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: Vara aktsam att skada och missbruka människor
Kära muslimer: Frukta Allah (Subhanahu Wa Ta'ala), att vara aktsam om att skada och missbruka de
troende och alla andra människor, bara om du har rättighet och bevis som inte är mot Koranen och
Sunnah, därför på domedagen när man står till svars inför Allah (Subhanahu Wa Ta'ala), måste man
ha verkligt bevis och arguments motiv. Då vanligtvis rättigheterna går tillbaka till innehavaren.
På den dagen tas missnöjen ifrån den orättfärdiga personen och ger tillbaka till förtryckta personen,
därtill om orättfärdiga personen har bra handlingar tas av honom så mycket som hans missnöjen,
berättade Al-Bukhari (Även om orättfärdiga personen inte har fördelar, då plockas nackdelar från
förtryckta personen och ges till orättfärdiga personen [han ska tar ansvar på dem).
Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) Säger i:
[Kapital: 70_Vers: 11-14]: ]ändå] får de se varandra. För att köpa sig fri från straffet kommer den
obotfärdige syndaren den Dagen att vilja offra [till och med] sina barn sin hustru, sin broder de
anhöriga som hade beskyddat honom ja, alla jordens invånare - [om] han på så sätt kan rädda sig.
Kära troende: att skada de troende och alla människor utan rätt är största missnöjen och synder som
Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) varnade människor med allvarlig varning och svår tortyr.
Allah(Subhanahu Wa Ta'ala) Säger i:
[Kapital: 33_Vers: 58] de som beskyller troende män och troende kvinnor för [handlingar] som de inte
har begått, tar på sig ansvaret för grovt förtal och en uppenbar synd.
De som skadar troende människor särskilt och folket allmänt utan rätt, kommer den att hamna i fara
för Allahs vrede och straff i denna värld och på Domedagen, som Allah (Subhanahu Wa Ta'ala)
lovade de orättfärdiga människorna genom föreskrivs av Koranen och uttalandet av Profeten
Muhammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam), även om den orättfärdiga personen kan vara en av bästa
och vald människa hos hans folk, Profeten Muhammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) sa till Moaaz,
när Han har skickat honom till Jemen ((frukta förtrycktes begäran, för att det inte finns någon slöja
mellan han och Gud)).
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Kära Muslimer: den största skadan är: att man döda någon troende eller människor utan rätt, Allah
(Subhanahu Wa Ta'ala) Säger i:
[Kapital: 5_Vers: 32] om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa
ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela
människosläktet.
Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) Säger i:
[Kapital: 4_Vers: 93] För den som avsiktligen dödar en troende är straffet helvetet, och där skall han
förbli till evig tid; han skall drabbas av Guds vrede och Gud skall fördöma honom och utlämna honom
åt det svåraste lidande.
När det gäller att skada muslimerna genom att ta deras pengar eller egendom är; av största orättvisor
och synder, Profeten Muhammad (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) sa: (muslimernas blod, pengar och
ära är haram för andra muslimer). Den som tar något utan rätt från människor är, orätt och hans
belöning är brand i helvete, oavsett om det vidtas med våld och förtryck, genom svek och bedrägeri,
genom mutor, eller genom stöd av en domare med felbedömning. Samt att attackera människors
kroppar och kränka deras heliga platser orättvist.
Dessutom att deformera människors heder med stukning, skvaller, missbruk och misshandel, eller
med olika typer av kränkning i privatlivet, allt detta är orätt och gottgörs inte med bön, fastande eller
välgörenhet, då kommer den orättfärdiga personen att få missbelöning i denna värld och i evigheten,
även Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) förlåter inte den orättfärdiga personen tills den förtryckta
personen förlåter honom.
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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