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: Att upprätthålla bönerna i tid
O människor, frukta Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) och lära känna vikten av era tider där bevaras era
gärningar i livet. Därför tillbring era tider i de goda gärningarna innan det blir för sent. Den tiden som
går...den går för alltid...den kommer aldrig tillbaka, den räknas av era liv...era liv blir allt kortare med
var enda ögonblick som går.
Därför, ni ska akta den här faktum och dyrka Allah som Han ska, annars dyrkan är inte korrekt om
den inte i enlighet med de två grundliga villkoren, uppföljningen av Allahs budbärare frid vare med
honom och att hängivenheten (lojaliteten alltså) ska vara endast för Allah (Subhanahu Wa Ta'ala).
Se till att be i tid, be efter en kompetent imam, oavsett om ni hinner till bönen från dess början eller
om ni har missat en del av den.
Profeten Muhammed frid vare med honom, sade: ((Be vad du hann med och komplettera vad du har
missat)).
Att be Aásr och fajr , är en ut av de orsakerna för att komma in i paradiset. Profeten, frid vare över
honom sade: Den som ber Aáser och Fajr..kom in i paradiset.
Bönen är obligatorisk och den är första pelaren i islam efter shehadatyn. Bönen, är skillnaden mellan
oss och de som är icke muslimer.
Bönen är den första som man blir tillfrågad om under domedagen. Om man har bett rätt då resten av
hans gärningar godkännes och vice versa. Bönen i grupp har större belöning än att be ensam, som
profeten frid vare över honom hade sagt.
Profeten Muhammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) har också sagt: Den som får mest belöning är
den som går längst till bönen och den som väntar på den ena bönen efter den andre för att be med i
gruppen.
Att be Ishaá i grupp är som om att be halva natten och att be fajer i grupp är som om du har bett hela
natten, rapporterades av Uthman ibn 'Affan, må Allah vara nöjd med honom.
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En blind man ( Aámr bn Maktom), må Allah vara nöjd med honom, frågade profeten, frid vare över
honom: O profeten, kan jag få tillstånd att få be hemma? eftersom jag är blind och min bostad är
stor?
Profeten svarade honom: Hör du Azan? Ja, sade mannen...då sade profeten, frid vare med
honom.....då finner jag ingen ursäkt för dig att få be hemma.
Profeten, frid vare över honom, visade oss att det är inte finns någon ursäkt för någon människa att få
be hemma så länge man kan höra Azan (bönutropet).
ALrabie Bn Khaytham, hade drabbats av en stråke och blev förlamad i den ena sidan, så att han
behövde hjälp av två män för att kunna gå till moskén, så att folk brukade säga till honom: O Abu
Muhammed, Du har fått dispens (tillstånd) att få be hemma eftersom du har en ursäkt men du
kommer till moskén ändå?
Han svarade dem: Det stämmer det ni säger, men jag hör bönutroparen säger: hay aála elsalat..hay
aála elfalah.....kom till bönen..kom till segern och lönsamhet....då är det bara att komma även om
krypande.
Här saknar vi möjligheten för att utropa bönen via högtalarna...alternativet är att vi följer tidtabellen så
att vi inte missar gruppbönen.
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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