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Norsk
Lovlig fortjeneste
Godtfolk, frykt Allah hva angår dere selv og deres familie. Frykt Ham angående deres gjerninger og
deres velstand. Frykt Ham angående hva dere spiser og hva dere sparer.
Allah sier: Hør, dere mennesker, spis av det jorden frembyr og som er tillatt og godt. Følg ikke i
Satans fotspor! Han er deres erklærte fiende. (2:168)
Allahs tjenere, anskaffelser og å søke livsopphold er noe som den islamske loven (Shariah) befaler.
Det ligger i ens natur.
Allahs sendebud Dawood (AS) spiste bare av det han selv hadde tjent ved manuelt arbeid. Noen av
Salaf sa: «Noen av syndene gjør man bot for ved å lete etter lovlige midler til livsopphold.»
Fra Luqmans visdomsord til sin sønn: «Sønn, unngå fattigdom ved lovlig fortjeneste. Ingen blir
fattige om de ikke tar til seg tre særpreg:
1. Mykhet i religionen.
2. Svakhet i sinnet.
3. Tap manndom og ære.»
Lovlig fortjeneste og solid velstand tar vare på religionen, beskytter ens ære, forskjønner ens
utseende, og gjør en sterk.
Det er klart at det er ønskelig med lovlige midler. Allah er Tayyib, som innebærer godhet og
vennlighet. Han aksepterer bare det som er bra og lovlig. Allah (SWT) befalte de troende, som Han
befalte sendebudene, da Han sa: «Dere sendebud, spis av det som er godt og rent, og lev
rettskaffent! Jeg kjenner til det dere gjør…» (23:51) Allah sier også: Dere som tror, spis av goder
som vi har gitt dere til livets opphold, og vis takknemlighet mot Allah, så sant det er Ham dere
tilber. (2:172)
Sendebudet Mohammads (SAWS) fremste mål var å gjøre det gode tillatt og det onde forbudt, og på
Gjenoppstandelsens dag vil de gode konsekvensene være for gode mennesker.
Allah (SWT) sier: … dem som englene henter som gode mennesker, idet de sier: «Fred være med
dere! Tred inn i Paradiset for det dere utrettet.» (16:32)
I boken til imam Tirmidhi sa Profeten (SAWS): «Enhver som spiser av det gode, handler i følge
sunnah, og mennesker føler seg trygge fra hans ondskap, vil entre Paradis.»
Det står også i boken til imam Ahmad, Abdullah ibn Amri (AS) at Profeten (SAWS) sa: «Om dere
har fire ting, så trenger dere ikke bekymre dere over hva dere mister i dette livet;
opprettholde tillit, snakke sannheten, gode manerer, og ærbarhet og renhet for det dere
spiser.»
Lovlige midler til underhold er obligatorisk og en nødvendighet, for ingen tjeneres føtter vil bevege
seg på Gjenoppstandelsens dag, før han blir spurt om sin velstand. Hvordan han tjente den og

hvordan han brukte den? Det påligger enhver kvinnelig og mannlig muslim å sørge for lovlige
midler, og ærbar og rent arbeid, og å spise av det som er lovlig og å bruke på det som er lovlig.
Et godt eksempel er Abu Bakr (RA) som hadde en tjener som brakte ham litt mat som han
spiste. Etterpå spurte tjeneren ham om han visste hvor maten kom fra. Abu Bakr spurte:
«Hvor fikk du den fra?» Hans svarte: «Jeg fungerte som en sannsiger for en mann i den før
islamske perioden, og siden jeg ikke er god til det så bedro jeg ham. I dag møtte han meg og
belønnet meg for den spådommen. Du har spist fra dette.» Da puttet Abu Bakr (RA) hånden
sin i munnen slik at han kastet opp alt han hadde spist.
I en annen beretning sa Han: «Om det ikke hadde kommet ut unntatt med min sjel, som betyr
ved min død, så hadde jeg fortsatt tvunget det ut. O Allah, jeg ber deg om å tilgi meg for hva
mine årer har transportert fra dette og for det som ble blandet i min mage.» (Bukhari)
Omar (RA) drakk litt melk, som han likte. Han spurte den som ga ham melken: «Hvor fikk du dette
fra?» Han svarte: «Jeg gikk forbi Zakaah kameler mens de drakk vann, og tok fra melken deres.»
