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خطبة الجمعة 

Prisad vare Gud,  världarnas Skapare och Försörjare! Må Hans frid och 
välsignelser vara över Hans sändebud, profeten Muhammad – må Guds frid och 
välsignelser vara över honom, och över hans familj och följeslagare och hans 
sanna efterföljare. 

Ämne: Våra rättigheter i detta land 

Ur koranen At-Tawbah vers 105 

Säg: "Handla! Gud kommer att iaktta era handlingar och Hans Sändebud och de 
troende likaså. Och ni kommer att föras tillbaka till Honom som känner allt det 
som är dolt för människor och det som de kan bevittna, och då skall Han låta er 
veta vad era handlingar [var värda].” 

Kära troende: Valet närmar sig, återkommande debattar och frågor kommer. 
Kan vi påverka valet om vi engagerar oss? 

Trots muslimernas besvikelse på grund av Rasmus och andras rasistiska 
agerande, och på grund av besvikelsen över politikers reaktion i många frågor 
som rör oss muslimer och invandrare. Måste vi påminna bröder och systrar om att 
detta berör alla muslimer som bor i detta land? Om omständigheterna tvingade 
dig att emigrera hit, eller om du valde det. Nu är du en del av det här samhället i 
detta land, du har samma rättigheter som alla medborgare. Du kan göra anspråk 
på dem på ett lagligt sätt, samt påverka och bli involverad. Det är din plikt att 
välja vad som ligger i vår religions intresse. 

Och på ett eller annat sätt har vi en möjlighet att delta i beslutsfattandet. 
Varför ger vi upp denna möjlighet? 
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Varför kan vi inte vara positiva och påverka i det här samhället. 

Varför agerar vi inte, det finns de som känner att deras närvaro här är tillfällig, 
men finns också andra muslimer som är här permanent. 

För att få svar på dessa frågor måste vi hänvisa till vår profets och älskades 
Sunnah (må Guds frid och välsignelser vara över honom) i hanteringen av icke-
muslimer. 

Profeten (fred och välsignelser över honom) behandlade alla människor väl, 
inklusive icke-muslimer. Allah åbjöd rättvisa, vänlighet, bra bemötande och att 
återställa förtroende för både muslimer och icke-muslimer. 

Ur koranen Al-Mumtahanah (Den som skall förhöras) vers 8 

Gud förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av 
[er] tro och inte driver ut er ur era hem, och [Han förbjuder er inte] att bemöta 
dem med rättvisa och opartiskhet - Gud älskar de opartiska. 

Från denna ayah förstår vi att muslimer bör vara snälla mot alla fredliga 
människor, både muslimer och icke-muslimer. 

När välgörenhet börjar hemma, bör en muslim, oavsett om det är en född muslim 
eller en ny muslim, hantera sina kamrater på ett rättvist och trevligt sätt, särskilt 
när de är familj eller grannar. 

Det nämns också att profeten, frid vare med honom, gick in i Mecka efter hans 
återkomst från Al-Ta'if, bredvid Al-Muta'im bin Adi, när han inte var muslim. Med 
sin tillit till Gud den allsmäktige, tog han skälen och bad om skydd från en av 
Quraish-mästarna? 

Å andra sidan sa forskarna: Denna fråga är en av frågorna om ijtihad, och den är 
föremål för en balans mellan önskade intressen och fördelarna för muslimer från 
detta deltagande, och de skador som kan orsakas av detta deltagande. På den 
här; Denna dom skiljer sig åt beroende på olika länder, system och människor. 
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Deltagande kan vara fördelaktigt för muslimer i ett land, och inte fördelaktigt i ett 
annat, och så vidare för människor.
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