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Social solidaritets centrum: Allmosan  

ٰ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  

 

Ärade syskon! 
Vi som muslimer och i vår religon Islam, bygger 
sig på fem pelare. En av dessa är Zakat, alltså 
Allmosan. Zakat är en dyrkanshandling för 
samhället för Allah’s sak. Det är en religös plikt 
som måste uppfyllas av varje troende som har 
nått pubareten, har tillgångar och medvetenhet. 
 
Allah har omnämnt följande i Koranen:  “De som 
tror och lever ett rättskaffens liv och förrättar 
bönen och hjälper de behövande skall helt visst 
få sin lön av sin Herre och de skall inte känna 
fruktan och ingen sorg skall tynga dem.”1  
 
Ärade församling! 
 
Allah (azze ve celle) har sänt ner till oss vår 
heliga religon för att skapa lycka hos 
mänskligheten och blomstra, i den här världen 
och nästkommande liv. 
 
För att upprätthålla rättvisa i det värdsliga livets 
välfärd, behöves det ordning och förhindrande 
av kaos. 
Det är precis det som Zakat är till för. Den syftar 
till att hjälpa och underlätta för de förtryckta i 
samhället med solidaritet. 
 
Vi har fått veta i Surah Tawbah, vart Zakat skall 
skänkas: ”Offergåvorna är avsedda enbart för de 
fattiga och de nödställda och för dem som har 
hand om insamlandet av dem och för att vinna 
hjärtan [för tron] och för att friköpa människor 
ur fångenskap och slaveri och [för att lätta] de 
skuldtyngdas [bördor] och för [kampen för] Guds 
sak och för vandringsmannen. Detta har Gud 
föreskrivit; Gud är allvetande, vis.” 2 
 

 
1 Bakara, 2:277 
2 Tevbe, 9:60 

 
Dyrbara muslimer! 
Zakat är en hjärtebro som vår religion har byggt 
mellan människor, en religös dyrkan som för rika 
och fattiga närmare varandra, förbinder dem och 
tar bort klassskillnader i samhället. 
Vi kan aldrig undgå detta ekonomiska ansvar 
genom att hänge oss åt världen. Allsmäktige 
Allah, den enda sanna skaparen och ägaren av 
universum och allt i det, har omnämnt i 
Koranen; "[TROENDE!] Ni kommer inte att 
uppnå sann fromhet [taqwa], förrän ni ger åt 
andra av det som ni [själva] värdesätter; Gud har 
full kännedom om vad ni ger. "3 Ärade syskon, låt 
oss aldrig glömma att den sanna ägaren av det vi 
har, är Allah (azze ve celle).  
 
Må Allah göra oss ansvarsfulla muslimer som ger 
zakat villigt och med sinnesfrid, amin. 
 
 

 
3 Al I Imran – 3:92 


