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Fredag 02.04.10

Norsk
Den gode (eller velsignede) slutt

Kjære muslimer, 

En god slutt betyr at en person ble veiledet før sin død, til å holde seg unna det som gjør Herren sint, å be om 
tilgivelse for synder, fokusere på tilbedelseshandlinger og gode gjerninger, og så dø i denne gode tilstanden. 
Denne velsignede slutten er fortalt i sahih hadith, rapportert av Anas Ibn Malik (må Allah være fornøyd med 
ham): Allahs sendebud (saws) sa: «Når Allah ønsker noe bra for sin tjener, så bruker Han ham.» De spurte: 
«Hvordan bruker Han ham?» Han svarte: «Han leder ham til å gjøre gode gjerninger før han dør.» 
[Ahmed] 

 Allahs budbringer (saws) sa også: «Når Allah ønsker noe bra for sin tjener, så blidgjør Han ham. Han ble 
spurt: «Hva menes med å blidgjøre?» Han svarte: «Allah veileder ham til rettferdige handlinger før han 
dør, så tar Han sjelen hans mens han er i den tilstanden.» [Ahmed] 

Det er visse tegn på en god slutt som vises den døende personen, og gir ham det glade budskap om at Allah er 
fornøyd med ham.  Dette glade budskap kommer bare til de sanne troende som ligger for døden, som ble veiledet 
til gode gjerninger. 

Men til dem som sier: «Vår Herre er Gud,» og så holder rett kurs, stiger englene ned: «Frykt ikke, og vær ikke 
bedrøvet! Fryd dere ved paradiset, som er lovet dere. [41:30]
Dette fortelles også i hadith av Al-Bukhari og Muslim at de troendes mor Aisha (må Allah være fornøyd med 
henne) sa: Allahs sendebud (saws) sa: «Den som gleder seg til å møte Allah, gleder Allah seg å møte, og den 
som hater å møte Allah, vil Allah hate å møte. Jeg spurte: «O Allahs profet, mener du å hate døden, for vi 
hater alle døden?» Han svarte: «Det er ikke sånn, men når den troende gis det glade budskap om Allahs 
nåde og glede, og Hans Paradis, så gleder han seg til å møte Allah. Og når kaafir gis budskap om Allahs 
vrede og straff, så hater han å møte Allah, og Allah hater å møte ham.» 

 Al-Nawawi (må Allahs barmhjertighet være med ham) sa: «Denne hadith betyr at den kjærligheten og det 
hatet som det refereres til her, er det som skjer når man entrer en tilstand hvor anger ikke blir akseptert, 
der den døende personen blir fortalt om sin situasjon, og blir vist sin skjebne.»

Det er mange tegn på en god slutt, som de lærde (må Allahs barmhjertighet være med dem) har fått fra tekster om 
det. Disse tegnene er følgende: 

1 - Si shahadah (vitnesbyrd om tro) når man er døende, fordi Moath Ibn Jabal fortalte at Profeten (saws) sa: «En 
person hvis siste ord er La ilaha illa Allah [det finnes ingen Gud utenom Allah] entrer Paradiset.»  [Abu 
Dawood] 

2 - Å dø med svette på pannen. Al-Buraydah ibn al-Husayb (må Allah være fornøyd med ham) sa: Jeg hørte 
Allahs sendebud (saws) si: «Den troende dør med svette på pannen.» [Ahmad] 

3 – Å dø natt til, eller på fredag, fordi Allahs sendebud (saws) sa: Det er ingen muslim som dør på fredagen, 
eller natt til fredag, uten at Allah vil beskytte ham fra gravens prøvelser (fitnah). [Al-Tirmidhi] 

4 - Å dø for Allahs sak, enten i eller ut av slaget, fordi Allah sier: 

Anse ikke dem som ble drept for Guds sak, som døde. Nei, de er levende hos Herren og mottar av Hans gaver.  
De gleder seg over det Gud har gitt dem av Sin godhet, gleder seg for dem som ikke er med dem, men er tilbake 
etter dem, fordi over dem skal ingen frykt hvile, ei heller sorg. De fryder seg ved Guds nåde og gavmildhet, ved 
at Gud aldri lar de troendes fortjeneste gå tapt. [3:169-171]

Og Profeten (saws) spurte sine ledsagere: «Hvem blant dere anser dere for å være en martyr?» De svarte: 
«En som er drept i Allahs vei, er en martyr.» Han sa: «Hvis dette er definisjonen av en martyr, så er 
martyrene i min ummah et lite antall.» De spurte: «Allahs sendebud, hvem er de?» Han svarte: «En som er 
drept i Allahs vei er en martyr, en som dør av pest er en martyr, en som dør av kolera er en martyr.» 

