allah vara nöjd med honom, sade: Den Goda gärningar belyser ansiktet, det är ett
ljus i hjärtat , ökar försörjningen och kärleken i folkets hjärtat.
Lyda Gud, och ångrar er, profeten Mohammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) säger: O människor
vänd er om till Gud och be honom om förlåtelse, jag ångrar mig hundra gånger om dagen, Berättad
av Muslim .
Och Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) sade : Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder];
kanske skall det gå er väl i händer! [Kapitel: 24-Vers: 31 ]
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Profeten Mohammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) säger : Det finns ingen slav som begår en synd,
gör tvagning (wodou), renar sig väl och be två rak'ah , sedan be Allah om förlåtelse för det synd , Gud
förlät honom.
Abu Huraira må Allah vara nöjd med honom : att en man begick en synd och sade : Herre, jag begått
en synd, så förlåt mig , Den Allsmäktige besvarar: Min slav begick en synd , men han vet att han har
en Herre som förlåter synder...jag har förlåtit Abdi.(överens om ).
Profeten Mohammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) sade : O Aisha, om du begått en skuld, då får
du be Allah om förlåtelse, Gud förlåter sina troende om de ångrar sig, Berättad av Ahmad.
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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