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Handel som aldri feiler

Kjære muslimer, i både handel og investering er planlegging nødvendig for suksess. Den 
beste investoren er den som bruker sine ressurser på suksessrike prosjekter. Det 
oppnådde sluttresultatet vil fortelle hvor gode investeringene var. 
Når det er sagt kan man spørre seg hva det er det er verdt å investere i. Er det 
velsignelser og velstand i dette livet som en dag tar slutt, og som ved din død overføres til 
andre; eller er det, det neste livet, som i tillegg til å gi privilegier i dette livet forblir i evig 
tid? 
Sannelig, de evige belønningene og velsignelsene er bedre enn de flyktige, men disse 
belønningene og resultatene kan også påvirke dine investeringsbeslutninger. For å forstå 
profitten i det neste liv, kan man ta en titt på belønningene av to grunnleggende praksiser i 
islam: 

1 – Å huske på Allah; refererer til måtene man kan huske på Allah som å ha Hans 
attributter i tankene, resitere dem gjentatte ganger, bekrefte dem med iver og oppriktighet, 
og reflektere over Hans Allmektighet og Kraft. 

Menn og kvinner som har gitt seg Gud i vold, menn og kvinner som tror, viser 
fromhet, er sannferdige, standhaftige, ydmyke, gir almisser, holder fasten, som 
holder sitt kjønnsliv i tømme, som stadig kommer Gud i hu, for dem har Gud rede 
tilgivelse og en herlig lønn. [Koranen 33:35] 

Så kom Meg i hu, og Jeg vil komme dere i hu. [Koranen 2:152]

Said ibn al-Musayyab sa: «Betydningen er: ‘Husk Meg med lydighet, og Jeg vil huske 
dere med belønning.’»

Abu Hurairah, må Allah være fornøyd med ham, sa: Allahs sendebud vandret langs 
en gate i Mekka. Han kom til Jumdan-fjellet og sa: «Dette er Jumdan, gå videre, for 
Mufarridun har gått foran.» Hans ledsagere spurte. «Hvem er Mufarridun?» Han 
svarte: «Menn og kvinner som husker Allah mye.» [Muslim]

Abu Musa al-Ashari, må Allah være fornøyd med ham, fortalte at profeten 
Mohammad sa: «Forskjellen på en person som husker Allah, og en person som ikke 
gjør det, er som en levende person og en død en.» [Al-Bukhari og Muslim]

I en hadith fortalt av Abu Hurairah, berettet Profeten (saws) at Allah sier: «Jeg er 
som Min tjener tenker om Meg. Jeg er med ham når han husker Meg. Hvis han 
nevner Meg inni seg, så vil Jeg nevne ham inni Meg. Hvis han nevner Meg i 
forsamlinger, så vil Jeg nevne ham i en bedre forsamling. Hvis han kommer en 
armlengde nær Meg, så kommer Jeg en underarms lengde nær ham. Hvis han 
kommer en underarms lengde nær Meg, så kommer Jeg like nær ham som to 
utspredte armer. Hvis han kommer til Meg gående, så kommer Jeg springende mot 
ham.» [Al-Bukhari og Muslim]

I en annen hadith sa Profeten (saws): «Skal jeg fortelle dere om deres beste 
handlinger, deres reneste eiendom, deres høyeste rang, hva som er bedre for dere 



enn å bruke gull og sølv, hva som er bedre for dere enn å møte fienden og slå deres 
nakke, og de slår deres nakke?» De svarte: «Ja, virkelig!» Han sa: «Å huske Allah 
Den Allmektige.» [Tirmidhi og Ibn Maja] 

Abu Said Hariz, må Allah være fornøyd med ham, sa: «Når Allah ønsker å velge Wali fra 
Sine tjenere, så åpner Han døren for dem til å huske Ham. Når de finner sødmen i å 
huske Ham, så åpner Han nærhetens dør.»

Al-Hasan Al-Basri sa: «Søk sødmens lykke i tre saker; utføre bønner, huske Allah, og 
lese den Hellige Koranen. Om du finner behag i disse tre, så er det greit. Men om du 
ikke gjør det, så betyr det at døren til Allahs kjærlighet og barmhjertighet er lukket. 
Let etter grunnen til det.»

