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Toppmøtet for sosial solidaritet: Zakat

َالز ٰكوة
َّ ت َوا َ َقا ُموا الص َّٰلوةَ َو ٰاتَ ُوا
ِ ﴿ اِنَّ الَّذٖ ينَ ٰا َمنُوا َوعَمِ لُوا الصَّا ِلحَا
﴾ َعلَ ْي ِه ْم َو ََل هُ ْم يَح َْزنُون
َ ف
ٌ لَ ُه ْم ا َ ْج ُرهُ ْم ِع ْن َد َربِ ِه ْۚ ْم َو ََل َخ ْو
ِ َّ سو ُل
ّللا ﷺ
ُ  قَا َل َر:ََّاس قَال
ٍ عب
َ ع ِن اب ِْن
َ
َ ُالزكَاةَ إَِلَّ ِلي
َّ ض
» ي مِ ْن أَ ْم َوا ِل ُك ْم
َ ِطي
ِ َّللاَ لَ ْم يَ ْف ِر
َّ َّ« إِن
َ ب َما بَ ِق
Kjære brødre!
Religionen islam er bygget på fem
grunnpilarer. En av disse er zakat, som er en
tilbedelseshandling til fordel for samfunnet
for Allah. Zakat er en religiøs forpliktelse
som må oppfylles av enhver troende som har
nisab ( )نصابeiendom, er smart og har nådd
puberteten. i Koranen; "Sannelig, de som
tror og gjør gode gjerninger, etablerer
bønnen og betaler den obligatoriske
almissen, skal bli belønnet hos sin Herre. De
har ingen grunn til å frykte eller sørge."1 han
sier.
Kjære troende!
Allah, verdens Herre, har sendt ned vår
hellige religion for å bringe lykke til
menneskeheten både i denne verden og i det
hinsidige. Han sendte den med sikte på å
blomstre både vår verden og vårt hinsidige.
Sosial rettferdighet må etableres for det
verdslige livets velferd, realisering av sosial
orden og forebygging av kaos. Det er
nettopp dette zakat-tilbedelse er for. Den
har som mål å lege sårene til de undertrykte
og ofrene i samfunnet med sosial solidaritet.
Når vi ser på det 60. verset i Surah AtTawba, angående hvor den innsamlede
zakaten skal brukes, ser vi dette tydelig; “
Almissen er kun for de fattige, de i nød, de
som arbeider med å administrere almissen,
og dem hvis hjerter skal forsones. Almissen
er også for å befri slaver, å hjelpe de som er
bundet av gjeld, for bruk i Guds vei, og for
de veifarende. Dette er et påbud fra Gud.
Gud er Allvitende, Vis."2
Kjære Jamaat!
Zakat er en solid hjertebro som vår religion
har bygget mellom mennesker. Zakat er en
tilbedelse av åndelig verdi som bringer de
rike og de fattige nærmere hverandre,
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forbinder dem, eliminerer klasseforskjeller
og konflikter, styrker menneskelige
relasjoner. Med denne opphøyde tilbedelsen
har vi fått muligheten til å bli renset
materielt og åndelig. I følge det som ble
fortalt fra Ibn Abbas, sa Allahs sendebud
(saw): "Allah har gjort zakat obligatorisk
bare for å rense resten av eiendommen
din..."3 Samtidig er zakat en åndelig
forsikring. "Beskytt med zakat, behandle
dine syke med nestekjærlighet, og avverge
ulykker med bønn”.4
Kjære muslimer!
Som en nødvendighet for å være mennesker
og muslimer, må vi beskytte de undertrykte i
verden og ofrene for Ummah, både materielt
og åndelig. Verdigheten vi vil ha i denne
verden og æren vi vil oppnå i det hinsidige
avhenger av dette i tillegg til de andre
pliktene vi skal utføre. Tilbedelsen av zakat
befalt av Allah (cc) er vår plikt overfor Mevla
og vårt sosiale ansvar overfor hans
kreasjoner. Vi kan aldri unnslippe dette
økonomiske ansvaret ved å hengi oss til
verden. Allmektige Allah, den eneste sanne
eieren av universet og alt i det, i Koranen;
"Du vil aldri oppnå godhet med mindre du
bruker (på Allahs måte) av det du elsker."5
sier han. La oss aldri glemme at den sanne
eieren av det vi har er vår Herre, "Malikü'l
Mulk".
Vi kan aldri unnslippe dette økonomiske
ansvaret ved å hengi oss til verden.
Allmektige Allah, den eneste sanne eieren
av universet og alt i det, i Koranen; "Du vil
aldri oppnå godhet med mindre du bruker
(på Allahs måte) av det du elsker."
kommanderer han. La oss aldri glemme at
den sanne eieren av det vi har er vår Herre,
"Malikü'l Mulk".
Måtte Allah (swt) gjøre oss til en av de
ansvarlige muslimene som gir sin zakat
villig og med fred i sinnet.
Amin!
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