Omar puttet hånden sin i munnen og kastet det opp.
Dessuten så rådet en rettskaffen kvinne sin ektemann ved å si: «Ektemann, frykt Allah, og
forsyninger du bringer oss, for vi kan klare oss gjennom sult, men vi klarer oss ikke mot straffen i
helvetesilden.» Disse er de rettferdige. De bringer ut av sine mager det som er ulovlig og tvilsomt,
selv om det er noe de har fått i seg av mat og drikke uten å vite det.
Jeg spør dere ved Herren, hva er igjen for Allahs tjener om man mister kontakt med sin Herre, ens
dua (bønn) avvises og man blir nektet Allahs barmhjertighet? Noen fra Salaf sa: «Om dere står opp i
tilbedelse, som en påle, som betyr for lang tid uten å gi opp. Det vil ikke gagne dere før dere passer
på hva som kommer inn i deres mage.»
Noe helt utrolig mine brødre er handlinger til folk som unngår lovlige midler i frykt for å bli syk,
men de har ikke nok frykt for Allah til å unngå ulovlige midler.
Allahs tjenere, å spise fra ulovlige midler blender innsikt, svekker religionen, gjør hjertet hardt,
formørker sinnet, hindrer kroppen tilbedelse, fanger en i dette livet, hindrer ens dua (bønn) fra å bli
akseptert. Allah godtar bare fra de rettferdige.
Ulovlig fortjeneste og forsyninger har dårlig effekt på individet og samfunnet. Det fjerner
velsignelser og er grunnen til spredning av sykdommer, ulykker, finanskriser, arbeidsledighet,
undertrykkelser og krangler.
Muslimer, ve de som spiser fra ulovlige forsyninger, oppdrar deres barn og familie med ulovlig
inntjening. Deres eksempel er som eksemplet til en som drikker av sjøvann. Jo mer de drikker jo
tørster blir de. De drikker som en tørst kamel drikker. De er hverken fornøyd med litt eller mye.
I en hadith fra imam Bukhari og An Nasa’i sa han (SAWS): «Det vil komme en tid at en mann
ikke er bekymret for hvor hans midler kommer fra, lovlige eller ulovlige», og i en annen
beretning la han til: «Det er en hvis dua (bønn) ikke blir akseptert».
Arbeidere og offiserer, forretningsmenn, konsulenter, børsmeglere, muslimske menn og kvinner, det
er deres plikt å lete etter det som er lovlig og holde dere unna det som er tvilsomt. Bevar folks
rettigheter. Fullfør deres jobb helt. Oppfyll deres løfter og kontrakter. Hold dere borte fra bedrag,
løgn, utsettelser, og frykt Allah.

Lovlige midler er tilfredsstillende, bringer lettelse, opplyser hjertet, gir lemmene og kroppen energi,
hjelper og forbedrer en persons situasjon, gjør kroppen sunn, og Allah aksepterer dua (bønn) fra en
slik person.
Muslimske brødre, den beste måten å holde seg unna ulovlige saker er å holde seg borte fra det som
er tvilsomt, og fortsette med fromme, gudfryktige måter og midler om man er usikker.
AnNu’aman ibn Bashir sa at Profeten (SAWS) sa: «Den som vokter seg mot noe tvilsomt holder
sin religion og ære uklanderlig, men den som faller for noe tvilsomt faller inn i det som er
ulovlig.» (Bukhari og Muslim)
Al Hassan Basri (RahimAllah) sa: «Rettskafne mennesker fortsetter å være gudfryktige og
rettskafne helt til de gir opp det som er lovlig av frykt for å utføre noe som er ulovlig.»
Frykt Allah, må Allah være barmhjertig med dere og meg. Frykt Allah for dere selv og deres
familie, og vokt dere mot flammene; brennstoffet er mennesker og folk, og det er harde og strenge
engler, som ikke er ulydige mot det som Allah befaler dem, men som gjør det de er befalt å gjøre.

