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Velgjerning og gode manerer

All takk til Allah, Den mest gavmilde. Jeg bevitner at ingenting er verdt tilbedelse unntatt Ham, 
uten partnere. Måtte Allah sende fred og velsignelser over Hans siste sendebud. 

Brødre og søstre! Frivillige handlinger og god oppførsel er veldig viktige tilbedelser i islam. Mange 
mennesker ser bare på tilbedelse som en måte å få kontakt med Allah og overser andre viktige 
tilbedelser; som er å være god mot andre og å hjelpe dem. Noen bevis fra Koranen og Hadith som 
viser hvor viktig disse tilbedelsene er:

Dere som tror, bøy dere og fall ned i bønn. Tilbe Herren, og gjør det som godt er, - at det må gå  
dere godt. (22:77)

Det er intet godt i meget av deres samtaler, unntatt når en oppfordrer til velgjørenhet og det  
anerkjent gode, eller til å fremme fordragelighet mellom menneskene. Den som handler slik, idet  
han søker Allahs velbehag, - ham vil Vi gi en stor lønn. (4:114)

Og bruk i Allahs vei og ikke kast (dere selv) i undergangen (ved å ikke bruke deres velstand for  
Allahs sak) og gjør det som godt er. Allah liker de som gjør godt. (2:195)

Profeten (saws) sa: «Velgjørenhet er obligatorisk for hvert eneste ledd i menneskets kropp. 
Det regnes som velgjørenhet å hjelpe en person med ridedyret; å hjelpe en med å ri det eller 
ved å løfte bagasjen oppå det. Et godt ord, og hvert eneste steg man tar for å gjøre 
obligatoriske bønner i forsamling, og å veilede noen på veien, er velgjørenhet.» (Bukhari)

Etter Abo Mosa: Profeten (saws) sa: «Troverdige troende er mot hverandre, som en murstein 
på en vegg; de støtter hverandre.» Imens (han sa det) foldet han hendene sine, ved å flette 
sammen fingrene sine. (Bukhari)

Etter Abo Hurayrah: Profeten (saws) sa: «Den mest perfekte troende, hva angår tro, er den 
med best manerer.» (Abo Dawod)

Brødre og søstre! 
Ibn al-Qayyim forklarer denne tilbedelsen: Den beste gaven til en avdød, er en handling som er 
mest fordelaktig for mennesket, som å frigjøre en slave fri. Sadaqa gitt til veldedighet er bedre enn å 
faste på vegne av den avdøde. Den beste veldedigheten, er den som oppfyller noens behov og som 
vedvarer. Profeten (saws) sa: «Den beste veldedigheten er å gi folk vann å drikke.»  Dette 
gjelder der det er knapt med vann. Å gi noen vann å drikke fra en elv eller en kanal, er ellers ikke 
bedre enn å mate en sulten person som trenger mat. Å be om tilgivelse for den avdøde er fordelaktig 
for den avdøde, spesielt om den som gjør bønnen er oppriktig, helhjertet og ydmyk i sin bønn. En 
slik bønn er bedre enn veldedighet, akkurat som vanlig bønn (salah) er bedre enn begravelsesbønn, 
og så be for den avdøde ved graven. 

Den beste gaven man kan sende den avdøde, er å frigjøre en slave, gi til veldedighet, be om 
tilgivelse for han eller henne, og å utføre hajj (pilegrimsreisen) på vegne av han eller henne.


