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Bismillahi ar-rahmani ar-rahim.
Dagens khutba handlar om bestraffningen av zina i detta livet, i dunya.
Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat (24) An-Nur vers 2:
Straffet för äktenskapsbryterskan och för äktenskapsbrytaren är hundra piskrapp för var och en;
och låt inte medkänsla med dem avhålla er från att följa Guds lag, såvida ni tror på Gud och den
Yttersta dagen. Och se till att några troende bevittnar bestraffningen.
Det finns bestämmelser för när man kan tillämpa bestraffningen av zina.
1/ När der finns ett erkännande. Båda parterna måste erkänna. Om en erkänner och den andre nekar
då bestraffas den som har erkännt men inte den andre. Om den som har erkänt tar tillbaka sitt
erkännade tillämpas inte straffet på denne.
Enligt en hadith.
En man kom till Profeten(SAW) och sa jag har gjort zina med en kvinna. Profeten(SAW) frågade
kvinnan men hon nekade. Profeten(SAW) bestraffade då endast mannen.
2/ När der finns fyra vittnen som har sett samlaget i detalj samtidigt och som kommer och vittnar
samtidigt. Om en av dom fyra tar tillbaka sitt vittnesmål bestraffas de andra tre.
Allah (Subhanahu wata'ala) säger i den Heliga Koranen i Surat (4) An-Nisa vers 15:
Om någon av era kvinnor begår en grovt oanständig handling, tillkalla då fyra bland dem av er
som har bevittnat handlingen.
Kravet på den som skall vittna är att den har iman tro, hög moral och skall vara en person som
aldrig ljuger. Den som vittnar skall vara myndig och psykiskt frisk.
3/ Den som har begått zina skall vara myndig och det skall ha skett frivilligt utan tvång och
personen skall vara mentalt frisk.
Enligt en Hadith är det tre som inte bestraffas: tonåring som inte är könsmogen, 2 den som sover
och den som inte är mentalt frisk.
Straffet kan inte tillämpas annat än i ett islamiskt samhälle. Den som dömer ut straffet skall vara en
islamisk domare. Därför kan straffet inte tillämpas i Sverige och inte i något annat land heller idag.
Hur straffet verkställs
1/ Antalet piskrapp skall vara 100 varken mer eller mindre.
2/ Det skall vara plågsamt men får inte skapa sår eller märken på kroppen.
3/ Den som utdelar straffet får inte höja handen högre än huvudet.
4/ Piskrapp får inte utdelas på huvudet, ansiktet eller på könsorganen.
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Enligt en Hadith Den som piskar skall skydda ansiktet.
Bröder och systrar vi måste förstå att det är bara en muslimsk domare som har rätt att avgöra fall av
zina. Man får inte ta denna lag i egna händer. Man får inte heller döma ut dödsstraff till en person
som har begått zina men inte är gift. Straffet är 100 piskrapp. Den som dödar en ogift person som
begått zina räknas som en mördare.
As-salamu alaikum.

