
Khutba, 08.04.2022 
Det højeste niveau af samfundsmæssig 
solidaritet: Almisse 

ٰكوةَ  ﴿ ٰلوةَ َوٰاتَُوا الزَّ اِلَحاِت َواَقَاُموا الصَّ اِنَّ الَّٖذيَن ٰاَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

   ﴾  لَُهْم اَْجُرهُْم ِعْنَد َرب ِِهْمْۚ َوََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوََل هُْم يَْحَزنُونَ 

ِ  :َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َرُسوُل ّللاَّ     

َكاةَ إَِلَّ ِليَُطي َِب َما بَِقَي ِمْن أَْمَواِلُكْم  » َ لَْم يَْفِرِض الزَّ « إِنَّ َّللاَّ  

 
Værdifulde Brødre! 
Religionen Islam som vi er evig taknemmelige 
tilhængere af, er bygget på fem søjler. En af disse 
er almissen som er en tilbedelseshandling for 
Allah, som er til gavn for samfundet. Almisse er 
en religiøs pligt som skal opfyldes af enhver 
troende, hvis formue overstiger en veldefineret 
bundgrænse (nisab), har en mentalt stabil 
tilstand, og som har nået pubertetsalderen. I den 
hellige bog Koranen bliver emnets betydning 
fremlagt som følgende: “De der tror og gør gode 
gerninger, holder bøn og betaler (den 
regelmæssige) almisse, de vil modtage deres 
belønning hos deres Herre. De skal hverken 
rammes af frygt eller blive bedrøvede (på 
Dommens Dag)”. 1  

Beærede Troende! 
Allah (cc) som er Herren over alt mellem himmel 
og jord, har nedsendt vores hellige religion for at 
bringe lykke til menneskeheden både i denne 
verden og i det hinsidige. Nedsendelsen af 
Koranen har til formål at blomstre vores liv både i 
dette liv og i det hinsidige. For at skabe 
vedvarende velfærd, er det nødvendigt at etablere 
en social retfærdighed og forebygge kaos. Dette er 
grundelementet i almisse tilbedelsen. Almisse har 
til formål at hele sårene hos de undertrykte og 
ofrene i samfundet gennem social solidaritet. 
Fordelingen af almissen er beskrevet tydeligt i 
Surah Tevbe vers 60: “Sandelig, almisserne (der 
er pålagt jer som zakat) er kun til de fattige og 
trængende og til dem der arbejder med 
(indsamlingen af) dem, til dem hvis hjerter 
skal vindes, til (løskøbelse) af slaverne, til de 
forgældede, til Allahs vej og de vejfarende. 
Dette er en forpligtelse fra Allah, Allah er 
Alvidende og Vis”. 2 

 
1 Bakara, 2:277 
2 Tevbe, 9:60 
3 Ebû Dâvûd, Zekât, 32 

 

Beærede Forsamling! 
Almissen er en bro som vores religion bygger 
mellem menneskers hjerter. Almisse har en 
spirituel værdi der bringer de rige og fattige 
tættere sammen, forbinder dem, eliminere 
klasseforskelle og konflikter, og styrker 
menneskelige relationer. Med denne ophøjede 
tilbedelse har vi fået mulighed for at blive renset 
både materielt og spirituelt. Ifølge en beretning fra 
Ibn Abbas, sagde Allahs sendebud (sav.) følgende: 
“Allah har gjort almisse obligatorisk kun for at 
rense restværdien af jeres formue…”3 Samtidig 
er Almissen en spirituel forsikring. Vores beræede 
profet har ligeledes sagt: “Beskyt jeres formuer 
med Almisse, behandle jeres syge med frivillig 
almisse (sadaqa), og afværge ulykker med 
bøn”4  
 
Værdifulde Troende! 
Som mennesker og muslimer er det vores pligt at 
beskytte de undertrykte i verden, og tage os af 
ofrene fra vores Ummah, både materielt og 
spirituelt. Vores værdighed i denne verden og den 
ære vi vil opnå i det hinsidige afhænger af dette, 
sammen med vores øvrige pligter. Almisse 
tilbedelsen som er befalet af Allah (cc), er vores 
pligt overfor vores Herre, og vores sociale ansvar 
overfor Hans skabelser. Vi kan ikke undslippe 
dette økonomiske ansvar, ved at hengive os til det 
verdslige. Allah den Almægtige siger i Koranen: 
”I vil ikke opnå fromhed, medmindre i giver 
bort af det som I elsker. Allah har viden om 
hvad I giver bort”.5 Lad os aldrig glemme, at den 

sande ejer af alt hvad vi har, er vores Herre som er 

”Malik’ul Mulk”. 

Må Allah (cc) gøre os blandt dem de muslimer, der 
giver deres almisse villigt og med ro i sindet. 
Amin! 
 

     

4 Taberani, Mucemü’l-Kebir, Hadis No: 10044 
5 Al-i İmran 3:92 
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