INTRODUKSJON TIL ZAKĀH
Allah Ta’aala har nevnt Zakāh i koranen flere ganger. Ofte
nevnt sammen med salah.

Når ble Zakāh obligatorisk?
Tidlig etter åpenbaringen av Islam, i Mekka-perioden, før
Profeten ( )ﷺog muslimene migrerte til Madinah, ble surah
Muzammil, som er det tredje kapitlet i Koranen, åpenbart.
ٰ َّ
ُ ٰ َ ٰ َّ
َ
الزكوة
الصلوة َواتوا
َوا ِق ۡي ُموا

1

“Og etabler Ṣalāh og betal Zakāh” (73:20)

Det var ingen detaljer nevnt om hvor mye og hvem man
skulle gi Zakāh til.
Sahabah spurte Profet Mohammad ( )ﷺom detaljer.
Allah sier i surah Al-Baqarah:
ۡ ۡ ُ َ ُ ۡ َ َ َ ُ
َو َي ۡسـ َٔــل ۡونك َماذا ُين ِفق ۡون ق ِل ال َعفو

2

“Og de spør deg hva de skal betale? Si, “Overskuddet”” (2:219)

I begynnelsen var det slik at man skulle betale overskuddet
og det som var igjen fra ens utgifter. Det andre året etter
migrasjonen, når den islamske staten begynte å etablere seg
i Medina, ble detaljer av Zakāh åpenbart.
1
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Sūrah Al-Muzzamil – vers 20
Sūrah Al-Baqarah – vers 219
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Zakāh er nevnt mer enn 30 ganger i koranen, og i alle sihah
sitta (6 mest autentisk hadith samlinger) er det et eget kapittel
om Zakāh og dens detaljer.
I Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri, i Kitābul Īmān, er det Ḥadīth rapportert av
ʿAbdullāh ibn ʿOmar
َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ ه
اَّلل صىل هللا عليه وسلم
ِ  ع ِن اب ِن ع َم َر قال قال رسول3
َ
َ ََ َ
َ َّ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ه ُ َ َ َّ ُ َ ً َ ُ ُ ه
َ
َ ُب
" ِ الصال ِة َو ِإيَ ِا
اَّلل َو ِإق ِام
ن ِاإل ْسال ُم عىل خ ْم
ِ س شهاد ِة أن ال ِإله ِإال اَّلل وأن مح َّمدا رسول
ِي
ٍ
َ َ َ َ ْ َ َ ِّ َ ْ َ َ َّ
" الزك ِاة والحج وصو ِم رمضان

Sønnen til Omar r.a. sier at Profet Mohammad ( )ﷺsa: «Islam
bygger på fem ting.
1- Bevitne at det er ingen annen Gud enn Allah Ta’alaa og at
Profeten Mohammad er Allahs sendebud
2- Etablere Salaah

3- Betale Zakāh

4- Utføre pilegrimsreise (hajj)

5- Faste i Ramadan»

HVA BETYR ORDET ZAKĀH?
Den lingvistiske betydningen av ordet Zakāh er «renhet»
َ
َ َۡ َ ۡ َ
ٰٰ4قد افلح َم ۡن ت َزك
“Han som rengjør seg selv har uten tvil fått suksess”
(Sūrah Al-Aʿlā)

Grunnen til at Zakāh betyr «renhet» er fordi den rengjør en
person fra hans synder og grådighet, og beskytter hans
gjenværende rikdom fra ondskap.
3
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ۡ ُ
ِّ ُ ُ َ ُ ً َ َ
َ
خذ ِم ۡن ا ۡم َو ِال ِه ۡم َصدقة تط ِّه ُره ۡم َوت َزك ۡي ِه ۡم ِب َها5
Allah sier: «Ta donasjoner fra deres rikdom (slik at) de blir rene og
renser dem»

En annen betydning av ordet Zakāh er «Nomow» som betyr
«å øke». Selv om det kan virke som Zakāh reduserer ens
rikdom, er dets ekte formål å øke ens rikdom.
Allah sier i koranen:
ٰ َ َّ
ُ ٰ ٰ َي ۡم َح ُق
ِّ اَّلل
الصدقت
الر ٰبوا َو ُي ۡر ِب
Allah intetgjør åger og øker donasjoner (2:276)