En martyr (Shahid) har 7 velsignelser fra Allah. Han er tilgitt fra det øyeblikk hans blod er utgytt, han vil 
bli vist sin plass i Paradiset, han vil bli spart for prøvelsene i graven, og han vil være trygg på den 



frykteligste dagen (dommedag), han vil få en krone av verdighet på sitt hode, en rubin som er bedre enn 
denne verden og alt som er i det, han vil bli gift med 72 av al-Hoor al-ayn, og han vil få tillatelse til å gå i 
forbønn for 70 av hans slektninger. [Al-Tirmidhi] 

5 – Å dø av pesten. Profeten (saws) sa: «Pesten er martyrdom for enhver muslim.» [Al-Bukhari og Muslim] 

 6 – Å dø av magesykdom.  Profeten (saws) sa: «... og den som dør av en mage sykdom er en martyr.» 
[Muslim] 

7 – Å dø ved å bli knust av en fallende vegg, eller ved drukning. Profeten (saws) sa: «Det er fem martyrer; den 
som dør av pest, den som dør av en magesykdom, den som drukner, den som blir knust av en fallende vegg, 
og den som lider martyrdøden for Allahs sak.» [Al-Bukhari og Muslim] 

8 - Hvis en kvinne dør som følge av fødsel, eller når hun er gravid. Bevisene for det finnes blant annet i en hadith 
rapportert av 'Ubaadah ibn al-Saamit, fra profeten Mohammad som en gang spurte sin følgesvenn: «Hvem blant 
dere regnes som en Shahid?» De svarte: «Den som kjemper og blir drept for Allahs sak.» Profeten 
Mohammad sa: «Da vil shahidene blant min ummah være få. Den som blir drept for Allahs sak er en 
Shahid, den som dør av pest er en Shahid, den som dør av en magesykdom er en Shahid, kvinnen som dør 
med et barn i sin mage er en Shahid.» [Ahmed] 

9 – Å dø ved å forsvare sin religion, sin rikdom eller ens liv. Profeten (saws) sa: «Den som dør ved å beskytte sin 
religion, er en martyr, den som dør ved å beskytte sin rikdom, er en martyr, den som dør ved å beskytte sin 
familie, er en martyr, og den som dør ved å beskytte sitt blod (dvs. sitt liv), er en martyr.» [Abu Dawood]

 Al-Bukhari og Muslim forteller at Abd-Allah ibn Amr (må Allah være fornøyd med ham) sa: Jeg hørte Profeten 
(saws) si: «Den som blir drept ved å forsvare sin rikdom er en martyr.» 

 10 – Å dø mens man for Allahs skyld vokter islams grenser. Muslim fortalte at Salman al-Farisi (må Allah være 
fornøyd med ham) sa: Allahs sendebud (saws) sa: «Å vokte islams grenser for en dag og en natt, er bedre enn 
faste og bønn om natten for en hel måned, og hvis han dør mens han utfører denne plikten, vil han fortsette 
å motta belønning for denne store handlingen og hans avgjørelse (kontinuerlig), og han vil bli spart for 
avhør i graven.» 

11 - Et av tegnene på en god slutt er å dø mens man gjør en rettferdig gjerning. Profeten (saws) sa: Den som sier 
La ilaha illa Allah, og søker ved det Allahs bifall, og det er den siste av hans gjerninger, vil entre Paradiset. 
Den som gir til veldedighet og det er den siste av hans gjerninger, vil entre Paradiset. [Ahmed] 

Dette er de gode tegnene som peker mot en god slutt, til tross for det så kan vi ikke være sikker på at en bestemt 
person er av Paradisets folk, med mindre Profeten (saws) vitnet om at han ville gå til Paradiset, slik som de fire 
khalifah. 

Så hele personens liv er oppsummert i hans siste øyeblikk. Hvis han gjorde det bra, så får han gode nyheter og 
løfte om store belønninger, og hvis ikke så får han dårlige nyheter og løfte om straff. 

La oss følge eksemplene til tre personer som hadde en god slutt: 

Før starten på Uhud slaget, ibn Jahsh ba Abdullah til Allah: «O 'Herre, la meg møte en mann med stor rang og 
enormt raseri. Jeg skal kjempe mot ham for din skyld, Herre, og han skal kjempe mot meg. Han kommer 
til å ta meg og kutte av meg nesen og ørene, og når jeg møter Deg i morgen, vil Du spørre: ‘Hvorfor ble din 
nese og ditt øre kuttet av?’ Og jeg ville svart: ‘For din og din profets skyld.’ Og så vil du si: ‘Du har talt 
sannheten.’» Han ble funnet død akkurat som han ba om. 

