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: Den osynliga världen
Kära Muslimer: skapelsen som är i närvaro av två typer. De är människa och djinn. De är skyldiga att
dyrka Gud. Människa är bekänd och synbar, de är Adams söner, och djinn är en andlig värld som
skapades av eld. Därtill deras närvaro har motiverat av Sharia och känselsinne.
Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) Säger i:
[Kapitel: 51-Vers: 56,57,58]: Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de
skall [känna Mig och] dyrka Mig. Jag begär ingen försörjning och ingen föda av dem. Det är Gud som
drar försorg [om skapelsen], den Starke, den Orubblige].
Sunnah har också bevisat närvaron av djinn. En gång en kvinna som har kommit till Profeten
Muhammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) pga. hennes son plötslig fick Epilepsi. Profeten sa till
denna djinn som var i sonens kropp ((gå ut Allahs fiende Jag är Allahs budbärare)) han kom ut. Samt
kom i andra berättelsen som profeten informerades att lysa kommittén och läsa Koranen för djinn och
de lyssnade på Honom.
Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) Säger i:
[Kapitel: 72-Vers:1]: Säg [Muhammad]: ”Det har uppenbarats för mig att en skara av osynliga väsen
fick lyssna till [Koranen], och [att] de sade [till dem sina]: 'Vi har lyssnat till en märklig uppläsning.
Det visar sig av Vers; finns troende och syndare bland djinn. djinn som inte dyrkar Gud och
avgudadyrkare, så han kommer att straffas, däremot den troende av dem får belöning och går in i
Paradis.
Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) Säger i:
[Kapitel: 72-Vers:11]: Bland oss finns de som vill göra det rätta och andra som har mindre intresse för
det rätta; ja, vi har alltid varit delade i olika grupper.
Det är gemensamma bestämmelser mellan människa och djinn, den första: de bör hålla sig borta från
synder, samt att uppmana de goda gärningar och att närma sig till Gud. Den andra: förbud mot orätt
och övergrepp på varandra, vare sig mellan människor själva eller mellan människa och djinn. De
orättvisa delar sig på fyra typer: den första: orätt av människa till människa, den andra: orätt av djinn
till djinn, den tredje: orätt av djinn till människa, och den fjärde: orätt av människa till djinn. Och allt
detta är otillåtligt.
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Säger Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) i hadith alqudsi: ((O Mina dyrkare, Jag har förbjudit orätt för mig
själv och har gjort det förbjudet bland er, förtrycka inte varandra)).
Exempel för orätt av människa till djinn är: att man göra renhet med ben eller spillning, eftersom ben
är mat till djinn, och spillning är mat till sina djur. Eller missbruk av kastning på ödsliga platser, kissar
eller häller hett vatten där. Skrika där plötsligt utan att nämna Gud. Därför bör den troende fasthåller
minnet av Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) innan man gör något av detta. Eller när människa överfaller
djinn som bildade sig i form av djur, att slå eller döda dem.
Men Angreppet av djinn till människa är på två typer: den första typen är: antingen viskar eller
vilseleder människa att vara upptagen med något annat utom att dyrka Allah, för att med varje
människa finns en presumtion [al-qarin], genom att han dekorera den här världen för människa, därtill
han gör olika dekoration för synder och svår missgärningen, av Muslim, Profeten Muhammed (SalAllâhu ‘Alayhi Wa Sallam) sa; ((Det finns ingen som inte har en anställd presumtion av djinn, Inte du
heller, o Allahs budbärare? Inte jag heller, men Gud hjälpte mig till honom och han blev muslim)).
Den andra typen: av angrepp från djinn till människa är; att han sätta in sig i människas kropp, därtill
människa får epilepsi av djinn.
Kära bröder: en del av människa ber om hjälp av djinn utom Gud, eller slakta till dem. Detta är inte
tillåtet, och det är Shirk. Därför bör vi minnas Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) hela tiden, för att det är
försvarsverk mot djävulen, och det är ett troendes vapen mot sina fiender. Därtill rädslan av djinn, att
skrämma barn av djinn, bör inte vara, eftersom den grundläggande principen är; att djinn som är rädd
av människa, om man blir rädd av djinn, de uppror, och det kommer att öka deras högmod mot
människa.
Allah(Subhanahu Wa Ta'ala) Säger i:
[Kapitel: 72-Vers:6]: Men det fanns människor som hade för vana att anropa några av de osynliga
väsendena om skydd, och kom på så sätt deras högmod att växa.
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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