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Å BEKJEMPE SITT EGET JEG

Vi alle lever omringet av fiender som vi er nødt til å bekjempe daglig. De er utallige; noen av dem kan vi se, 
mens andre er usynlige. De usynlige er de mest farlige og vanskelige å bekjempe. Det er derfor veldig viktig 
å holde oss våkne og varsomme. 
Farligere fiende enn ens eget jeg (ego) finnes ikke. Personens ego ber en om å utføre alle de gale tingene 
som man i utgagnspunktet bør holde seg langt unna. En som lystrer og adlyder seg selv vil bli en taper, 
mens han som bekjemper sitt ego ved å sette grenser og veileder seg selv til veien som er definert for de 
troende, vil sannelig lykkes.

Profeten (saw) sa: «Skal jeg fortelle dere hvem den troende er? Han er den som folk betror seg til med 
pengene sine, familiene sine eller med seg selv. En muslim er en som folk flest føler seg trygge å ha 
med å gjøre. En som strider (Modjahid) er en som bekjemper seg selv for å adlyde Allah, og han er 
emigranten som emigrerer fra sine feil og synder.» Al-Hakim

Bekjempelse av seg selv er sannlig det beste strevet, og en fullstendig kamp å føre mot sitt ego.

Allah (SWT) sier: 

Men den som fryktet Herrens maktstilling og nektet seg sine lyster, se, paradisets have er herberget. 
Koranen 79:40

Bekjempelse av seg selv kan defineres i 4 forskjellige typer:
1. Tvinge seg selv til å lære om religionen
2. Praktisere det man har lært
3. Utdanne de som ikke vet
4. Forene folk mot sanne gud 
 
Allah (SWT) beskrev viktigheten av å bekjempe egoet med blant andre følgende vers i Koranen:

Men de som strever for Vår sak, dem vil Vi lede på Våre veier! Gud er med dem som gjør det gode. 
(Koranen 29: 69)

Dette verset viser oss i klar tekst kraften som ligger i selvbeherskelse, samt hvor stor belønningen som 
venter dem som bekjemper sitt ego. Allah (SWT) veileder dem som eier en slik selvbeherskelse til godhet og 
suksess i denne verden og i det hinsidige.

Al-Qurtubi forklarer det slik: «Jihad (strev) er ikke en kamp som kun er ment mot de vantro, men er seieren i 
troen; det er å svare de som gjør urett, undertrykkelse av undertrykkerne, å forordne det som er rett, og forby 
det urette. Blant dette er bekjempelse av egoet for å kunne adlyde Allah (SWT).
… dem vil Vi lede på Våre veier: Betyr at Allahs veiledning er forbeholdt dem med rene intensjoner, 
kjærlighet, bønner og resten av deres gode gjerninger. De vil bli veiledet mot den sanne tro og paradiset”. 
… Gud er med dem som gjør det gode: De som tror på Allah, det ene seier, og Hans bistand og velgjørere 
av dem som misbruker dem. 
Allah (SWT) sier: 

Kom Herrens navn i hu, og hengi deg fullt og helt til Ham. 
Koranen 73:8
Og den som har gjort et støvfnuggs vekt av godt, skal se det.
Koran 99:7
Og det du gir av verdier, se Gud er vitende om det. 
Koran 2:273 

Bekjempelse av egoet er beskrivet som følgende i Sunnah:

Abu Hurayra (RAA) fortalte at profeten (SAWS) sa: «Allah den opphøyde sa: ”Den som gjør en venn av 
Meg til fiende vil Jeg erklære krig mot. Min slave kan ikke søke nærhet til Meg med noe mer kjært for 



Meg enn det jeg har pålagt ham av plikter. Min slave fortsetter å nærme seg Meg gjennom frivillige 
gjerninger helt til Jeg begynner å elske ham. Og når Jeg elsker ham vil jeg være hans hørsel som han 
hører med, hans syn som han ser med, hans hånd som han griper med og hans fot som han går med. 
Og hvis han spør Meg om noe, så vil jeg gi ham det. Og hvis han søker beskyttelse hos Meg så vil 
Jeg gi ham beskyttelse.”» Bukhari

 Ibn Abbas (RAA)fortalte at Profeten (SAWS) sa: «Det er 2 velgjerninger (Niaam), velsignelser som ikke 
mange folk har: Helse og fritid.» Bukhari
 
Abu Hurayrah (RAA) fortalte at Profeten (SAWS) sa: «Sterkt troende er Allah bedre og mer kjær, enn de 
svake i troen. I alle ting er det noe godt; pass på det som er nyttig for deg og bli ikke lat. Søk hjelp fra 
Allah, og ikke føl deg hjelpeløs; om noe skjer med deg, si ikke: Hvis jeg hadde gjort sånn og sånn, 
men si: dette er Allahs vilje, Han gjør hva Han vil. Ordet «hvis» åpner vei for djevelen. Muslim

Abu Hurayrah fortalte også at Profeten (SAWS) sa: «Veien til helvete er sperret av begjær mens veien til 
paradiset er sperret av vanskeligheter.» Avtalt.
 
Abu Safwan Abdullah bin Bousser Al Aslami (Raa) fortalte at Profeten (SAWS) sa: «De beste av 
menneskene er de med lang levetid, fylt med gode gjerninger.» Al-Tirmidhi
 
Fadhala bin Obaid (RAA): «Jeg hørte Profeten (SAWS) si: ”En Mujahid er en som kjemper mot seg selv 
for Allahs sak”.» Ahmad.

De lærdes evalueringer av nødvendigheten i å søke selvbeherskelse: 

Aljunied sa: «Jeg hørte Alserri si: "O unge, strev og jobb hardt før dere når tilstanden jeg er i. For da vil dere 
føle det jeg føler på meg i dag. Nemlig at alt svekkes og mislykkes."»
 
Ibn al-Mubarak: «De rettferdige tok på seg gjerninger med stor vilje framfor oss som gjør alt uvillig.»

Noen andre sa: «Jeg strevde og kjempet mot meg selv i førti år før det ble riktig.»

Ali (RAA) sa: «Ved Allah, jeg så følgesvennene til Muhammad (SAWS) våkne støvete og slitne etter at de 
hadde våket i bønn og med Koranlesing. De var godt merket i både panne og føtter.» 

Abu Dardaa (RAA) sa: «Hadde det ikke vært for disse 3 tingene ville jeg fortrukket døden: Tørsten mens jeg 
faster, bønn om natten, og det at jeg omgår folk som velger sine ord når de snakker, på samme måte som 
andre velger de gode og modne fruktene å spise.» 

Våpnene til en Mujahid: 

En muslim som strever og fører kamp mot sitt eget jeg (ego), trenger et våpen. Det beste våpenet er som 
kjent tålmodighet. Han som er tålmodig mens han er i krig mot seg selv, vil lykkes i å avstå fra sine lyster, og 
avstå djevelens hvisking. Han vil eie seg selv, holde seg mektig og vil være kongelig over seg selv. 
Han som derimot ikke makter å krige mot seg selv og sine lyster, vil være eid og bli styrt mot stupet. Han vil 
bli en slave ledet av sitt begjær, og som til slutt vil være blant tapere.

Vi ber Allah om å veilede oss og gjøre oss til de som er velsignet med mot for å stå i mot lyster. Må Allah 
skjenke oss tålmodighet slik at vi er full rustet til den viktige kampen mot oss selv. 

Amen.
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