Fra menneskets oppfatning kan det se ut som at renter øker
pengene, mens donasjonen reduserer rikdommen. Men Allah
lover å øke rikdommen til den, som gir donasjoner fra sin
rikdom i Hans vei for Hans skyld. Det sier Han i det
overnevnte verset, hvor Zakāh betyr «økning»
En annen betydning av Zakāh er «sannferdighet».
Når en muslim betaler Zakāh, da er det et bevis på at han er
sann i sin tro om at Allah vil belønne ham, og samtidig
beskytte ham fra ondskap.

HVA ER ZAKĀH IFØLGE ISLAM
Zakāh er «overføring av eierskap til en viss mengde rikdom
som er foreskrevet i islam fra en rik muslim til en fattig muslim
som ikke er en Ḥashimi, for Allahs skyld»
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Sūrah At-Taubah vers 103
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Det vil si at en person, som er kvalifisert til å betale Zakāh, må
overføre en bestemt sum av sin rikdom til en annen person,
som er kvalifisert til å motta Zakāh. Personen kan ikke være
fra Profetens familie. Dessuten må han også være muslim.
Mottaker har full råderett over overført Zakāh (eiendel), som
han mottar.
Eksempelvis, en person har et rom til leie i huset sitt, og han
lar en fattig leietaker bo gratis der for det neste året. Dette vil
ikke tilfredsstille kriteriene for eierskap, selv om leien tilsvarer
Zakāh-mengden, som utleieren må betale. Det vil altså ikke
være gyldig å betale Zakāh på denne måten.

BELØNNING FOR DE SOM BETALER ZAKĀH
Det er nevnt flere fordeler for de som betaler zakat og gir
donasjoner. Det er også nevnt hvilke store belønninger de får
fra det.
َ ْ ُ َ ْ َ
َ َ َ َ َ ُ ُ ه
اَّلل صىل هللا عليه وسلم
ِ " عن أ ِ يب ه َري َرة رض هللا عنه قال قال رسول6
ُ
َ
ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ه ُ َّ َّ ِّ َ َ َّ ه
َ ْ َ َّ َ
َ
اَّلل َيَق َّبل َها ِب َي ِم ِين ِه ث َّم
َم ْن ت َصدق ِب َعد ِل ت ْم َر ٍة ِم ْن ك ْس ٍب ط ِّي ٍب وال يقبل اَّلل ِإال الطيب و ِإن
ْ ْ َ ُ َ
َُ ُ ُ َ
َ
َ َ ِّ ُ
اح ِب ِه ك َما ُي َر ِ ِّ يب أ َحدك ْم فل َّو ُه َح ََّن تكون ِمث َل ال َج َبل
ِ " ي َربيها ِلص

Abo Horairah r.a. sier at Profet Mohammad ( )ﷺsa: «Hvis man
gir så mye som en daddel i veldedighet fra halal opptjente
eiendeler, (husk at) Allāh aksepterer kun fra halal opptjente
eiendeler, da vil Allāh Ta’alaa akseptere det, ta vare på det og
forstørre belønning for giveren, akkurat som noen av dere tar
vare på sitt føll, slik at den blir like stor som et fjell»
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ADVARSEL FOR DEM SOM IKKE BETALER ZAKĀH
َ ْ ُ َ ْ َ
َ َ َ َ َ ُ ُ ه
اَّلل صىل هللا عليه وسلم
ِ عن أ ِ يب ه َري َرة رض هللا عنه قال قال رسول
ْ
ْ
ُ
ُ ُ َ
َ َ ُ َ َ َْ ً
ُ َ ِّ ُ َ َ َ ِّ َ َ َ ً ُ َ ْ َ ُ ه
اَّلل َماال فل ْم ُيؤد زكاته ُمث َل له َي ْو َم ال ِق َي َام ِة ش َجاعا أق َرع له ز ِب َيبَ ِان ُيط َّوقه َي ْو َم ال ِق َي َامة
" من آتاه
َ
َ
َ َّ ُ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َّ ُ ْ َ ْ
َ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ ُ
َ
ْ
ْ
ٰثم يأخذ ِب ِله ِزمَي ِه يع ِ ين ِشدقي ِه ثم يقول أنا مالك أنا كنك " ثم تال
َ َ 7 ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ ه
اآلية
{}ٰال يح ِس ِب ال ِذين يبخلون

