
Khutba, 29.07.2022 
Nya året - 1444  

ْنَساَن لَٖفي ُخْسر ِۙ ﴿١َواْلعَْصر ِۙ ﴿ ﴿ لُوا  ٢﴾ ا نَّ اْْل  ﴾ ا ْلَّ الَّٖذيَن ٰاَمنُوا َوَعم 
ْبر  ﴿ ال َحات  َوتََواَصْوا ب اْلَحق   َوتََواَصْوا ب الصَّ  ﴾  ﴾ ٣الصَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل َرُسوُل ّللَاه 

ِلُمونََ ِمنَ  ِلَسانِهَِ َويَِدِه، َوال ُمَهاِجرَُ َمنَ  هََجرََ َما » ِلمَُ َمنَ  َسِلمََ ال ُمس   ال ُمس 
 « نََهى َللّاَُ َعن هَُ

Ärade bröder!  

Med kvällen idag kommer vi gå in på det nya året 
i den Islamiska kalendern, som har sin start på 
Hijrah, emigreringen från Mecka til Medina. Vi 
ber Allah att förlåta våra tidigare synder och hålla 
oss på den raka vägen tills sista andetaget. Vi ber 
Allah att skänka nåd över alla oskyldiga som lever 
under krig, förtryck och svårigheter. 

I vår historia och tradition så har vi aldrig 
någonsin firat att gå in på ett nytt år, så som icke 
muslimerna gör. Vår syn på ett nytt år bör vara att 
reflektera över allt vi gjort i det förflutna och 
sträva efter att göra det bästa vi kan för framtiden, 
för att uppnå Allahs nöjdhet. 

Därför är det jätteviktigt att ta vara på tiden. Vi 
vet att, “Den som har två efterföljande dagar 
samma, är i förlust.” 

Kära muslimer!  

Allah subhanehu ve teala säger i Heliga Koranen: 
“Vid den flyende tiden! Människan förbereder 
helt visst sin egen undergång, utom de som 
tror och lever ett rättskaffens liv och råder 
varandra [att hålla fast vid] sanningen och 
råder varandra [att bära motgång med] 
tålamod.”1 

I dessa verser påpekar vår Herre att den som 
förlorar är den som inte tar vara på tiden som 
Allah ger oss, tiden vi har i livet är vår möjlighet. 
Den som förlorar är den som inte lyder Allah, den 
som inte utför de handlingar som Allah bestämt 
för oss och den som inte påminner andra 
människor om att lyda Allah och ha tålamod. 

 

 

 

 
1 Surat Al-Asr, 103:1-3 
2 Buhârî, Îmân, 4 

 

Kära församling! 

Att vår kalender börjar på året som Profeten 
sallallahu aleyhi vesellem och följeslagarna gjorde 
Hijrah från Mecka till Medina, har en jättestor 
betydelse och vikt. Det var under Hz. Omar 
radiyallahu anhu’s khalifat som detta beslut togs, 
att börja kalenderåret från denna händelse. Hijrah 
betyder “att lämna ett ställe och flytta till ett 
annat”. Men det Hijrah egentligen innebär är “att 
en person lämnar en sak med sin kropp, tal 
eller sitt hjärta”. 

Därför kommer begreppet Hijrah alltid vara 
aktuell för en muslim. Från det dåliga till det bra, 
från det mörka till ljusa kommer vi alltid emigrera 
till så länge vi strävar efter Allahs nöjdhet. Vi ska 
alltid göra vårt bästa för att emigrera från allt som 
får oss gå ifrån lydnaden till vår Skapare. 
Resulullah ملسو هيلع هللا ىلص sade; “En muslim är den som 
andra muslimer känner sig säker för både från 
dennes hand och tunga. En muhajeer är den 
som lämnar det som Allah har förbjudit.”2 

Ärade muslimer! 

Det är nu återigen dags att rannsaka sig själv och 
reflektera över hur vi spenderat våra liv. Vi måste 
även läsa, lyssna och reflektera om innebörden 
och vikten av Hijrah och applicera det även i våra 
liv. Att vi ska lämna allt som Allah har förbjudit 
och även vara beredda på emigrera från de platser 
som förtrycker och försvårar vår och våra 
kommande generationers imân. 

Må Allah vägleda oss och göra oss bland de som 
tar vara på tiden och rannsakar sig själva 
ordentligt och lämnar ifrån sig allt ont! 

 

 


