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: Rekonstruktion av moskéer
De goda gärningar varierar i dess förtjänster när Gud är stor variation och bättre gärningar och mest
betalt för att bygga moskéer tro och förväntan, moskéerna är Guds hus i landet hade beställt och
rekommenderade att byggas och att renas.
[9:18] Ingen skall besöka moskéerna, Guds hus, utom de som tror på Gud och den Yttersta dagen
och som regelbundet förrättar bönen och ger åt de behövande och som inte fruktar någon annan än
Gud. Enbart de kan hoppas höra till dem som har letts på rätt väg.
Är det som vägledde att göra gott och rätt i denna värld och i enlighet med vägen för lycka och seger i
livet efter detta.
Othman bin Affan - må Allah vara nöjd med honom - sade: Jag hörde Allahs budbärare - frid vare
med honom säger: De som bygger moske för Allahs skull Allah kommer att bygga ett hus i paradiset.
Och Anas - må Allah vara nöjd med honom - att Profeten - frid vare med honom - sade «: Vem som
bygger moské stor eller liten Gud byggde ett hus åt honom i paradiset. Berättad av al-Tirmidhi.
Att bygga moské goda arbete som belöning för en person efter hans död medan han behöver
belöning då läggs i hans bok och blir väger tung.
Och det är viktig att man städa moske och ha bra doft och underhålla den överallt.
Och Omar kom till moské och han var khalifa bad de två rak'ah sedan började städa mosken så var
den alsahaba och de blir aldrig blyg för det.
Och det är viktig man komma till moske för att be med jamaa och läsa koranen och lyssna på
förläsningar för att lära sig bättra.
Ålade (måste) Profeten frid vare med honom på hans nation bönen är den som utförs i moskéer
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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