Abo Horairah r.a. sier at Profet Mohammad ( )ﷺsa: «Ham
Allah har gitt rikdom, men som ikke betaler Zakāh av sin
rikdom, da vil hans rikdom på dommedagen bli gjort som en
skaldet giftig mannlig slange med to svarte flekker over
øynene. Slangen skal omringe nakken hans, bite kinnene
hans, og si: 'Jeg er din rikdom, jeg er din skatt.»' "Så resiterte
Profeten versene:
«De som holder tilbake i elendighet det Allāh har gitt dem ut
av Hans nåde, må ikke anse denne griskheten noe godt for
dem. Det er tvert imot skadelig for dem. Deres rikdom vil bli
hengt rundt (halsen deres) som en halslenke på
dommedagen. Til Allah tilhører himmelens og jordens arv.
Allâh er Allvitende over hva du gjør. " -Sūrah Āl-Imrān vers 180"
HVEM MÅ BETALE & HVA MÅ EN BETALE ZAKĀH FOR?
Det er noen betingelser for å betale Zakāh.
BETINGELSER:
1. Personen må være muslim
2. Baligh, nådd alderen av puberteten (voksen)
Ektefeller er individuelt ansvarlig for sin Zakāh.
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3. Være tilregnelig (mentalt frisk), ikke gal eller mentalt syk
4. Være «eier av nisaab», eie minimum mengde økende
rikdom, i 1 Islamsk år (Hijri år / månekalender)
Siste punktet trenger mer forklaring:
1. Hvor mye er minimum «nisaab», minimum grense?
2. Hva er økende rikdom?

HVA ER MINIMUM GRENSE (NISAAB)?
Hvor rik må man være for at Zakāh blir fardh.
Hvis man eier minst 87.48 gram gull eller 612.36 gram sølv,
eller tilsvarende i verdi av den laveste blant de to i form av
penger.
Fram til dag er det fortsatt slik at verdien av sølv er lavere enn
gull. Hvis man har nok penger til overs, som er like mye verdt
som en 612.36 gram sølv, da er man «Sahib Nisaab» (Eier av
minimum grensa)
(Verdien av 612.36 gram sølv i form av penger er ca. 2082
NOK i Mai 2019)
GULL NISAAB
Verdien kommer fra 20 Mithqal vekt fra profetens tid.
1 Mithqal er 4.374 gram. (20 x 4.37g = 87.4 gram)
SØLV NISAAB
Verdien av sølv er basert på 200 Dirham. Dirham pleide å
veie 3.0618 gram. (200 x 3.01618g = 612.36 gram)
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Nisaab
Sølv Nisaab
Gull Nisaab

Vekt
612.36 gram
87.48 gram

Pris gram
3,40 NOK
320,00 NOK

Niṣaab verdi (11/05/19)
2082 NOK
27993 NOK

Hvis en person har 2082 kr til overs, da er de «eier av
nisaab».
Kalkuler Nisaab den dagen du må gi Zakāh.

HVA MÅ EN BETALE ZAKĀH FOR?
Zakāh må betales for alle type produktiv rikdom man har:
Zakāh skal beregnes ut fra alle penger, bankinnskudd,
penger i lommeboken og i huset man har. Zakāh skal også
beregnes ut fra all gull, sølv, varer for forretninger, avlinger,
pensjonsmidler, og aksjer man har.
Alle våre eiendeler ovenfor må legges sammen for å få en
total sum. Ut fra denne totale summen vil Zakāh beregnes.
[I denne korte introduksjonen for Zakāh vil vi ikke gå nærmere på
Zakāh for dyr eller avlinger, som inkluderer frukt, dadler osv]

