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ِِِِبْســــــــــــــــــــــمِِ ْحٰمنِِِالّلٰ ۪حيمِِِالّرَّ  الّرَّ

َٓوا نُّ ِٰامَّ اِاّلَّ۪ذينَّ َٓاِاَّّيُّهَّ مُِِِّيَّ اْْلَّْزْلَّ ِوَّ ابُّ اْْلَّْنصَّ ِوَّ ْيِسرُّ اْلمَّ ِوَّ ْمرُّ اِاْلخَّ اِّنَّمَّ
ْيطَّانِِ ِلِالّشَّ مَّ ونَِّ ِرْجٌسِِمْنِعَّ ْمِتُّْفِلحُّ ّلَّكُّ ِلَّعَّ ِنبُّوهُّ ِفَّاْجتَّ

ولُِِّقَّالَِّ سُّ ِِِرَّ ّلَّىِالّلٰ ُِِّصَّ لَّْيهِِِالّلٰ ّلَّمَِِِّعَّ سَّ ِِ:وَّ
ِِ ّنَّ هُّ يَّْعلَّمُّ اٌتِْلَِّ ِبهَّ ْشتَّ اِمُّ مَّ بَّْينَّهُّ ِبَّّيٌِنِوَّ امَّ رَّ ِاْلحَّ إِّنَّ ِبَّّيٌِنِوَّ الَّلَّ ِاْلحَّ إِّنَّ
ِعْرِضِه،ِ وَّ لِِديِنِهِ أَِّ ْبرَّ اْستَّ اِتِ بُّهَّ الّشُّ اّتَّقَّىِ ِنِ فَّمَّ الّنَّاِس،ِ ِ ِثيٌرِمنَّ كَّ

قَّع ْنِوَّ مَّ امِِ وَّ رَّ ِِفىِاْلحَّ قَّعَّ اِتِوَّ بُّهَّ  ِفىِالّشُّ

ḤALĀL-ḤARĀM-BEWUSTZIJN 
 
Beste moslims!  
Allah heeft de mens in de mooiste vorm geschapen en 
aan hen de hoogste waarde geschonken door hen Zijn 
khalief 1op aarde te noemen. Allah heeft bepaalde 
grenzen gesteld om de natuurlijke aanlegging (fiṭrah) 
van de mens te beschermen. De enige manier om die 
mooie fiṭrah te beschermen is om te leven in het 
bewustzijn van wat halal en haram is. In het vers dat ik 
net reciteerde, zegt Allah; “O jullie die geloven! 
Drank, gokken, afgodsbeelden en pijlen om te 
verloten zijn slechts onreinheden die tot het werk 
van de Satan behoren, vermijdt deze zaken dus. 
Hopelijk zullen jullie welslagen!”2 Volgens een 
ḥadīth zei de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص het volgende: “Halal is 
duidelijk en haram is duidelijk. Er zijn enkele 
twijfelachtige zaken tussen de twee die de meeste 
mensen niet kennen. Wie zich van twijfelachtige 
zaken onthoudt, zal zijn religie en waardigheid 
beschermen. En wie in twijfelachtige dingen 
belandt, belandt in haram".3 
 
Beste broeders en zusters! 
Halal is het schone dat conform het doel van de 
schepping is. Haram, echter, is het lelijke dat de 
waardigheid, de eer en het evenwicht schaadt van de 
mens – die werd geschapen als een gerespecteerd wezen 

 
1 Al-Baqara, 2: 30. 
2 Al-Māʾida, 5: 60. 

-  en ook het evenwicht en de orde van het universum 
verstoort. Daarom is halal een poging om een waardig 
en eerbaar leven te leiden, passend bij de mens. Haram 
verwart de geest en het hart; Het is de toestand waarin je 
een gevangene bent van verlangens en lusten. 
 
Gerespecteerde Gelovigen! 
In deze tijdelijke wereld kan een gelovige zijn adem niet 
verspillen aan onrechtvaardig inkomen zoals 
waarzeggerij, gokken, kansspelen, rente, omkoping en 
diefstal. Hij kan het lichaam dat Allah hem heeft 
toevertrouwd niet vergiftigen met alcohol en drugs. Hij 
kan zijn gezondheid niet verspillen met haram eten en 
drinken. Een gelovige is iemand die het eigendom van 
een weeskind niet aanraakt. Hij begaat geen misdaad 
tegen anderen of tegen de staat. Een gelovige is iemand 
die zijn vrouw en kinderen, ouders, buren en 
familieleden geen kwaad doet. Hij bevuilt zijn tong niet 
met leugens, meineed, laster en slechte woorden. Hij 
beschaamt nooit het vertrouwen van anderen. Een 
gelovige komt ten alle tijden zijn beloftes na. Hij doet 
nooit en te nimmer mee aan corruptie, fitnah en onheil. 
 
Beste Moslims! 
Laten wij onszelf vragen in welke situatie we ons 
bevinden met betrekking tot haram en halal. Laten we 
niet vergeten dat een gelovige bewust dient te zijn over 
wat halal en haram is. De mens kan fouten maken, maar 
de beste van degenen die fouten maken, zijn zij die zich 
zo snel mogelijk van hun fouten afkeren en om 
vergiffenis vragen van Allah. Ik eindig mijn khutbah met 
een du’ā` van de Boodschapper van Allah: “O Allah, 
verwijder mij van mijn zonden zoals u het oosten 
en het westen van elkaar hebt verwijderd. O Allah, 
reinig mij van mijn zonden zoals een wit 
kledingstuk wordt gereinigd van vuil.”4 Āmīn. 
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3 Al-Bukhārī, Al-Īmān, 39. 
4 Al-Bukhārī, Al-Adhān, 89. 


