Preken 04 11 2022
Garanti for vår fremtid: Infaq
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Kjære brødre og søstre
En dag kjøpte Umar (r.a.) en daddelhage i Khaybar
ved å selge hundre egne dyr. Dette gjorde ham så
glad at han ten, "O Allahs sendebud, jeg ønsker å
vinne Allahs godkjennelse med denne eiendommen.
Hvordan vil du at jeg skal vurdere det?»1 hun
spurte. Deretter sa Profeten (fvmh): "Hvis du vil, gi
som infaq den opprinnelige hagen, slik at den er
umulig å selge eller donere, og all dens avling vil bli
brukt på de fattige og trengende." 2 han sa. Vår
Mester Omar, som betraktet dette rådet som en
ordre, brukte dadelhagen på Allahs måte og skapte
en kilde til belønninger som ikke stoppet på flere år.
Vår elskede profet formidlet denne maksimen til
troende ved enhver anledning. En dag, da profeten
var sammen med sine følgesvenner, sa han: "Du vil
aldri oppnå godhet med mindre du bruker på de
tingene du elsker på Allahs måte. Uansett hva du
bruker, vet Allah det." Da han leste verset, tilbrakte
Abu Talha, en følgesvenn, øyeblikkelig dadelhagen
kalt Beyruha på Allahs måte og fikk vår profets
forståelse.
Kjære brødre!
I vår religion er det infaq en nødvendighet for å tilbe
Allah ordentlig og rense sin sjel og eiendom på
Allahs måte. Konseptet infaq, som betyr å forbruke,
bruke og kaste varer i ordboken, er en uunnværlig
del av den islamske sivilisasjonen. Uten tvil har
utgifter en positiv psykologisk effekt på mennesker.
Spesielt i disse dager når den åndelige krisen øker og
frykten for hungersnød griper hjertene, styrker de
troende sin slaveri ved å bruke oppriktighet, taqwa,
selvoppofrelse og hengivenhet. Som de som tror at
næring kommer fra Allah, må vi være bevisste på å
bruke vår næring på Allahs måte. Dermed snur vi
ryggen til vrangforestillingene og utsmykningen av
det verdslige livet, nafs og dets problemer, og
vender oss til Allah og forventer dens belønning kun
fra Ham, og vi overgir oss til Ham alene. Faktisk sier
vår allmektige Herre i Koranen: "(De) tror på det
usynlige, utfører bønnen og bruker det vi gir dem til

1
2

Buhârî, Vesâyâ, 22
Âl-i İmrân suresi, 3:92

det gode."3 Han sa og snakket om viktigheten av
pengebruk som et krav til vår tro.
Muhammad Mustafa (s.a.v.) sa: «Når en person dør,
blir hans gjerninger (belønninger) avskåret,
bortsett fra tre: nestekjærlighet (hvor fordelen
fortsetter), kunnskap som dras nytte av, og en god
sønn som ber etter ham.” 4 Han understreket at
belønningen til den som bruker ikke vil bli avskåret
etter at han dør.
Kjære brødre!
Det bør huskes at utgifter i veien for Allah har en
stor rolle i å oppdra gode generasjoner og i økningen
av nyttige mennesker til samfunnet. Donasjonene
som gis på Allahs måte til fordel for menneskeheten
er også viktige med tanke på fortsettelsen av
samfunnene. Sosial solidaritet og samarbeid øker
både kvaliteten på det sosiale livet og legger
grunnlaget for generell fred i stor grad. En elev vi
utdanner i dag vil være læreren til hundrevis av
elever som kommer en dag, og skal være leder for
samfunnet. Frøene til veldedighet vi planter i dag vil
bære frukt over hele verden. Å gi bort er en
uunnværlig nødvendighet og et religiøst ansvar for
overlevelsen og spredningen av disse eminente
institusjonene vi befinner oss i. Ved denne
anledningen må vi tjene Ummahs fremtid ved å
legge solid grunnlag.
Kjære brødre!
I årevis har vi fullført mange donasjonsprosjekter
med bidrag fra deg, samfunnet vårt og medlemmer,
og gode, bevisste og bevisste generasjoner har blitt
oppdratt fra våre mange institusjoner. Mange av
våre barn, ingeniører, minner og lærere har vokst
opp med din støtte og bønner. Du har din
besluttsomhet og bidrag i utallige prosjekter fra våre
sosiale komplekser til våre hafize-institusjoner, fra
våre utdanningsinstitusjoner til våre sosiale
institusjoner. For å øke og utvikle disse gode
gjerningene, må vi fortsette byggingen av disse
veldedige organisasjonene, som er garantien for
fremtiden vår, også i år. I så fall vil vi gjerne dele
dere, våre brødre og søstre, i denne ustoppelige
fontenen av infaq.
Måtte min herre gjøre oss til en av sine tjenere som
bruker på sin egen måte og forventer sin belønning
bare fra seg selv. Amin!

3
4

Bakara suresi, 2:2
Müslim, Vasiyye, 14