HVA MÅ EN IKKE BETALE ZAKĀH FOR
Ikke-produktiv rikdom: det vil si eiendeler som man eier, slik
som hus som man bor i, bil man bruker, møbler i huset, klær,
elektriske gjenstander, samt grytepanner m.m., smykker som
ikke er gull eller sølv, eller verktøy i huset.
Hvis man har en virksomhet, vil deres beslag i butikken ikke
regnes med i Zakāh. Verdien av denne formuen er ikke tatt i
betraktning, da den ikke er produktiv.
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HVOR MYE ZAKĀH MÅ VI BETALE?
Når man har regnet ut nettoformuen, så betaler man 2,5% av
totale eller 1/40 del. (1/40 = 2,5%)
HVOR OFTE MÅ VI BETALE ZAKĀH?
Zakāh må betales hvert islamsk år (månekalender)
NÅR BEGYNNER VI Å BETALE ZAKĀH?
Man må notere ned den islamske datoen der man ble eier av
nisaabs verdi for første gang, altså «Sahib Nisaab».
Når du har datoen på plass, da vil du neste islamske år se
hvor mye du har til overs, og regne 2.5% Zakāh ut ifra det.
BETALE ZAKĀH I RAMADHAN
Ofte husker ikke folk når dem ble «eiere av Nisaab» (Sahib
Nisaab). Da kan man velge en dato som er lett å huske.
Mange pleier å velge Ramadan-måneden.
Fiks en bestemt dato i Ramadan og finn ut hvert år hvor mye
penger du har den datoen etter all utgifter og kostnader.
HVA HVIS INNTEKTENE BLIR LAVERE ENN NISAAB
RUNDT ÅRET?
Hvis inntekten går opp og ned i andre måneder fra en
Ramadan til neste Ramadhan, vil det likevel ikke spille noe
rolle. (Ramadan er kun et eksempel for Zakāh måneden)
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Man ser på sin Zakāh-dato hvor mye man har, og kalkulerer
basert på det man har den datoen.
Eksempel: I Ramadan hadde en person 3000 kr til overs, men
i Muharram, Rabi Ul Awwal var det 1000 kr til overs, og i
neste Ramadan var det 5000 kr til overs.
Zakāh vil bli kalkulert på 5000 kr.

HVIS ØKONOMIEN GÅR NULL I LØPET AV ÅRET?
Ovenfor var det snakk om økonomien som varierer i løpet av
året, men hva hvis man går ned til null? I en slik situasjon vil
man ha ingenting til overs etter regninger og kostnader. Hvis
dette er tilfelle, vil ikke Zakāh være gjeldende dette året.
Zakāh-året begynner på nytt når vedkommende blir «eier av
nisaab» igjen.
For eksempel:
I Ramadan hadde en person 3000 kr til overs, men i
Muharram var det 0 kr til overs. Etter 5 måneder er det
fortsatt 0 eller mindre enn nisaab. Men i Rajab måned har han
plutselig 5000 kr til overs som er over nisaab. Da blir hans
Zakāh dato 1. Rajab. Han betaler Zakāh 1. Rajab neste år hvis
han er fortsatt «eier av nisaab»
Oppsummering: Zakāh-året begynner dagen man blir «Sahib
nisaab» (eier av minimum grensen), og det fortsetter til neste
år samme dag. Det spiller ingen rolle om man går opp eller
ned i økonomi rundt året så lenge man ikke går i null. Hvis
man gjør det, da annulleres Zakāh-året. Zakāh-året begynner
igjen neste gang man blir «eier av nisaab».
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FRADRAGSBERETTIGE UTGIFTER
Før man kalkulerer Zakāh så er det viktig å trekke fra utgifter*
som man enda må betale. (*Halal/lovlige utgifter)
- Månedlige regninger (strømregninger, telefonregninger etc).
- Månedlige mat, klær og andre utgifter.
- Private lån og lån fra bank, men kun månedlige regninger
(ekskludert renter) vil man regne ut som utgifter.
- Er det lån som skal tilbakebetales etter lengre tid, er ikke
fradragsberettiget den måneden og skal derfor ikke tas med.
- Lønn som skal betales til ansatte den måneden.
- Mahr, hvis den skal betales den måneden eller deler av den.
(Mahr = brudegave ved nikah)

