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At leve livet via det tilladte
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Beærede Muslimer!
Begreberne halal og haram er blandt de vigtigste
elementer i vores bæerede religion Islam.
Generelt kaldes handlinger, der er religiøst
tilladte, halal og handlinger der er religiøst
forbudte, haram.
En muslim, der overholder Allahs påbud og
forbud, stræber udelukkende på at leve livet via
de tilladte rammer. Han stræber på at afholde sig
fra det forbudte. I forbindelse med dette nævner
Allah swt følgende: ’’O mennesker! Spis af det
tilladte og gode der er på jorden, og følg ikke i
Satans fodspor, for han er jer sandelig en
åbenlys fjende’’1.
Kære Menighed!
Vorherre, som ikke efterlader mennesket uden et
eksempel og uden en vejviser, har tegnet
kriterierne og grænserne for halal-livet. Allah swt.
Har utallige gange nævnt at mennesket ikke bør
ødsle men handle indenfor den tilladte ramme. I
verset nævnes der følgende: ‘’O I som tror! Spis
af de gode ting, som Vi har forsørget jer med,
og tak Allâh, hvis det er Ham I tjener 2’’.
Vores frontfigur Muhammed (saw) har ligeledes
udtalt følgende: ‘’Halal er, hvad Allah har gjort
tilladt i sin bog. Haram er, hvad Allah har gjort
ulovligt i sin bog. Det der ikke bliver nævnt, er
en af de ting, der bliver tolereret med, dvs.
Tilladt’’.3
At han ikke overlod det til os at kende halal og
haram, men formidlede godhed, skønhed og
sandhed er udelukkende noget mennesket burde
udvise stor taknemmelighed for. Vorherre har
sandelig gjort det tydeligt og let for os.
Beærede Brødre!
En muslim bør til enhver tid sætte Allahs
tilfredshed i centrum som formål. Han bør være

opmærksom på at han skal stilles til regnskab i det
hinsides for det han har gjort i denne verden. Han
burde være fastbesluttet på at bruge dette liv, på at
tjene Allah SWT.
I den noble bog Koran siger Allah Teala Følgende:
Sig: ”Min bøn og mit valfartsoffer, mit liv og
min død tilhører Allah, alverdens Herre og
Forsørger.4’’ Via dette vers kan vi konkludere at
Allah opfordrer os kraftigt til at leve inden for det
tilladte som vil være årsagen til Hans tilfredshed.
Ved at Opnå Hans tilfredshed vil der ikke være
nogen tvivl om, at mennesket vil opnå succes
både i denne verden og i det hinsides.
Kære Muslimer!
Når halal og haram bliver fremhævet, skal vi vide,
at disse to termer ikke kun er begrænset mht. At
spise og drikke. Selvfølgelig tager vi hensyn til
Islams love ift. At spise og drikke, vi bør dog være
bevidste om halal og haram i en hver lejlighed.
Lige så vel som at vi er opmærksomme på at
indtage halal mad og drikke bør vi til enhver tid
være opmærksomme på alle fronter. Vores
indtjening og forbrug er lige så vigtigt. Profeten
Muhammed (saw) udtaler følgende: ‘’Der vil
komme en tid, hvor mennesket, vil være
ligeglad med, om han har fået sin intjening
via halal eller haram veje’’5.
Der er målinger indenfor alt hvad vi spiser, drikker,
tjener og bruger i Islam. Sideløbende med det, er
det ligeledes vigtigt ikke at ødsle. Overforbug eller
unødige handlinger er ligeledes ting der er forbudt
i vores beærede religion Islam. Med hensyn til at
spise, drikke, tjene, bruge, klæde sig, rejse, holde
ferie, bør det, der er nødvendigt og relevant
foretrækkes. Selvom vi er i ressourcestærke, bør vi
som muslim, altid stræbe os på et ydmygt liv, i håb
om at tilfredsstille vores Skaber.
Paradiset er lovet dem, der søger og prioritere
Allahs ordre i deres liv. Dette er den sandelige vej,
hvor de vil blive for evigt.
Må Allah Teala gøre os til retskafne muslimer, der
udelukkende stæber på at efterleve Koranen og
Sunnah.
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