
Khutba, 02.12.2022 
Hålla sig fast vid Allahs regler 

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

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

 «  ِمْن َحَرامٍ 

Kära bröder! 
Allah har dragit vissa gränser för oss för att vi ska 
nå lyckan i detta liv och i nästkommande liv. 
Dessa gränser innehåller regler, bestämmelser, 
order och förbud både i våra privata och sociala 
liv, alltså samhället. Allah har nämnt detta i sin 
Bok, med ordet Hudûdullâh. Ordet betyder Allahs 
gränser. När vi följer Hudûdullâh och håller oss 
inom gränserna kommer vi få den äran att bli 
bland de som vinner både i detta och 
nästkommande liv, och när vi går över gränserna 
vet vi att vi kan bli bland de som kommer att 
drabbas av det hårda straffet. Allah har 
uppenbarat dessa gränser till sin Profet (s.a.v) 
som förmedlat detta vidare genom Koranen och 
sin sunnah. Allah har förbjudit överträdelser av 
sina gränser. Likaså är det förbjudet att tolka 
dessa bestämmelser utifrån sin egen vilja och 
lust. När vi kollar på det som är tillåtet och 
förbjudet så kommer vi se att det människor 
tycker om och det som är gynnsamt, fint och rent 
i sin natur är tillåtet. Men det som är förbjudet är 
sånt som man kan få lust till men som inte är rätt 
och är orent. 
 
Ärade bröder! 
För att vi ska bli bland de sanna och rätta tjänare, 
så som vi blivit beordrade, räcker det inte med 
att det vi äter, dricker och köper är halal, utan 
våra handlingar bör också följa det samma spår. 
När det världsliga livet tar mer plats i 
människans hjärta ökar risken att överskrida 
Allahs gränser. Ebû Hureyre (r.a) återberättar 
från vår kära Profet (s.a.v.): “Det ska komma en 
sådan tid där personen inte ska bry sig om 
dennes lön kommer från halal eller haram!”1. 
Å andra sidan säger Allah (c.c.) i sin Heliga Bok: 
“Följ, som du har blivit befalld, den raka 
vägen - [du] och de som, ångerfulla, med dig 
har vänt åter till Allah - och överskrid inte 

 
1 Buhârî, Büy'û, 23 

[de av Allah fastställda gränserna]! Han ser 
vad ni gör.''2. I denna värs betonar Allah hur 
viktigt det är att följa de gränsdragningar som 
vår Skapare bestämt. 
 
Ärade församling!  
När Allahs gränser överskrids, ska vi veta att våra 
liv, egendom, sinne, familj och kommande 
generationer kommer att hamna i fara. Men när 
vi följer de gränserna, så kommer vi inte ha 
bekymmer över att förlora våra liv eller 
egendomar, vi kommer bevara våra generationer 
och motverka orättvisa. Den enda vägen till att 
samhällslivet blir god, att människor lever i fred 
och rättvisa är att följa Hudûdullâh. Även i vår 
dyrkan och levnadssätt ska vi inte gå i överdrift, 
detta har förbjudits utav Rasulullah (s.a.v.). Att 
vara medelmåttig, och hålla balansen av 
handlingar för detta liv och nästkommande liv 
har rekommenderats. Våra fester, speciella dagar 
och bröllopar bör inte överskrida Allahs gränser. 
Vi måste vara medvetna och visa att vi är Allahs 
tjänare, vart vi än är. Så som en lärd har sagt, 
Saker som är halal är så mycket att det inte finns 
något behov av att gå in på det som är haram. 
 
Mina bröder! 
Döden kommer inte med åldern, det är bara en 
tid som räknas ner för var och en av oss, som 
Allah bestämt. Låt oss inte påverkas av tillfälliga 
luster och nöjen och lägga vår ahirah åt sidan 
och sätta den i fara. Låt oss rannsaka oss på 
dessa långa vinternätter och planera för vår 
framtid, för att nå den eviga lyckan. Låt inte 
vardagen påverkas av omgivningen och sociala 
medier, låt Koranen och Profetens (s.a.v.) liv 
bestämma vad vi ska prata om. Må Allah göra oss 
bland de som följer Hudûdullâh, de som är 
rättfärdiga och bland de som fäster sig vid 
Koranen och Sunnah! Amin! 

2 Hûd suresi 11:112 


