Hutbe, 20.05.2022
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Dyrbara muslimer!
Begreppen halal och haram är bland de
viktigaste begreppen i vår religion, Islam. I
allmänhet kallas handlingar som är religiöst
tillåtna halal, och handlingar som är religiöst
förbjudna kallas haram. En muslim som följer
Allahs beodran och förbud strävar efter att hålla
sig borta från vad som är haram och efter vad
som
är
halal
under
hela
sitt
liv.
Allah har omnämnt följande: “MÄNNISKOR! Ät
av det som jorden ger och som är tillåtet och
hälsosamt, och följ inte i Djävulens spår; han
är sannerligen er svurne fiende.”1

Ärade muslimer!
Vår Skapare, som inte lämnar människan utan
ett exempel och vägledning har gett oss vår
budskap. Tydlig gjort kriterierna och gränserna
för halallivet och att söka det rena. Att inte gå
till överdrift och slöseri i detta avseende.

Allah (azze ve celle) har inte lämnat oss
ensamma om att känna till det som är tillåtet och
otillåtet, eller godhet. Saning, ondska eller orätt.
Å andra sidan kan vi inte tacka tillräckligt vår
Herre nog för detta.

Dyrbara syskon!
En muslim måste sätta Allahs behag som grund
i sitt liv. Muslimen bör veta, att han eller hon
skall sannerligen kommer stå till svars på
Domedagen.
Allah har omnämnt följande i Koranen: “Säg:
"Min bön och all min andakt, mitt liv och min
död tillhör Gud, världarnas Herre,”4
Alltså blir vi bjuden till att leva för Allahs skull
och sträva efter vår Skapares behag. Att ständigt
sträva efter att förstå det som är halal och haram
och kunna göra rätt från oss.
Må Allah skänka oss förståelse, amin.

Allah har omnämnt följande i Koranen:
“Troende! Ät av de goda ting som Vi skänker
er för ert uppehälle och tacka Gud, om det är
Honom ni [vill] dyrka.” 2
Sedan har vi följande uttal från Rasulullah
(s.a.v.) “Halal är vad Allah har gjort till halal
i sin bok. Haram är vad Allah har gjort haram
i sin bok. Det som inte sägs något om är en
av de saker tolererars (mubah, tillåtet).”3
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