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: Vikten av skötsel i bönen och aktsamheten av
förkortning i utförandet
Kära muslimer: frukta Allah (Subhanahu Wa Ta'ala), var aktsam i dyrkan och önska evigheten. Lyda
Allahs order och Hans budbärare, avsky det som Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) och hans budbärare
förnekade. För att varje muslim bör ha rätt handlingar i dyrkan för att accepteras. Bör lära sig av
reglarna i dyrkan och dess villkor. Bör vi veta också att den viktigaste i dyrkan efter enigheten (AlTawhid) är Bön, därför bör muslimerna lära sig Bönens reglar och villkor, Profeten Mohammad (SalAllâhu ‘Alayhi Wa Sallam) säger: (( det första människa ställs till svar på Domedagen är Bön, om det
rättas, då rättas resten av hans gärningar, men om det raseras, då raseras resten av hans
gärningar)).
Misstagen av mänskor i Bönen är många, en del som gör Bönen ogiltig, en del som minskas
belöningar av Bönen, och en del som är motsats till Sunnah. Vi kommer att nämna några av dem:
Första avvikelsen: som gör Bönen ogiltig är: osäkerheten eller orealiseras i Bönen.
Kära muslimer: Bön är inte bara rörelser, att bara kroppsdelar som kommer ner till marken och lyftas
upp utan att förstå något ord, Profeten Mohammad (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) säger: (( Allah
tittar inte på den som inte hålla sig kvar mellan böjning och utmattning)).
Andra avvikelsen är: att föregå eller försena Bönen på sin tid, det händer oftast på morgons Bönen,
Det är inte tillåtet för en muslim att be innan Böntiden eller be mycket försent efter Böntiden. Samt
finns de som är slarviga i Bönen, de misser Bönen utan anledning, då de inte bryr sig så mycket om
detta.
Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) säger i:
[Kapitel:107-Vers: 4 och 5]: Det skall gå dem illa som ber utan att deras hjärtan deltar i bönen.
Och från Al-Bokhare, Profeten Mohammad (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) sade: ((den som missar
Asr bönen fölorar hans familj och hans egendom)).
Tredje avvikelsen är: ej täckande av nakenheten som krävs i Bönen. Nakenhet för man anses från
naveln till knäet, och för kvinna alla hennes kropp utom ansiktet som endast i Bönen.
Allah(Subhanahu Wa Ta'ala) säger i:
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[Kapital:7-Vers:31]: SÖNER av Adam! Anlägg vårdad klädsel var gång ni går till Bön.
Fjärde avvikelsen är: att inte ge de sju kroppsdelar i framstupa (Al-Sujda), av Abdullah Ibn- Abas sa:
((Profeten Mohammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) beordrade att nedfalla på sju kroppsdelar i
Bönen, och det ska inte höljda med hår eller klädning, och de är främre av ansikte, händer, knän och
fötter)).
Kära Muslimer: vissa människor i Bönen som lyfter fötterna från marken eller sätter dem på varandra
i nedfallning (Sujud). Samt de som har hat eller liknande på huvudet, det hindras att göra nedfallning
(Sujud) på rätt sätt med nästippen och främre, och det är motsats till Bönens villkor.
Femte avvikelsen: som gör Bönen ogiltig, och det är vanligt bland muslimer är: att föregå Imamen
och inte följa honom, det händer ofta med de som vill tillbringa vad de missade av Bönen, innan
Imamen gör andra fredssluten (Taslima), de står upp fort för att tillbringa vad de missade av Bönen,
och det är motsats till att Profeten Mohammad (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) sade: ((O människor,
jag är er Imam, föregå mig inte i Rokoh, i Sujud, i stående och inte i fredssluten (Taslima) heller))
berättade av Muslim.
Kära bröder: kanske en muslim som gör handlingar i dyrkan eller i Bönen, egentligen tycker han att
det är rätt och med Sunnah, men tyvärr kan det vara ogiltigt i dyrkan och minskar hans belöningar i
stället, därför Profeten Mohammad (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) fortfarande råder och säger: ((Be
som ni har sett mig ber)).
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.

www.khutba.se

