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ِض َحـََلْلً َطـي ِباًؗ َوَْل تَتَّبِعُوا   ﴿ َرا ا فِي اْلا يََٓا اَيَُّها النَّاُس كُلُوا ِممَّ

 ﴾  ُخطَُواِت الشَّياَطاِنِؕ اِنَّهُ لَكُما َعُدوٌّ ُمٖبين  

ِ ملسو هيلع هللا ىلص:   قَاَل َرُسوُل َّللاه
ُء بَِما أََخذَ الاَماَل، أَِمنا  لَيَأاتِيَنَّ َعلَى النَّاِس  » َزَمان  ْلَ يُبَاِلى الاَمرا

 «  َحَلٍَل أَما ِمنا َحَرامٍ 

Kjære muslimer! 

Begrepene halal og haram er blant de 
viktigste begrepene i vår øverste religion, 
islam. Generelt kalles handlinger som er 
religiøst tillatte halal, og handlinger som er 
religiøst forbudte kalles haram. En muslim 
som overholder Allahs ordre og forbud 
streber etter å holde seg unna det som er 
haram og på leting etter det som er halal 
gjennom hele livet. I denne forbindelse sa vår 
Herre: “O folk! Spis av halal og rene ting på 
jorden! Ikke følg i djevelens fotspor. For han 
er en åpen fiende for deg.’’1 befalte han. 

Kjære troende! 

Vår Herre, som ikke etterlater mennesket 
uten et eksempel og uten en guide, har tegnet 
kriteriene og grensene for halal-livet for å 
søke det rene og halal og ikke gå til 
overflødighet og sløseri i denne forbindelse. 
Vår allmektige Herre sier: "Spis av den rene 
og lovlige næring Allah har gitt deg, og vokt 
deg for Allah som du tror på."2 Vår profet 
Muhammad (fvmh) tegnet også rammen som 
følger: Vår profet Muhammad (fvmh) tegnet 
også rammen som følger: "Halal er det Allah 
har gjort til halal i sin bok. Haram er det 
Allah har gjort ulovlig i sin bok. Det de ikke 
sier noe om er en av tingene de tolererer 
(mubah).»3 Han lot oss ikke være alene om å 
kjenne halal og haram, men formidlet godhet, 
skjønnhet og sannhet; På den annen side kan 
vi ikke takke vår Herre nok for at han viste oss 
ondskap, stygghet og galt. 

Kjære brødre! 

En muslim må sette Allahs samtykke i 
 

1 Al-Baqara 2:168 
2 Al-Baqara 2:172 
3 Tirmizî, Libâs, 6; İbn Mâce, Et’ıme, 60 

sentrum av hele sitt liv. Han bør være klar 
over at han definitivt vil gi en beretning om 
hva han har gjort i denne verden i det akhirah. 
Faktisk burde han være fast bestemt på å 
bruke livet gitt av vår Herre på Allahs måte. 
Allah (c.c.) sier i vår bok, Koranen, "Si: Mine 
bønner, min tilbedelse, mitt liv og min død er 
for Allah, verdens Herre."4 Han inviterer oss 
til å leve for seg selv. Derfor krever det å leve 
og prøve å få hans samtykke ha halal- og 
haram-sensitivitet. 

Ærede fellesskap! 

Når det gjelder halal og haram, må vi vite at 
det ikke er begrenset til kun å spise og drikke. 
Selvfølgelig vil vi ta hensyn til Allahs ordre og 
forbud når vi spiser og drikker. Akkurat som 
vi søker halalness i det vi spiser, bør vi også 
vurdere halal når vi tjener og bruker. Allahs 
sendebud (fvmh); "Det vil komme en tid da en 
person ikke vil bry seg om han skaffet varene 
sine fra halal eller haram!"5 Han gjorde oss 
oppmerksom på denne faren. Derfor finnes 
det i islam mål om halaliteten til hva vi spiser 
og drikker, samt mål om hvor og hvordan 
inntektene skal brukes. I begynnelsen av 
dette er å unngå svinn. Ekstravaganse er 
ekstremisme og det er forbudt i vår religion 
fordi det er overdrevet. I denne forbindelse er 
det viktig å følge tilbakeholds kriteriene satt 
av vår Herre. Når det gjelder å spise, drikke, 
tjene, bruke, kle på seg, reise, feriere, bør det 
som trengs foretrekkes, ikke kastes bort. Selv 
om vi er rike, velger vi et ydmykt liv ved å 
velge så mye vi trenger. Det er Allahs 
samtykke i dette. Paradiset er lovet til de som 
søker og prioriterer Allahs glede i livet deres, 
der de vil bo for alltid. 

Måtte vår herre gjøre oss til en av sine tjenere 
som tar seg av halal og haram i deres liv, og 
som er lykkelige både i denne verden og i det 
hinsidige. Amin! 

4 An’am 6:162. 
5 Buhârî, Büyû, 23 