PENGER LÅNT TIL ANDRE
Når det gjelder lån som vi har nevnt tidligere, vil jeg påpeke
en viktig ting. Penger, gull eller sølv, som man har LÅNT vekk
til andre (Qardh), skal man selv betale Zakāh for. Det er fordi
man er fortsatt eier av de pengene, hvor vedkommende kun
låner dem midlertidig.
Har man lånt ut penger og man vet at de man har lånt til mest
sannsynlig aldri kommer til å å tilbakebetale, da trenger man
ikke å betale Zakāh for de pengene.
Hvis man er usikker, da kan man velge å vente med Zakāh på
de til man får dem tilbakebetalt. Ved tilbakebetaling kan man
regne Zakāh på dem de årene man hadde lånt dem ut.
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EKSEMPEL PÅ KALKULERING AV ZAKĀH
Kontanter i Bank
Kontanter i lomma
Gull verdi
Penger lånt ut/fordringer
Penger spart for hajj og bryllup
Månedlig betaling mot lån (ikke renter,
kan ikke inkludere dem)
Regninger (Strøm, internett m.m.)
Matvarer/klær andre utgifter for familien

50 000
5000
100 000
10 000
50 000
15 000

Zakāh pliktig
Zakāh pliktig
Zakāh pliktig
Zakāh pliktig
Zakāh pliktig
Utgifter

15 000
20 000

Utgifter
Utgifter

Total Zakāh pliktig inntekter = 205 000 Kr
Total utgifter = 50 000 Kr
205 000 – 50 000 = 155 000 KR
2,5% Zakāh av 155 000 kr = 3875 KR
Zakāh blir 3875 Kr

BETALING AV ZAKĀH
Når man har kalkulert «Zakāh», da vil det neste spørsmålet
være: hvordan skal man betale det og hvem kan man gi det
til?
Det er to viktige betingelser for at Zakat skal bli godkjent:
1- Intensjon
2- Overføre eierskap til en av 8 type personer
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INTENSJON
Zakāh blir ikke godkjent hvis man glemte å gjøre niyyah
(intensjon). Intensjon må gjøres før eller ved overføring. Man
trenger selvsagt ikke å si noe muntlig. Det er nok med å ha
intensjon i hjertet og være bevisst over den intensjonen.

8 KRITERIER FOR MOTTAKERE AV ZAKĀH
Den andre betingelsen for Zakāh er å overføre eierskap til
riktige mottaker. Hvis man finner ut senere at man har gitt
Zakāh til en person, som ikke oppfyller kriteriene til å motta
Zakāh, da må en betale Zakāh på nytt. Den tidligere betalte
Zakāh blir omgjort til sadaqah, og ikke Zakāh.
I Surah At-Taobah nevner Allah Ta’aala 8 kriterier for hvem
som kan motta Zakāh:
َ ۡ الر َقاب َو ۡال ٰغرم
َ ۡ الص َد ٰق ُت ل ۡل ُف َق َ ٓرا ِ َو ۡال َم ٰسك ۡب َو ۡال ٰعمل
َّ ا َّن َما
ِّ ب َع َل ۡي َها َو ۡال ُم َؤ هل َـف ِة ُق ُل ۡو ُب ـ ُه ۡم َوف
ۡ ب َو
ف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ٰ ۡ َ 8
َ ُ ٰ َ ٰ َ ِّ ً َ ۡ َ ۡ َّ
ۡ
َ
َ
ٌ
ۡ
ۡ
اَّلل واَّلل ع ِليم ح ِكيم
ِ اَّلل واب ِن الس ِبي ِل ف ِريضة من
ِ ٰس ِبي ِل
60. Sannelig, almissene (det pålagte bidraget) er kun for de fattige og de
trengende og dem som er ansatt for å samle dem, og dem som har et mål i hjerte
til å skape kjærlighet for islam, og (i tillegg) for å befri menneskers hals (fra
slaveriets åk), og for å avlaste byrden til de skyldige og for Allahs sak og for
veifarerne, alt dette er pålagt av Allah. Og Allah er Allvitende, mest Vis.

