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: Förtalande bakom din bror
Kära Muslimer frukta Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) och begrunda vad som fanns i koranen och
sunnah av respekt för mänskliga rättigheter, Profeten Mohammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam)
sade, han är predikar folket på dagen för Arafa i största komplex för muslimer att "ditt blod, och
rikedom och ära är du haram så helig som denna dag i denna månad av din i ditt land här " nu
förtiden har populariserade idag baktalar sjukdom, nämner man sin muslimska broder som han ogillar
honom från att skapa eller arbete eller behandling.
Den som baktalar av Allahs tjänare framför folket och visar defkter om alla människor och följer
defkter för folk,men han måste veta att Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) beslår honom även om han i sitt
hem. Om någon sitter vid non som baktalar mot någon och lysnnar honom måste stoppa honom
annars man får samma synd som honom.
O muslimer, Gud förbjuder förtala bakom din bror akta er de som förtalar de äter kött av människor
liksom de som äter köttet av sin döda bror, tycker du fulare och fulaste personen som sitter bredvid
sin döda bror och äter upp den.
[kapitel 49:vers 12] Troende! Undvik i möjligaste mån att göra lösa antaganden [och förmoda det ena
och det andra om varandra]; det kan ligga synd i sådana antaganden. Och spionera inte på varandra
och tala inte illa om andra bakom deras rygg. [Eller] skulle någon av er vilja äta sin döde broders
kött? Nej, den [tanken] skulle ni finna vämjelig! Och frukta Gud! I Sin barmhärtighet går Gud den
ångerfulle till mötes!
Profeten Mohammed (Sal-Allâhu ‘Alayhi Wa Sallam) säger, har sett folk som har nagel från koppar
de river deras ansikte och brösten, han sade: O Gabriel vem är de Gabriel frid vare med honom sade:
de som äter kött av människor och de faller i deras ära.
Även om vissa människor som är drabbade av baktalade om man rådde honom han säger: Jag sa
inte en lögn, det gjorde jag inte sägar han, men han har detta objekt.
Jag har bett profeten, frid vare med honom när han talade om förtal sade han: " baktalandet nämner
inklusive hata din broder, de sade:O Allahs sändebud, om vad jag säger var sann svarar han du
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förtalar mot honom, om han hade inte detta objekt det betyder du ljög och baktalade över din bror.
Jag frågar för de som förtalar: tycker du om någon förtala bakom dig och dina ära, hans svar skulle
aldrig vara nöjd så. Då säger man till honom om du inte accepterar att människor är belägna i
erbjudandet, varför du talar i ära på människor.

Kära muslimer frukta Allah (Subhanahu Wa Ta'ala) och tala inte bakom dina bröder om han har något
fel så du kan prata med honom ensam och ge honom avråder gör alltid goda saker i livet, tänk på att
döden kommer till dig, ni måste veta att ni kan dö när som helst. Gör ni goda saker och är en god
människa så kan eran goda gärning rädda er efter döden.
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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