
Khutba, 04.11.2022 
Framtidens garanti: 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 

 
Ärade bröder! 
Hz. Omar (r.a.) sålde hundra av sina djur och köpte 
en dadelgård i Khaybar. Han blev så lycklig över det 
så han gick till Profeten (s.a.v.) direkt och frågade 
“Yâ Rasulullah, jag vill få Allahs nöjdhet med denna 
gård, vad tycker du att jag ska göra med den?”. Då 
svarade Profeten (s.a.v.)“Du kan ge gården som infaq 
för Allahs skull, så att det blir omöjligt för andra att 
sälja och donera den, och skörden blir en gåva till dem 
fattiga och behövande.”. Hz. Omar (r.a.) donerade 
gården direkt och detta blev en belöning för han i 
många många år.1 Profeten (s.a.v.) rekommenderade 
följeslagarna ständigt att göra infaq. En dag när 
Rasulullah (s.a.v.) läste versen: “[TROENDE!] Ni 
kommer inte att uppnå sann fromhet, förrän ni ger 
åt andra av det som ni [själva] värdesätter; Gud har 
full kännedom om vad ni ger.”2 så skänkte Hz. Ebû 
Talha (r.a.) sin dadelgård som hette Beyruhâ 
omedelbart för Allahs skull. 
 
Mina bröder! 
Att göra infaq i vår religion betyder att skänka från 
saker man tycker om, endast för Allahs nöjdhet, 
vilket leder till att rengöra våra nafs och 
förmögenhet. Helt klart har infaq många positiva 
effekter på oss. Speciellt när människan lever i ett 
andligt kris och lever i en ständig rädsla över att 
förlora sin förmögenhet och fruktar svältande, så 
donerar de troende av sina ägodelar och stärker sin 
tjäneri genom att nå uppriktighet, taqva, offrande 
och hängivenhet. Vi som utan tvekan vet att det 
endast är Allah som ger oss rizk, ska även kunna ge i 
Allahs väg också. På så sätt vänder vi oss endast till 
Allah och förväntar oss belöningen endast från vår 
Skapare och står ifrån vasvasa och världsliga rädslor. 
Allah säger i Koranen “dem som tror på [existensen 
av] det som är dolt för människor, dem som 
förrättar bönen och som ger åt andra av vad Vi har 
skänkt dem för deras försörjning.”3 och betonar 
vikten av infaq. 
 
 

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

Profeten (s.a.v.) sade: “Människans goda gärningar 
tar slut efter döden förutom dessa tre: sadaka-i 
câriye (en god gärning som ger fortsatt nytta), god 
kunskap som nyttjas, rättfärdiga barn som gör duaa 
för sina föräldrar.”4 och betonade vikten av infaq. 
 
Kära församling! 
Infaq har en stor effekt på att de kommande 
generationerna blir rättfärdiga och lever som bra 
muslimer. Dessutom ger infaq i Allahs väg ett 
tillskott till att folkgrupper lever vidare och bevarar 
sina samhällen och detta i sin tur bidrar till en allmän 
fred. En elev som vi utbildar idag kommer i sin tur 
utbilda hundratals elever senare och detta led 
kommer fortsätta. En frö som planteras idag kommer 
växa som stora träd i framtiden. Och denna samfund 
som vi befinner oss i har stora projekt framåt för att 
stärka den vår identitet och band. Att göra infaq för 
dessa projekt är ett ansvar för oss troende. 

 

Kära bröder! 

I åratal har vår församling genomfört många infaq-
projekt tack vare er donationer och många fina och 
rättfärdiga generationer har växt upp i dessa platser. 
Många barn har växt och blivit imamer, hafidh, 
ingenjörer, lärare och alltmer tack vare dessa 
donationer. I alla dessa utbildningscenter och 
moskéer har ni syskon en stor del och vi önskar att 
det fortsätter i detta år och alla kommande år också! 

Må Allah göra oss bland de som skänker i Allahs väg 
och endast förväntar belöningen från Skaparen, 
Amin! 

3 Bakara suresi, 2:2 
4 Müslim, Vasiyye, 14 


