KHUTBA
Fredag 14.05.10
Norsk
Riba (ågerrenter eller kreditt/bank-renter)
Kjære muslimer,
Den bokstavelige betydningen av renter eller Al-RIBA ,slik det brukes i det arabiske
språket, betyr overskytende eller økende. I den islamske terminologien betyr dette
uanstrengt profitt eller resultater som kommer fra urettmessig kompensasjon eller
ekstra inntekter som er fri for utveksling
Mange koranske vers og hadith tekster har indikert forbudet mot Riba:
De som lever av renteutbytting, skal på oppstandelsens dag stå frem lik en
som Satan har slått med sin berøring. Dette fordi de hevder: «Handel er
som utbytting.» Men Gud tillater handel og forbyr utbytting! Den som får en
påminnelse fra sin Herre og så slutter, la ham beholde det som vedrører
fortiden, og hans sak beror hos Gud. Men de som faller tilbake, de er Ildens
folk, og der skal de være og bli.
Gud gjør utbytting til intet, men gaver øker Han med tillegg. Gud liker ikke
(forherdede syndere. (Koranen 2,275-276
Dere som tror, driv ikke utbytting med doble eller flerdoble krav. Frykt Gud,
at det må gå dere godt.(Koranen 3,130)

Jabir ibn 'Abdallah rapporterte at Profeten, fred være med ham, forbannet
mottakeren og betaleren av Riba, den som registrerer den og de to vitnene til
transaksjonen og sa: «De er alle like [syndere]." (Muslim)
Abu Huraira rapporterte at Allahs budbringer sa: "Unngå de syv store destruktive
syndene." Folket spør, "O Allah's Apostle! Hva er de?" Han sa:"Å delta med andre
i avgudsdyrkelse, å praktisere trolldom , å drepe et liv som Allah har forbudt å
drepe, bortsett fra i en rettferdig sak, (i henhold til islamsk lov), til å fortære Riba
(åger), til å fortære rikdommene til en foreldreløs, å gi tilbake til fienden , flykte fra
slagmarken når tiden er inne for å kjempe, og for å anklage kyske kvinner, som
aldri engang har tenkt på noe som er ukyskt og som er gode troende." (Al-Bukhari
og Muslim.)
Abu Hurairah rapporterte at Allahs budbringer sa: "Åger har fått sytti divisjoner.
Den letteste inndelingen av dem er en mann som gifter seg med sin mor." Ibn Majah
Abdullah bin Hanzalah (som ble vasket av englene) rapporterte at Allahs
budbringer sa: "En dirham av åger en mann fortærer og han vet at det er større
enn 36 horaktige handlinger."(Muslim )

