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: Beskydda dig mot Magi
A- Beskydda dig mot magi genom följande:
1- Att be Allah om skydd, är det bästa skyddet mot magi.
2- Almadina dadlar beskyddar dig mot magi, med Allahs vilja.
3- tvagning och bönen i gruppen.
4- benämning av Allah och användning av Quran som behandling mot magic.
Hur kan vi undvika och behandla Magic?
Den bästa sättet är att förebygga den innan det händer. Det är mycket bättre att förebygga än att
bota. För att skydda oss från det onda, måste vi först och främst : vända oss till Allah (Subhanahu Wa
Ta'ala), som säger:
[Kapitel: 21-Vers: 83] Och Ajob, hur han ropade till sin Herre: "Jag har prövats av olyckor och elände,
men Du är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga!”
[Kapitel: 21-Vers: 84] Och Vi hörde hans bön och befriade honom från det onda som [plågade]
honom och gav honom åter [dem av] hans familj [som Vi tagit ifrån honom] och Vi fördubblade deras
antal som en särskild nåd från Oss och som något att bevaras i minnet av alla som ägnar Oss sin
dyrkan.
Vi måste lära oss att dyrka endast Allah och följa Hans order.
Vi måste veta vad magin är och hur ska vi undvika den och immuna oss emot genom bl. a följande:
- Att äta sju st dadlar varje morgon då är man immun mot magi, helst från Al- madinas dadlar, om
detta är möjligt annars vilket som.
- en annan immun mot magin är att man håller sig ren och alltid i wodou tillstånd.
- Att hålla dig i ett ständigt tvagningstillstånd är man då vaktad av änglar, mot magic och satan.
Profeten Mohammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) sade: Rengör dessa kroppar... må Gud rengör
er, varje troende går och lägger sig ren då har man en ängel med sig….blir man störd under sömnen
då säger ängeln: Gud förlåt din tjänare, han lade sig ren.
Profeten, fred vare med honom, sade: börjar man sin dag med sju st dadlar om dagen då är man
immun mot gift och magi.
- Den gemensamma bönen.
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- Hujama, (koppnings terapi).
- Att recitera morgon och kväll (benämnar Allah), detta är ett ytterligare sätt att öka din immun mot
magic, särskilt efter gryningen böner.
Profeten Mohammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) sa: Den som ber Fajr i grupp är under Allahs
beskydd tills kvällen kommer.
Dessutom, när du har bett gryningen, glöm inte att nämna detta: ( Med Guds namn, det som inte
med hans namn något skadas varken på jorden eller i himlen.
()بسم  الذي ال يضر مع اسمه شيء في األرض وال في السماء وھو السميع العليم
Profeten Mohammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) sa : (den som sa detta tre gånger på morgonen
och kvällen då är beskyddad under hela dygnet.
Dessa är de sätten som skyddar man mot magic, om Gud vill.
Vi säger att man måste vara säker på att det är magic som man har drabbats av, vissa sjukdomar
tolkas ibland som magic på något eller annat sätt. Därför är det viktig att man uppsöker läkare i första
hand vid något besvär eller någon sjukdom. Är dessa symptomena står kvar ändå, då får man
använda sig av någon som kan behandla med kuranen och då ska man vara tålmodig under denna
behandling eftersom den tar tid.
Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) har sagt:
]Kapitel: 2-Vers: 155] Vi skall helt visst låta er utstå prövningar genom fruktan hungersnöd, förlust av
egendom och liv och frukten [av ert )arbete]. Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt
budskap.
Om man har drabbat av magic då ska man söka den rätta behandlingen. Man ska också försöka hitta
det (själva magin) och när man har hittat det då ska den förstöras, brännas och begravas. Hur ska
man veta var den finns någonstans då är det bara att få be mycket, som profeten gjorde när han
drabbades av magic.
Man får absolut inte vända sig till en trollkarl för att bli av med magic. Detta är ett stort synder.
Kurannen är den enda godkänd bot eller behandlings medel, Alfateha och Alkorsi, är mest
rekommenderade som man kan läsa för sig själv om man är drabbad, frun eller någon annan.
Huvudsaken är att man vänder sig till rätt person och inte till någon som luras (t.ex, en trollkarl)
Man kan känna igen trollkarlen genom följande.
Trollkarlen brukar fråga om:
1- Patientens namn och namnet på modern .
2- Brukar be om ett plagg fån patientens klädder.
3- Man kan bli ombedd att ta med ett djur som han sedan slaktar utan att nämner Guds namn.
4- Ibland uppmanas man att inte röra vid vatten under en viss period, kan vara dagar eller veckor.
5- Ger saker till patienten och ber om att han ska begrava dessa saker någonstans!
6- Mumlar obegripligt , och talar om patientens namn.
Lyda Gud och se upp för magi och trollkarlar.
[Kapitel: 4-Vers: 116] GUD FÖRLÅTER inte den som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han
förlåter den Han vill hans mindre synder; den som sätter medhjälpare vid Guds sida har drivit synden
till dess yttersta gräns.
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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