Historien om Umayr Ibn Alhamam i slaget om Uhud. Like før slaget sa Profeten (saws): Stå opp for Paradiset, 
som er like vidstrakt som avstanden mellom himmelen og jorden. Umayr Ibn Al-Hamam spurte: «O Allahs 
budbringer, er det virkelig så vidstrakt som himmelen og jorden?» Profeten Mohammad svarte: «Ja.» 
Derpå sa Umayr: «Bakh Bakh.»  (Et uttrykk som gjenspeiler forundring).  Profeten spurte: «Hvorfor sa du 
Bakh Bakh?» Han svarte: «Ingenting, bortsett fra ønsket om å være av dens beboere.» Profeten sa: «Du vil 
være av dets folk.»  Da tok Umayr ut noen dadler som han hadde i sin pil-veske og begynte å spise dem, så 
stoppet han og sa til seg selv: «Det er virkelig et for langt liv for meg om jeg skulle leve lenge nok til å spise 
ferdig disse dadlene.» Han kastet dem bort og kjempet til han ble drept.  

 Da Umar Ibn Abdelaziz lå for døden sa han til folket rundt ham: «La meg være alene.»  De gikk ut og stod ved 
døren. De hørte ham si: «Velkommen til disse ansikter, verken menneske eller jinni.» Etterpå begynte han å 
resitere: Det evige hjem! Vi gir det til dem som ikke står etter storhet på jorden, eller ufred. Det gode resultat er  
for de gudfryktige. [28:83], og deretter døde ham. 



Kjære muslimer, 

Vi må gjøre vårt beste for å få en god og velsignet slutt. Som bør være målet for enhver muslim, fordi det er veien 
til permanent lykke. Her er noen råd for hvordan man kan nå denne hyggelige slutten: 

 Å utføre obligatoriske bønner, til rett tid, og i Jamaah (i grupper), fortrinnsvis i Masjid når det er mulig. 
Profeten (saws) sa: Den som ber A-Burdain (som betyr Fajr og Asr bønner), vil være i Paradiset. [Al-
Bukhari og Muslim] 

  Ha sterk tro på Allah og prøv hele tiden å forbedre deg selv og andre. Vi sendte budbringere med det  
glade budskap og med advarsler. De som tror og forbedrer seg, over dem skal ingen frykt hvile, ei  
heller sorg. [6:48] 

 Frykt Allah og følge hans ordre. Det evige hjem! Vi gir det til dem som ikke står etter storhet på jorden,  
eller ufred. Det gode resultat er for de gudfryktige. [28:83] 

Pålegg dine å forrette bønnen, og vær selv vedholdende i den. Vi ber ikke deg om underhold. Det er Vi  
som underholder deg! Det endelige utfall er til gudsfryktens gunst. [20:132]

  Unngå synder, spesielt store synder. Om dere holder dere unna de store synder som er forbudt dere, vil  
vi utslette deres misgjærninger, og føre dere inn gjennom ærens port. [4:31] 

 Følg profeten Mohammads (saws), hans ledsageres og Salafis vei og veiledning. I Guds sendebud har 
dere hatt et godt eksempel, for den som setter sitt håp til Gud og den ytterste dag, og stadig kommer 
Gud i hu. [33:21] 

Foregangsmennene, de første av utvandrerne og hjelperne, og de som fulgte dem på beste måte, med 
dem er Gud tilfreds, og de er tilfredse med Ham. Han har beredt for dem paradisets haver, hvor bekker 
sildrer. Der skal de være og bli. Det er den store seier. [9:100]

  Unngå besettelser eller å skade mennesker.  Abdullah Bin Amrou Bin Al-A rapporterte at profeten 
Mohammad (saws) sa: «En muslim er en person som andre muslimer ikke frykter noen skade fra hans 
tunge eller hånd, og Muhajer (innvandrere) er en person som unngår det Allah har gjort forbudt.» [Al-
Bukhari og Muslim]

 Gjøre veldedighet og gode ting, vise vennlighet og hjelpe andre mennesker (muslimer eller ikke 
muslimer). De som gir bort av det de har, både om natten og om dagen, i det skjulte og åpent, dem 
venter deres lønn hos Herren. Frykt skal ikke hvile over dem, ei heller sorg. [2:274]

 Be til Allah og be om denne gode slutten, for deg og for dine brødre i islam. Herren sier: «Be til Meg, og 
Jeg vil bønnhøre dere. De som er for stolte til å tjene Meg, vil gå inn i helvete i ydmykelse.» [40:60] 
Profeten Mohammad sa: «Den som i det skjulte ber for sin bror har en engel som sier til ham: ‘Og 
det samme for deg.’» [Muslim] 

 Til slutt ber vi om Allahs barmhjertighet over alle muslimer, våre foreldre, våre barn og oss.  Vi ber Ham om å 
tilgi våre synder og å gi oss en god slutt. 

Amen 

Khutba av Sidi Mohammed Ould Cherif


