
Khutba, 04.11.2022 
Sikring af vores fremtid: Infaq 

ا َرَزْقنَاهُْم يُْنِفقُوَنَۙ  ﴿ ٰلوةَ َوِممَّ  ﴾اَلَّٖذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلغَْيِب َويُٖقيُموَن الصَّ
 ِ  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ أَنَّ َرُسوَل ّللاَّ

ْنَساُن اْنقََطَع َعْنهُ  »  َعَملُهُ إاِلَّ ِمْن ثاَلَثٍَة إاِلَّ ِمْن َصَدقٍَة إِذَا َماَت اْْلِ
 « .َجاِريٍَة أَْو ِعْلٍم يُْنتَفَُع بِِه أَْو َولٍَد َصاِلحٍ يَْدعُو لَهُ 

Kære muslimer! 

En dag solgte Umar ibn al-Khattab (ra) hundrede af 
sine dyr og købte en dadelplantage. Købet gjorde 
ham så glad, at han skyndte sig over til Profeten (saw) 
og spurgte: “O Allahs sendebud, jeg ønsker at opnå 
Allahs tilfredshed med min ejendom. Hvordan vil du 
have mig til at bruge den?” Derpå svarede Profeten 
(saw): ”Du kan forære den til velgørenhed, således at 
dens salg og videregivelse umuliggøres, og alle dens 
afgrøder vil blive brugt på de fattige og trængende.”  

Umar ibn al-Khattab (ra) betragtede Profetens (saw) 
råd som en ordre, hvorefter han donerede sin 
dadelplantage for at opnå Allahs (swt) tilfredshed. 
Hans donation blev en kilde til Hasanat (gode 
gerninger), der fortsatte i mange år. Vores profet 
(saw) formidlede vigtigheden af at bortgive af sin 
ejendom i Allahs (swt) vej ved enhver given lejlighed. 
En dag, da Rasulullah var sammen med sine Sahaba 
(ledsagere), læste han dette Koranvers op: ”I vil ikke 
opnå fromhed, medmindre I giver bort af det som I 
elsker. Allâh har viden om hvad I giver bort.” Da 
verset blev læst op, forærede Ebu Talha straks sin 
dadelplantage ved navn Beyruha, hvorefter han 
gjorde sig fortjent til profetens (saw) påskønnelse. 

Højtelskede troende! 

I vores religion er Infaq (at spendere af sin formue for 
Allahs skyld) en nødvendighed for at tilbede Allah på 
bedste vis og rense sin sjæl og ejendom. Begrebet 
Infaq betyder forbrug og bortskaffelse af varer 
etymologisk (sprogvidenskabeligt) og er en 
uundværlig del af Islamisk civilisation. Infaq har 
utvivlsomt en positiv psykologisk effekt på 
mennesker. Især i disse dage, hvor åndelighed ikke 
prioriteres særlig højt og mange mennesker har det 
svært økonomisk, styrker troende deres Ikhlas 
(oprigtighed),  Taqwa (gudfrygtighed) og 
hengivenhed gennem Infaq.  Som mennesker, der 
tror på, at Rizq (forsørgelse) er fra Allah (swt), må vi 
give en del af vores formue væk i Hans vej. Hermed 
vender vi ryggen til det verdslige livs udsmykninger, 
Nafs (selvet) og dets problemer. Vi vender os til Allah 

(swt) og forventer kun belønning fra Ham, og 
overgiver os til Ham alene. I følgende Ayah pointeres 
vigtigheden af Infaq for en Mumin: ”Dette er 
Skriften; deri hersker ingen tvivl. (Det er) En 
retledning for de gudsbevidste, som tror på det 
skjulte, holder bøn og giver ud af det som Vi har 
forsørget dem med,” 

I forlængelse heraf ytrede Rasulullah disse ord om 
Infaq: ”Når en person dør, bliver hans gerninger 
(belønninger) afskåret, bortset fra tre: Sadaqah Jariyah 
(hvis gavn fortsætter), viden, der bliver nydt godt af, og 
efterkommere, der beder for en.”  

Kære Brødre! 

Vi bør være opmærksomme på, at Infaq givet i Allahs 
vej spiller en stor rolle hvad angår opdragelsen af 
gode og gavnlige generationer. Formuer doneret for 
Allahs skyld er med til at opretholde livsvigtige 
samfundsfunktioner. Solidaritet og samarbejde øger 
kvaliteten af det sociale liv og er medvirkende til at 
bevare freden. En elev, vi uddanner i dag, vil 
undervise hundredvis af elever i fremtiden og påtage 
en vigtig lederrolle. De Infaq-frø vi planter i dag, vil 
bære frugt over hele verden. Derfor er det at give 
Infaq en uundværlig religiøs opgave, der sørger for 
sikringen og spredningen af disse enestående 
institutioner, vi er en del af og benytter os af. Derfor 
er vi nødt til at sikre Ummahs fremtid ved at efterlade 
velfungerende institutioner, hvorigennem mange 
mennesker, troende såvel som ikke-troende, vil få 
gavn inshaAllah. 

Højtelskede muslimer! 

I årevis har vi med succes gennemført mange Infaq-
projekter med gavmilde bidrag fra vores medlemmer. 
Gode og bevidste generationer er blevet rejst fra 
vores mange institutioner. Mange af vores børn, 
ingeniører, Huffaz og lærere er blevet uddannet med 
jeres Dua og støtte. I har bidraget til opbygningen af 
adskillige uddanelsesinstitutioner, heriblandt Hifz-
akademier, hvor børn memorerer Koranen, 
velgørenhedsinstitutioner og mange flere. For at 
garantere vores fremtid, er vi nødt til at øge antallet 
af disse velgørende institutioner. I så fald vil vi 
invitere jer alle til at bidrage til Infaq-projektet 2022, 
så vi inshaAllah kan velsigne vores formuer og sikre 
fremtidige generationer.  

 



Må min Herre gøre os til en af sine tjenere, der giver 
Infaq og kun forventer en belønning hos Allah (swt). 

Amin! 


