
 

Khutba, 02.12.2022 
At overholde reglerne og grænserne sat af 
Allah (swt) 

ا اُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمعََك َوََل تَْطغَْوؕا اِنَّهُ بَِما تَْعَملُوَن بَٖصيٌر  ﴿  ﴾ فَاْستَِقْم َكَمَٓ
 : ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل: قَاَل َرُسوُل ّللَاِ  هَُرْيَرةَ َعْن أَبِى 

َحالٍَل أَْم  لَيَأْتِيَنَّ َعلَى النَّاِس َزَماٌن َلَ يُبَاِلى اْلَمْرُء بَِما أََخذَ اْلَماَل، أَِمْن  » 

 «  ِمْن َحَرامٍ 

Kære muslimer! 
For at vi kan leve et lykkeligt liv i henholdsvis 
Dunya (det verdslige liv) og Akhirah (det evige 
liv) har Allah (swt) fastsat en række 
retningslinjer. De omtalte retningslinjer relaterer 
sig til både vores personlige og sociale liv. I 
Koranen kaldes de ”Hududullah”. Vi er blevet 
informeret om, at hvis vi adlyder Hududullah, vil 
vi opnå succes i denne verden og det hinsidige. 
Hvis vi derimod trodser Hududullah, er der en 
ydmygende pine til følge. Allah (swt) har 
åbenbaret disse grænser for sine tjenere både i 
Koranen og gennem vores profet (fvmh), og 
forbyder os at krydse dem uanset hvad. Desuden 
er det forbudt at omdefinere, hvor grænsen går 
efter vores luner og lyster. 
En nærmere analyse af Halal- og Haram-
handlinger viser tydeligt, at Halal-handlinger 
naturligt tilkommer gode og behager mennesker, 
mens Haram-handlinger tilstræbes af vores Nafs, 
men er i sagens natur Najs (uren). 
 
Højt elskede brødre! 
For at være retskafne, som vi bliver befalet i 
Koranen, skal ikke kun det, vi indtager og 
forbruger, men også vores handlinger være 
retskafne. I dagens verden, hvor mennesker ofte 
lægger vægt på materialitet frem for spiritualitet, 
overskrides Hududullah (Allahs grænser) ofte. 
Vores elskede profet (fvmh) sagde: "Der vil 
komme en tid, hvor en person er ligeglad 
med, om hans formue er baseret på Halal 
eller Haram!" og understregede, at problemet vil 
tage til i styrke med tiden. Herudover befales i 
vores hellig bog Koranen: ” Vær da standhaftig, 
som du er blevet befalet, og også dem der har 
vendt sig (til Gud) sammen med dig. Og gå 
ikke til yderligheder - Han ser bestemt hvad I 
gør.” 

Elskede troende!                                                    
Grænserne sat af Allah bestemmer, hvad der er 
Haram (forbudt) og Halal (tilladt) i vores daglige 
liv. At overskride disse grænser er ensbetydende 

med at overskride Allahs grænser. De, der begår 
handlinger såsom at overtræde andres 
rettigheder, lyve, bagvaske, bagtale, afsløre 
personlige hemmeligheder, hasardspil og drikke 
alkohol er overtrædere. At krænke arbejderes 
rettigheder og ikke overholde offentlig ret er 
også uden for Hududullah. Altså er det en 
krænkelse af Allahs ret at krænke offentligheden. 
At gå til ekstremer, både i tilbedelse og i vores 
daglige liv, er også forbudt af profeten. Faktisk er 
vi blevet rådet til at vælge mellemvejen og være 
moderate ved at opretholde balancen i 
anliggender relateret til livet før og efter døden. 
Vores underholdningsaktiviteter, specielle dage 
og bryllupper bør tilrettelægges inden for den 
ramme, som Allah (swt) har fastsat for os. Vi bør 
altid huske, at vi overalt er repræsentanter for 
Islam og af den grund overholde regler ifm. 
kønsadskillelse. Som en af vores Âlim (lærd) har 
udtalt, "Halal-cirklen er bred og tilfredsstillende i 
tilstrækkelig grad. Der er ingen grund til at 
synde." 

Kære muslimer!                                                
Lad os i denne verden, hvor hvert individs 
levealder er forudbestemt og ikke nødvendigvis 
aldersbestemt, ikke bringe vores Akhirah i fare 
ved at blive fanget og optaget af midlertidige 
luner og lyster. Lad os i stedet, særligt i disse 
lange vinternætter, gøre en ekstra indsats ved at 
forberede til det evige liv. Må Koranen og vores 
elskede profet Muhammed (fvmh) guide vores 
daglige liv frem for samfundet eller sociale 
medier. Må min Herre gøre os til en af sine 
trofaste tjenere, som adlyder Hududullah, er 
retskaffen som befalet, og tilrettelægger sit liv i 
overensstemmelse med Koranen og profetens 
(fvmh) Sunnah. 

Amin! 


