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: Äktenskaps relation
Kära muslimer: varje hem har sin hemlighet. Relationer av äktenskapet är fullt av glädje och sorg,
dager som relationen är fint mellan paret, njuter de av livet i gott och lugnt, upplevs att de är
lyckligaste paret i världen, men dager som är tvist och konflikt mellan paret, då upplevs de att hjärtan
i avstånd från varandra och hemmet smalnar sig, och mellan dessa två dagar, är dagar som blir man
misstro på ömhet och fiendskap som ledar till en blandning av kärlek och hat.
Kära muslimer: tror du att det finns något hem utan problem? Vem är den perfekta maken som har
bättre hantering för oenighet i äktenskapliga liv. Finns inte någon av oss som säger att jag är den här
perfekta manen!
Allâh (Subhanahu Wa Ta'ala) säger i : [Kapitel:4-Vers:59]: Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet
och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts; och om ni råkar i tvist om något, överlåt
då avgörandet åt Gud och Sändebudet, om ni tror på Gud och den Yttersta dagen. Detta är bäst och
det [gynnar] en riktig och lycklig utgång.
Låt oss att gå till detta hus som finns den perfekta maken i, var enorm ledare, en bra make, en man
som skapades med hög moral, var rättviss, styrde familjen med vishet och mjukhet, han var inte den
rikaste människa, men han var den fattigaste, han går med dagar och nätter utan att äta lagade mat,
hans hus var små utan trädgård, består av några små rum, i varje rum bor en av hans fru. Han hade
med sig oerhört budskap, men denna uppgift hindrade inte honom att strunta i sitt hus och sina fruar,
mildhet och förlåtelse för fel, ursäktade okunniga människor, men ändå sitt hem var inte utan
äktenskapliga problem.
Kära Muslimer: känner ni den manen? Han är Mohammed bin Abdullah bin Abdul Muttalib (SalAllâhu ‘Alayhi Wa Sallam), den heliga profeten, som valdes av Herren bland de andra profeterna.
Låt oss fråga troendes mödrar (profetens fruar), och vi kommer att höra några tvistar som hände
hemma hos profeten Mohammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam)! samt titta och jämföra hur han
hanterade situationen, och hur hanterar vi det som händer hemma hos oss.
Om en man upptäckte att hans fru tvivlade på hans beteende, spionera hans samtal och hans steg
här och där, som leder hustrun till misstänksamhet, hur reagerar mannen? Han slår eller svär henne?
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skiljer sig från henne? eller istället bevaka hennes beteende.
Om en man, hans fru bad honom att hjälpa henne i hushållet med städning och ordning. Vad svarar
han? Accepterar han eller blir arg? men vi ska se när det händer hemma hos den härliga profeten,
vad gjorde han åt detta?
Från Al-Bukhari … (Al-Aswad) sa: Jag frågade Aisha må Allah vara nöjd med henne vad Profeten
Muhammad (Sallâ Allâhu ‘alayhi wa sallam) gjorde hemma? Hon sa att han deltog i familjs husarbete,
och när var bön tiden gick han att be. Profeten Mohammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) var den
bästa och härliga människa i hela världen och hans fruar var kvinnor med god moral och karaktär,
men ändå profetens hem var inte fritt av konflikter, oenighet och svartsjuka mellan fruarna.
Av Aisha må Allah vara nöjd med henne: Profetens fruar var delade av två grupper, en grupp består
av Aisha, Hafsa, Safya och Sauda, och andra gruppen var Om-Salama och resten av profetens fruar.
De var avundsjuka på varandra, Även om hans fruar gör honom arg, han slår inte och skrika aldrig.
Från Al-Bukhari från Anas må Allah vara nöjd med de, sade när var profeten Profeten Muhammad
(Sallâ Allâhu ‘alayhi wa sallam) hos en av hans fruar, en av de fruarna skickade en bricka med mat till
honom, men den som Profeten Muhammad (Sallâ Allâhu ‘alayhi wa sallam) stannade hos blev
svartsjuk och slog tjänaren i handen och föll ner brickan och gick sönder, men Profeten Muhammad
(Sallâ Allâhu ‘alayhi wa sallam) samlade skadade brickan och maten, Sedan byte den trasiga brickan
mot en hel bricka och behåll den trasiga hos henne. Han reagerade aldrig och hanterade problemet i
lugn och ro.
Av Omar ibn al-Khattab må Allah vara nöjd med honom: En dag han har kommit till dottern, Hafsa
som var profetens fru, och frågat henne, har en av er gjort profeten arg idag? hon svarade ja, han sa
du har mist och förlorat, om Gud blir arg för att du har gjort profeten arg kommer du att bli i stor fara.
Profeten Muhammad (Sallâ Allâhu ‘alayhi wa sallam) var ett stort exempel på en bra make och kunde
att rättvisa mellan fruar utan svårighet. Han visade respekt för dem, frågade om sina åsikter, lyssnade
på dem samt behandlade de på ett fint sätt. Hans ära hindrade inte honom att tävla med frun Aisha
må Allah vara nöjd med henne. Han förbjöd inte sin familj att göra något som tillåtande av Gud. Av
Aisha: jag har sett profeten står på dörren till mitt rum och Al-habashi lekar med pilar i moskén av
profeten, och han skyddar mig med sina kläder för att titta på sina spel och sedan han står upp för att
skydda mig tills jag lämnar.
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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