(1) FOQARA (FATTIGE)
De som har rikdom, som er mindre enn «nisaab». De som har
noe å leve av, men må likevel streve for å overleve.
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(2) MASAAKIN (TRENGENDE)
De som ikke har noe å leve på, og har ingen inntekter.
(3) AMILIIN (DE SOM SAMLER & UTLEVERER ZAKĀH)
Godtgjørelser til de, som en muslimsk stat ansetter, for
innsamling og distribusjon av Zakāh til trengende.
En muslimsk organisasjon kan ikke bruke Zakāh som lønn til
sine ansatte.
Det er KUN hvis en Islamsk stat ansetter noen til å samle
Zakāh og dele dem blant fattige.
Felles for alle nevnte kategorier er «behov» (Ihtiyaaj) med
unntak av «AMILIIN» kategorien. Derfor kan vi ikke analogere
og tilføye mer enn det som ble gjort av Profeten ()ﷺ
(Se Tafsir Ma’aarif Ul Qur’aan Volum 4 under 9:60)

(4) Al-MO’ALLAFAT AL-QULOOB (Forsoning av hjerter)
Fjerde kategori er folk som nylig ble muslimer og som trenger
litt støtte, for å føle seg velkommen og inkludert blant andre
muslimer.
Ifølge mange sahabah, Tabi’iin, lærde som Omar Ibn Khattab,
Hasan Basari, Sha’bi, Abo Hanifah og Malik Ibn Anas (Må
Allahs nåde og barmhjertighet alltid være med dem) mener verset er
kansellert (Mansookh).
Dette var kun i tiden av Profet Mohammad ( )ﷺnår Islam
trengte styrke og muslimer oppmuntring. Når antallet på
muslimer økte betraktelig, da trengtes det ikke lenger å gi til
S i d e 13

konvertittene med mindre de var fattige og kom under
kategorien Foqara og Masakin.
Alle andre Imamer og lærde (Imam Zohri, Qadhi A Wahhab
Ibn Arabi, Imam Shafi, Imam Ahmad (Må Allahs nåde og
barmhjertighet alltid være med dem) er også enige at det ikke er
nødvendig etter Profetens tid, og at det ble stoppet under
periodene av Abo Bakr og Omar r.a., men samtidig sier de at
verset ikke er kansellert.
Det vil si at hvis det blir behov i fremtiden, hvor en muslimsk
leder i et muslimsk rike velger å begynne med det, da er det
full mulighet.
Konklusjon her blir at i vår tid er det ikke noe mulighet å gi
Zakāh som oppmuntring til rike konvertitter, ifølge alle lærde.
(5) FI-AR-RIKAAB (FRIGJØRING AV SLAVERI)
Femte kategori er å betale Zakāh til en slave, som må betale
seg fri fra slaveri.
(6) AL-GHARIMIIN (DE SOM HAR LÅN)
Sjette kategori er de som har høy gjeld. En person som har
gjeld, må nedbetale det ved første anledning, hvis lånet er
mer enn samlet verdi av penger/eiendeler til å nedbetale det.
Noen lærde mener at lånet må ikke være av ulovlig natur
eller lånt for å utføre noe ulovlig. For eksempel det å ta lån for
å utføre uislamske ekteskapsritualer, gambling, osv.
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(7) FI-SABIIL-LILLAH
En som vil utføre en viktig Islamsk ritual. Å inkludere nesten
alt under denne kategorien, som mange folk ofte gjør, blir en
feil forståelse og tolkning av denne kategorien.
Det som faller under denne kategorien er for eksempel en
person som var pliktig til å utføre hajj, men senere ble fattig.
Han har dermed ikke nok penger til å gjennomføre denne
obligatoriske (fardh) handlingen. Han vil derfor komme under
denne kategorien, og kan motta Zakāh for å gjennomføre sin
fardh hajj.
Et annet eksempel er en student av Islam, som ikke har nok
penger til å betale for seg selv og studiene sine. Han kan
også motta Zakāh.
Muslimske jurister har oppsummert det slik at hvis det er
noen, som ønsker å fullføre en viktig religiøs forpliktelse, men
som ikke har penger til det, kan motta Zakāh.
(8) IBN AS-SABIIL (REISENDE)
Siste kategorien er «Mosaafir», altså en reisende som har en
reise på 87 km eller mer og er ute av sin hjemby. Selv om
man han har penger i sin hjemby, men som reisende er han i
nød, kan likevel Zakāh bli betalt til en slik trengende person.
OVERFØRE EIERSKAP
En viktig betingelse er at Zakāh i form av penger, mat, klær
og lignende må komme i eierskap til den gyldige mottakeren
av Zakāh.
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Mottakeren må ha full kontroll på Zakāh, og kan velge selv
hvordan de vil bruke den.
Man kan ikke nedbetale lånet på vegne en død person, men
man kan gi det til deres arvinger hvis de er fattige.
HVEM KAN MAN IKKE BETALE ZAKĀH TIL?
De som er rike. Det vil si at de som eier en verdi over nisaab,
kan ikke motta Zakāh. Det er finnes også andre type
personer, som man ikke kan gi Zakāh til, selv om de er
fattige.
FAMILIEN TIL PROFET MOHAMMAD ( )ﷺ
Det er 5 familier som vi ikke kan gi Zakāh til:
1.