En av måtene og alltid huske på Allah, er å kontinuerlig be om Hans tilgivelse. Det bringer 
velsignelser, velstand og nåde. 
.. og så talte jeg både offentlig og privat, og jeg sa: ’Be om Herrens tilgivelse! Han er  
det som tilgir, og så vil Han sende dere strømmende regn fra oven, og forstrekke 
dere med rikdom og barn, og gi dere haver, og gi dere bekker. [Koranen 71: 9-12] 

Vi sendte til folket Thamod deres bror Salih: «Tjen Gud!» Men se, de ble to partier  
som lå i strid. Han sa: «Mitt folk, hvorfor vil dere se påskyndet det onde før det  
gode? Hvorfor ber dere ikke Gud om tilgivelse, så dere må finne nåde?» [Koranen 
27:45-46] 

Det er derfor profet Muhammed gjorde det og oppfordret oss til det samme. 
Folk, be Allah om tilgivelse, for jeg ber om tilgivelse hundre ganger om dagen. 
[Muslim]

2 - Å gjøre bønn over Profeten(saws): 
Gud og Hans engler velsigner profeten. Dere som tror, nedkall også velsignelse 
over ham, og fred. [Koranen 33:56] 

Al-Bukhari sa: Abu Al-Aliya sa: «Allahs salah er Hans lovprisning før englene, og 
englenes salah er deres bønn.» Ibn Abbas sa: «De sender velsignelser.» 
Abu Isa At-Tirmidhi sa: «Dette ble fortalt av Sufyan Ath-Thawri og andre lærde som 
sa: Herrens salah er barmhjertighet, og englenes salah er deres søken etter 
tilgivelse.»

I denne forklaringen skrev Al-Bukhari at Ka’b bin Ujrah sa: Det ble sagt, O Allahs 
sendebud, angående å sende salam til deg, så vet vi om dette, men hva med salah? 
Han svarte: Si: «O Allah, send Din salah til Mohammad og hans familie, som Du 
sendte Din salah til Ibrahims familie, Du er virkelig Den Prisverdige, Den Praktfulle. 
O Allah, send Dine velsignelser til Mohammad og hans familie, som Du sendte Dine 
velsignelser til Ibrahims familie, Du er virkelig Den Prisverdige, Den Praktfulle.» 

Å gjøre bønn over profet Muhammed (saws) har mange fordeler: 

• man adlyder Allahs ordre:
Gud og Hans engler velsigner profeten. Dere som tror, nedkall også velsignelse 
over ham, og fred. [Koranen 33:56]



• Man følger andre profeters eksempler som gjorde bønn over profet Muhammed (saws). 

• velsignelser fra Allah. 
Profeten Mohammad (saws) sa: «Om en person skulle si én velsignelse over meg, 
så vil Allah velsigne ham ti ganger.» [Muslim]

• Man får forsterket belønningen, fjernet synder og få Allahs velsignelser: 
Abdullah bin Amr bin Al-As, må Allah være fornøyd med dem, fortalte: «Jeg hørte 
Allahs sendebud (saws) si: Enhver som ber Allah opphøye min omtale, vil Allah 
opphøye hans omtale ti ganger og fjerne ti synder, og heve ham ti grader.» [Al-Nasai]

• Man vil bli tilgitt synder og frigjort fra bekymringer:
Ubai ibn Kaab fortalte at etter første fjerdedel av natten er over så brukte profeten 
Mohammad (saws) å rope ut: «O folk, husk Allah. Rajifah (det første Trompet blås vil 
ryste hele universet og sørge for at alt liv opphører) har kommet, etterfulgt av Ar-
Radifah (det andre Trompet blås som vil gjenopprette livet og derfor markere 
Gjennoppstandelsensdag.) Døden har kommet med alt det innbefatter.» Jeg spurte: 
«O Allahs sendebud (saws), jeg ber ofte Allah om å opphøye din rang. Hvor mye av 
mine bønner bør jeg vie deg?» Han svarte: «Du kan vie så mye som du ønsker.»Da 
jeg foreslo en fjerdedel sa han: «Gjør som du ønsker, men det er bedre for deg om 
du øker det.» Jeg foreslo halve, og han sa: «Gjør som du vil, men det er bedre for 
deg å øke det.» Jeg foreslo to tredjedeler, og han sa: «Gjør som du vil, men det er 
bedre for deg å øke det.» Jeg sa: «Skal jeg vie all min bønn til å be Allah å opphøye 
din rang?» Han svarte: «Da blir du befridd fra dine bekymringer og dine synder blir 
tilgitt.» [Tirmidhi]

Kjære muslimer, dette er bare noen eksempler på de store belønningene og gledene som 
vi kan oppnå ved å investere i det neste livet. For å hjelpe deg selv for å gjøre det, så husk 
alltid på denne verdens flyktighet, og evigheten i det neste livet. 

Vi ber Allah om å hjelpe oss til å holde oss stødige på Hans vei, om å akseptere vår 
investering for det neste livet og gode gjerninger; om å tilgi våre synder og belønne oss 
med paradis. 

Amen


