
ِحیِم ْحَمِن الرَّ بِْسِم ّهللاِ الرَّ

Dagens khutba handlar om att trösta sin broder och syster vid motgång och svåra tider.

Ett gott ord kan verkligen göra en person som är ledsen till att känna glädje och hopp om att

det kommer att bli bra.

Det är viktigt att vi muslimer stöttar varandra och bekräftar varandra, vi muslimer måste

känna att vi kan söka tröst och stöd hos varandra.

Vi ska påminna varandra om Allah SWT närvaro och belöningar för att ha tålamod och att

hålla sin tillit till Allah SWT.

Profeten saw sade den som underlättar för sin bror under svårigheter, så kommer att Allah

SWT underlätta för den  på domens dag.

Profeten saw sade de troende till varandra är som byggnad, de stärker varandra genom att

hålla fast i varandra.

Surah Ad-Duha

[93:9] Var därför inte hård mot den faderlöse

[93:10] och stöt inte bort tiggaren med barska ord.

Surah Abasa

[80:1] MED BISTER min vände han sig bort

[80:2] när den blinde mannen kom fram till honom.

[80:3] Och kanske skulle han - hur hade du kunnat ana detta? - [kanske skulle han] ha vuxit i

renhet

[80:4] eller ha tagit emot och dragit nytta av vad du skulle ha sagt [honom]

[80:5] Den som inte tror sig behöva [Gud och Hans ord],

[80:6] till honom lyssnade du uppmärksamt,

[80:7] fastän ingen kan klandra dig om han inte renas från sin synd;

Surah Maryam

[19:23] Och [när hennes tid var inne] drev henne födslovåndorna [att ta stöd] mot en

palmstam och hon utbrast: "Ack om jag hade fått dö och överlämnas åt glömskan innan detta

[skedde]!"



[19:23] Och [när hennes tid var inne] drev henne födslovåndorna [att ta stöd] mot en

palmstam och hon utbrast: "Ack om jag hade fått dö och överlämnas åt glömskan innan detta

[skedde]!"