Etterkommere til ʿAbbās r.a.

2.

Etterkommere til Ḥārith ibn ʿAbdul Muṭṭalib

3.

Etterkommere til ʿAlī r.a.

4.

Etterkommere til Jaʿfar r.a.

5.

Etterkommere til ʿAqīl r.a.

FAMILIEMEDLEMMER
Hvis man har familiemedlemmer som er fattige, da skal man
betale Zakāh først og fremst til dem. Det er dobbel belønning
for dette, som er nevnt i hadith. Første belønningen er på
grunn av selve Zakāh, mens andre grunnen er «Silat-ArRahim» (familie tilknytning).
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Følgende familiemedlemmer kan ikke motta Zakāh:
1. Ektefelle
2. Foreldre, deres forfedre (far og mors side)
3. Barn, barnebarn osv.

ANDRE SOM IKKE KAN MOTTA ZAKĀH
- Masjid & Madaris – For bygg eller driftskostnad
- Offentlige prosjekter – Vann, offentlig vann pumper
- Ikke-Muslimer. De kan ikke motta Zakāh men det er nevnt i
ahaadith om å hjelpe ikke-muslimer med sadaqat
(donasjoner). Det er kun Zakāh som ikke kan gis, men
hjelp skal alle få.
VELDEDIGE ORGANISASJONER
Alhamdulillah vi har mange muslimske organisasjoner som
samler Zakāh. Vi må likevel huske at det er vårt ansvar å
sørge for at Zakāh når frem til riktige personer. Noen råd:
1. Organisasjoner man gir må ha 100% donasjons regler.
Zakāh kan ikke brukes til lønn eller andre utgifter. Ofte
har slike organisasjoner penger utenom Zakāh, som blir
brukt for utgifter. Det er også stor belønning å støtte til
utgifter. All Zakāh som blir distribuert, vil også bli skrevet
ned i deres gode handlinger ved betaling av utgifter.
2. Organisasjonen, som enten har lærde eller tett knyttet til
godkjente lokale lærde, som har gått grundig gjennom
deres distribusjon av Zakāh.
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3. Det er høyt anbefalt å levere Zakāh til en organisasjon slik
at ting kan spores enn at man gir det til enkeltpersoner.
4. Husk at hvis dem ikke gir deres Zakāh riktig, da er du like
ansvarlig som dem du stolte på. Prøv ditt beste.
5. Sørg også for å sjekke om organisasjonen er registrert og
godkjent, slik at man ikke gir penger til en ulovlig
organisasjon.

