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Flykte til Allah

Lovprisninger til Allah, og fred og velsignelser til Allahs sendebud, hans familie, følgesvenner og 
allierte.  

Allah, Den Allmektige, kommanderte Sine tilbedere å flykte fra synder og skyldfølelse til tilbedelse 
og gode gjerninger, og lovet dem full belønning for dette. Han advarte de som ikke adlyder om en 
stor straff, Allah sier i Koranen: Så fly hen til Gud! Jeg er en klar advarer til dere fra Ham! 
Koranen, 51:50.

Al-Qurtubi sa: "...betyr å flykte fra synder mot Hans befalinger”, og Ibn Abbas sa: 
“Flykt til Allah ved å angre på dine synder”, han sa også: “Flykt til Ham, og strev for å utføre Hans 
befalinger”, og Aljunaid sa: “Satan kaller til falskhet, så flykt til Allah for å beskyttelse mot Satan”.

Alle disse uttalelser indikerer at betydningen av “å flykte til Allah” innebærer å ta avstand fra alt 
som Han misliker; fra synder, vantro og polytheisme. Det innebærer også å søke tilflukt hos Allah, 
adlyde Ham, og utføre gode gjerninger. 

Ibn al-Qayyim sa: "Fakta om flukt er å fly fra en situasjon til en annen, og der finnes to typer: Den 
gode flukten, og den hodeløse flukten. 
Den gode flukten: å flykte til Allah Den allmektige. Den hodeløse flukten: å flykte fra Allah. 
Derimot er  flykte fra Han til Han ansett for å være flukten til Awleyaa (de som er nær Ham). 

Så dere som har utført mange synder og har skyldfølelse, ikke fortvil, Allahs barmhjertighet er stor, 
dere må returnere til Ham og angre dere oppriktig for alle dårlige handlinger der har utført, dere må 
flykte fra Allah til Allah.

Den som flykter til Allah fra sine synder vil være høyt verdsatt. Profeten, fred og velsignelser være 
med ham, forklarte om Allahs begeistring for tjenere som returnerte til Ham. 
Al-Harith bin Sweden sa: Abdullah bin Masood rapporterte to hadith:
“Den troende ser sine synder som om han sitter ved en klippe som kan velte over ham, mens 
den lystfulle og uanstendige ser sine synder som fluer rundt sin nese og gjorde slik". Abu 
Shihab sa: “Med sin hand over nesen”.

Han sa videre: Det gleder Allah mer at noen angrer seg og vender seg til Ham i anger, enn det 
en av dere ville føle av glede dersom han red en kamel i villmarken, og den rømmer fra ham 
med all hans mat og drikke, og han mister alt håp om å fange den inn igjen. 
Og han kommer til et tre og legger seg ned i skyggen (og venter på døden), for han har mistet 
alt håp om å finne kamelen. Så, mens han er i denne forfatningen (av fortvilelse), står den 
plutselig der fremfor ham! Han griper dens grime og roper ut i glede: ”O Allah, Du er min 
tjener og jeg er din herre!” 

På grunn av hans intense glede ordlegger han seg feil. 

Dette indikerer at flykt til Allah Den Allmektige med oppriktig anger, er blant de handlinger som 
Allah verdsetter og belønner.



Det er behov for gjentakelse av anger og igjen søke tilflukt hos Allah når man har utført en syndig 
handling. En hadith rapportert fra Abu Hurayrah, må Allah være fornøyd med ham, sier: Profeten 
(saaw) fortalte: 

Om noen har syndet og sier: “Min Herre, jeg har syndet, tilgi min synd”, og Allah sier: “Min 
tjener har syndet, men han vet at hans Herre kan straffe eller tilgi synder, og nå tilgir Jeg min 
tjener (hans synd)”. 

Det går en stund men deretter synder tjeneren igjen og sier: “Min Herre, jeg har syndet igjen, 
tilgi min synd”, og Allah sier: “Min tjener har syndet, men han vet at hans Herre kan straffe 
eller tilgi synder, og nå tilgir Jeg min tjener (hans synd)”. 

Det går en stund men deretter synder tjeneren igjen og sier: “Min Herre, jeg har syndet igjen, 
tilgi min synd”, og Allah sier: “Min tjener har syndet, men han vet at hans Herre kan straffe 
eller tilgi synder, og nå tilgir Jeg min tjener (hans synd), han kan gjøre som han vil”. 

Kjære brødre og søstre: 
Som en muslim må flykte fra synder og angre seg til Allah Den Allmektige, må han også flykte fra 
de syndefulle stedene med mange fristelser. Vi må holde oss unna plasser hvor det foregår mye 
sløsing av tid og falskhet. 

En muslim kan også flykte med sin religion fra fristelser, synder og korrupsjon, til tryggere steder - 
som Profeten, fred og velsignelser være med han, har sagt: “...om vilken form for penger/inntekt 
som er best for en mann, sauer han gjeter om høsten, fjell og regnfulle steder, flykte med sin 
religion fra prøvelser og fristelser”, Al-Bukhari. 

Det er når en person frykter at han vil gi etter for fristelser, eller dratt med av andre personer til 
syndefulle handlinger. 

Vi har alle behov av å flykte fra synder, og søke tilflukt hos Allah, som bevilger til alle som søker 
Ham. 

Vi ber Allah om å hjelpe oss til å stå i mot alle typer fristelser, hjelpe oss så vi kontinuerlig angrer 
oss til Han, og fred og velsignelser være med Allahs sendebud, hans familie og følgesvenner. 
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