"Det er syttitre typer Riba, hvorav den minste er like avskyelig som en mann som
har samleie med sin egen mor og den verste er å krenke en muslims ære og
integritet." Al-Hakim
Det strenge forbudet av Al-Riba i islam er et resultat av en dyp opptatthet av den
moralske, sosiale og økonomiske velferden til menneskeheten. Muslimske lærde
fremviser gode argumenter for å forklare visdommen i dette forbudet, og nyere studier
har bekreftet deres argumenter, med noen tillegg og utvidelser.
Vi begrenser oss til hva Imam al-Razi sier i sin tafsir av Koranen:
Først: Det å ta Al-Riba innebærer å tilegne seg en annen persons eiendom uten å gi ham
noe i bytte, fordi den som låner en dirham for to dirhams, får ekstra dirham for ingenting.
En manns eiendom har det formål å oppfylle hans behov og den har stor integritet,som vi
kan lese av følgende hadith: "En manns eiendom er like hellig som hans blod."
(Rapportert av Abu Na'eem) Dette betyr at å ta den fra ham uten å gi ham noe i bytte er
haram.
Andre: Avhengighet av Al-Riba forhindrer folk fra å arbeide for sin inntekt, siden en
personen med lite penger kan tjene ekstra penger gjennom Al-Riba, enten på forhånd
eller på et senere tidspunkt, uten å arbeide.Verdien av arbeidet vil derfor være redusert i
estimering, og man vil ikke gidde å ta bryet med å drive en bedrift eller å satse sine
penger i handel eller industri. Dette vil føre til at folk mister fordeler som de ellers ville
hatt, og næringslivet i verden vil ikke klare å fortsette uten industri, handel og vandel,
bygg og anlegg, som alle trenger kapital for å ikke stå i fare. Dette, fra et økonomisk
synspunkt, er utvilsomt et vektig argument.
Tredje: tillate å ta Riba holder folk fra å gjøre godt for hverandre, slik det kreves i islam.
Hvis Riba er forbudt i et samfunn, vil folk låne til hverandre med god vilje og forventer
ikke mer tilbake enn det de har lånt ut, men hvis Riba er tillatt vil de trengende personer
bli pålagt å betale tilbake mer enn hva de lånte, og ha svekkde følelser av godvilje og
vennlighet mot utlåner. (Dette er det moralske aspektet av forbudet mot Riba.)
Fjerde: Utlånere vil svært sannsynlig være rike og låntakerne fattige. Hvis Riba er
tillatt,så vil de rike utnytte de fattige, og dette er imot ånden av barmhjertighet og
nestekjærlighet. (Dette er det sosiale aspektet av forbudet av Riba.)
Således, i et samfunn der Riba er lovlig, vil de sterke utnytte de svake. Som et resultat: de
rike blir rikere og de fattige fattigere, dette vil i sin tur føre til skapelsen av sosioøkonomiske klasser i samfunnet. Dette vil også naturligvis generere misunnelse og hat
blant de fattige mot de rike, og forakt og likegyldighet blant de rike mot de fattige.
Konflikter vil oppstå,den sosio-økonomiske samfunnsstrukturen vil ødelegges,
revolusjoner vil bli født og sosial orden vil være truet.
Nyere historie illustrerer rikelig farene for fred og stabilitet hos nasjoner som ligger i
rente-baserte økonomier.
Her vil vi gjennomgå noen eksempler på Riba:

Ta lån med renter :
The 'Aynah transaksjon:
Det er når et produkt blir solgt gjennom en avbetalingsordning hvor sluttsummen er
høyere enn om en hadde solgt det samme produktet uten denne ordningen. Dette er det
som er kjent som en Al-'Aynah transaksjon. Det kalles "aynah (dvs. avledede av 'Ayn =
likt), fordi det samme produktet som ble solgt returneres tilbake til sin eier. Dette er
haram fordi det er å lure noen inn i renter (Riba).
Abu Dawood (3462) forteller at Ibn Umar sa: "Jeg hørte Allahs budbringer (fred
og velsignelser fra Allah være med ham) si: "Når du deltar i 'aynah transaksjoner
(en slags transaksjon ment å omgå forbudet mot Riba eller åger), og du tar tak i
halen av okser og du er tilfreds med jordbruk (på den tiden da jihad er
obligatorisk), og du gir opp jihad, Deretter Allah vil sende over deg ydmykelse som
ikke vil bli fordrevet til du kommer tilbake til din religion,"
Riba i lån, akkurat som de pleide å gjøre i Jahiliyyah (tiden før islam):
For eksempel, når tiden til å betale et lån kommer, kreditor vil si til skyldneren, "enten
betale nå, eller lånet vil medføre renter..''Dersom skyldneren ber om utsettelse av lånet,
vil kreditor kreve renter og dette vil skje år etter år til den lille summen blir multiplisert
mange ganger.
Riba An-Nasi'ah:
Det kan skje på ulike måter:
Den første: En selger en type vare for samme type vare, får en overlegen kvalitet i bytte
for dårligere kvalitet av samme slag. For eksempel selger gull for gull, hvete for hvete,
eller dadler for dadler.
Al-Bukhari og Muslim rapporterte: Bilal,(Måtte Allah være fornøyd med ham),
brakte noen dadler kalt Barni til Profeten (Allahs Fred og Velsignelser være med
han) Profeten(Allahs Fred og Velsignelser være med han)spurte ham:
"Hvor har du dette fra, O Bilal?"
Han svarte: «Vi hadde noen dadler av dårlig kvalitet, så jeg solgt to Sa'a av det for
en Sa'a (av førsteklasses kvalitet dadler) slik at det kan bli gitt til Profeten (Allahs
Fred og Velsignelser være med han) som mat." Derpå Profeten (Allahs Fred og
Velsignelser være med han) sa:
"O! (Dette er) essensen av Riba, (dette er) essensen av Riba, så ikke gjør det. Men
hvis du ønsker å kjøpe (en overlegen kvalitet av dadler ), og deretter selge ( dårlig
kvalitet på dadler ) i en annen transaksjon og kjøpe (den overlegne kvaliteten av
dadler) med dens pris. "
Den andre: Selger en type element for en annen type, for eksempel, selger gull for sølv
eller hvete for dadler, når en vare er til stede og den andre fraværende. Dette er på grunn
av Allahs budbringers uttalelse:
"Du skal ikke selge fra det (gull eller sølv) som ikke er til stede i øyeblikket ,i bytte
for (gull eller sølv) hva som er tilstede."