SVAR PÅ RELEVANTE SPØRSMÅL (MASAAIL)
- Hvis man har leid ut boligen sin, da vil overskuddet
også tas med av beregning av Zakāh.
- Hvis man har varer til salgs, da betaler man
markedsverdi på beregnings dagen av Zakāh.
- Man kan gi Zakāh forskuddsvis eller senere. Uansett må
man beregne Zakāh på beregnings dagen.
- Zakāh Al-Fitr, Fitrana er forpliktelse i Ramadan før Eid
Salah. Les min artikkel Zakāt Ul Fitr (abobarirah.com)
- Når det gjelder kortsiktige og langsiktige lån, er den
foretrukne oppfatning at bare kortsiktige lån trekkes fra og
ikke langsiktige lån. (Rad al-Mukhtar, 2/261)
Derfor kan man ikke trekke hele huslånet men kun det som
må nedbetales den dagen eller måneden.
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SISTE ORD OG BEMERKNINGER
Allah Ta’aala har sendt nok penger og mat for forbruk i hele
verden. Allah har gitt noen mer enn andre. De, som Allah har
gitt rikelig, er pliktig til å dele med dem som har lite.
Zakāh vil ikke bare velsigne vår økonomi, men i tillegg vil
også Allahs velsignelse gi oss en ro og fred både i det indre
og ytre livet.
Når man gir donasjon i Allahs vei, da får man følgende goder:
(1) DET VIL ØKE RIKDOM
Profet Mohammad ( )ﷺsier:
«Hverdag når man våkner, kommer to engler ned med
følgende bønn: «Å Allah, Øk hans rikdom som bruker sine
penger (på gode formål)» Den andre sier: «Å Allah, ødelegg
hans rike som ikke bruker den (på gode formål)» - Bukhari & Muslim
(2) HVISKER BORT SYNDER
«Donasjoner tilintetgjør synder slik vann slukker ilden» Ibn Majah
(3) STORE BELØNNINGER I DET NESTE LIVET
En vanlig god handling øker 10 ganger mer, men donasjon
øker 700 ganger mer. Se koranvers 2:261
(4) GIR GLEDE OG TAR BORT SORG
Øker glede, og tar bort frykt og sorg. Koran 2:262
(5) ØKER FLERE GANGER MER
Allah Ta’aala sier: «Adams sønn, bruk penger (på gode
formål) og jeg skal gi deg» Bukhari & Muslim
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Dette er en kort introduksjon for å forstå Zakāh.

For dypere forståelse søk deres lokale kvalifiserte
lærde/Imamer.
Anbefaler å lese boka et par ganger for å huske og forstå
dette emnet bedre.

Takker Allah Ta’aala som ga meg anledning til å skrive en kort
introduksjon til Zakāh. Må Allah akseptere den fra meg.

Må Allah belønne alle som har bidratt på ulike måter og
støtter ABInstitutes arbeid.

Må Allah belønne, bevare og velsigne alle i denne verden og i
det neste.

(Imam) Tehsin Abo Barirah

14. Ramadhan 1440 (19/05-2019)
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Denne boka er utgitt av ABInstitute.
Om forfatteren
(Imam) Tehsin Abo Barirah er født og oppvokst i Norge,
tradisjonell muslimsk teolog «Institute Of Islamic Education»
Dewsbury, UK 1992-1999.

Abo Barirah Institute
ABInstitute sitt mål er tilgjengeliggjøring av Islamsk litteratur, kurs og
hjelp med religiøse spørsmål etc.
Bli en del av disse prosjektene ved å donere mot kostnadene.
Ved å donere, vil du være en del av hvert prosjekt og Allah Ta’aala vil
belønne deg rikelig in'sha'Allah.
Hadith: "Eiendeler reduseres ikke ved donasjoner" (Muslim)

Merk betalingen med "ABInstitute"
PayPal: tehsinh@gmail.com
Konto: 9355 31 34658
Vipps: 41 27 96 95

tehsin@abobarirah.com

Facebook.com/ABInstitute

www.abobarirah.com

www.imam.no

Facebook: imam.no

Facebook: ShaykhAboBarirah

YouTube: TehsinAboBarirah

Twitter: AboBarirah
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