Og hans utsagn: "Selg gull for sølv dersom betalingen skjer på stedet."
Og hans ord: "Selger av gull for sølv er Riba ved mindre det er fra hånd til hånd,
produktet er tilstede på tidspunktet for salget." Al-Bukhari og Muslim
Den tredje: Selger ett slag for samme slag i like mengder, men en av dem er fraværende
og finansiert på kreditt. For eksempel selger gull for gull eller dadler for dadler, like i
størrelse og i form, men en type er fraværende.
Dette skyldes Profetens uttalelse: "Å selge hvete for hvete er Riba mindre det er fra
hånd til hånd, tilstede på tidspunktet for salget." Al-Bukhari og Muslim
Å få lønn på forhånd, og betale en stor mengde penger tilbake.(oversetter i tvil ang
oversettelsen da engelsk tekst lyder:Getting the salary in advance and baying amount of money in turn)

Erstatte gammelt gull med nytt og betale differansen. Den rette måten er å selge det
gamle og få pengene ,og deretter bruke disse for å kjøpe nytt.
Plassere en stor mengde penger i en bank og få renter for pengene.
Få fordeler ved å anbefale eller godkjenner personer. Profeten Mohammed (Allahs
Fred og Velsignelser være med han) sa: "den som gjør en anbefaling for sin bror
men aksepterer en gave som tilbys av ham, har inngått Riba gjennom en stor
port."Abu-Dawood.
Kjære muslimer,
Riba er en stor synd vi raskt må omvende oss fra, hvis vi begår den. Ikke bli lurt av den
nytelse og velstand du vil få ved å tjene på Al-Riba men husk straffen for dette på
Dommens Dag, som er en veldig hard straff og for evig tid..
Al-Bukhari nedtegnet at Samurah bin Jundub sa i et langt Hadith som omhandler
drømmen som profeten hadde: "Vi nådde en elv-(fortelleren sa: "Jeg trodde han sa at
elva var så rød som blod'')-og så en mann som svømte i elva, og på bredden var det
en annen mann som sto med en stor samling av steiner ved siden av seg. Mannen i
elva skulle svømme, så komme til mannen som hadde samlet steinene og åpne
munnen, og den andre mannen skulle kaste en stein i munnen. hans." Forklaringen
på denne drømmen var at personen i elva var en som hadde konsumert Riba.
I en annen hadith fortalt av Al-Bukhari sa Profeten: "Personen som vil motta minst
straff av de som hører til i Helvete, vil være en mann som på Oppstandelsens Dag,
vil få glødende kull plassert under buen på foten hans. Hans hjerne vil koke på
grunn av det."
Så, frykt Allah, unngå Riba og omvend deg fra synd for å unnslippe straffen på
Dommens Dag.

