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Tålmodighet 

Kjære muslimer. 

Den Allmektige Allah sier i Koranen: "dem som når ulykken rammer dem, sier: «Vi tilhører Gud, og til Ham skal 
vi vende tilbake.»* Over dem hviler Guds velsignelse og nåde. Disse er på den rette vei. (2Surah(Kapittel) 
"Al-Baqarah"(Kua)Ayat(Vers)156-157) 

"Ingen hjemsøkelse rammer uten Guds tillatelse. Om noen tror på Gud, så leder Han hans hjerte. Gud 
kjenner til alle ting."(64Surah "At-Taghabun"("Desillusjoneringen")Ayat11) 

Alqamah Ibn Qays, og andre, sier om betydningen av sistnevnte vers:" Han (dvs. den person nevnt i verset) er den som, 
når katastrofer rammer ham, vet at det er fra hans Rabb (Herre) og aksepterer den med sinnsro og underkastelse (av 
Allah's vilje) » 

Hver og  en bør vite at vanskeligheter og ulykker som har skjedd, skjer eller vil skje med ham,er fra Allah, den Viseste av 
dommere, og at han,Den Allmektige, ikke har som mål å straffe eller ødelegge han med disse vanskelighetene.Formålet 
er snarere at pga av disse vanskelightene vil Allah høre at du tilber Ham og ber om Hans hjelp.Ja, Allah, Skaperen av 
hele universet, ønsker å høre deg spørre ham.Han ønsker å se deg banke på Hans dør og søke Hans hjelp med mykt 
hjerte og håp.Når personen gjør dette, så har Allah lovet en god belønning:"Vi kan saktens stille dere på prøve 
med frykt og hunger, med tap av liv, eiendom og avlinger. Men bring de tålmodige det gledelige 
budskap"(2Surah "Al-Baqarah"("Kua")Ayat155) 

Si: «Mine tjenere som tror, frykt Herren. De som handler godt i denne verden får godt igjen. Guds jord er  
vid. Og de standhaftige vil få sin lønn i fullt monn, uten å regne på det.»(39Surah "Az-
Zumar"("Skarene")Ayat10) 

 "Vi skal visselig sette dere på prøve, så Vi kan kjenne de innsatsvillige og de standhaftige blant dere og 
utprøve hvordan det står til med dere."(47Surah "Muhammed"("Muhammed")Ayat31)

Abu Sa `id og Abu Hurairah (Må Allah være fornøyd med ham) fortalte at Profeten (Allahs Fred og 
Velsignelser være med han) sa: "Aldri er en troende rammet med et ubehag, en sykdom, en angst, en sorg 
eller mental bekymring eller til og med et stikk fra en torn, uten at  Allah vil bruke dette som en soning for 
hans synder på grunn av hans tålmodighet.Al-Bukhari og Muslim. 

Abu Yahya Suhaib bin Sinan (Må Allah være fornøyd med ham) rapporterte at Allahs Budbringer(Allahs 
Fred og Velsignelser være med han) sa,:"Hvor herlig er tilfellet for en troende,alt er bra for han, og dette 
gjelder kun for en troende. Hvis velstand kommer til ham, uttrykker han takknemlighet til Allah, og det er 
bra for ham, og hvis motgang rammer ham, tåler han det tålmodig og det er bedre for ham."Muslim 

Al-Fudayl bin Eyad sa:" Allah fortsetter å teste den troende med ulykker, akkurat som en god person fortsetter å gjøre 
gode ting for familien sin." 

Så, når du står overfor vanskeligheter må du være tålmodig og huske at det er Allah, Den Klokeste, mest Kunnskapsrike, 
og den mest Barmhjertige, som har bestemt dette for deg.Han kan skjenke sin tjener nåde ved å gi han velsignelser, og 
ytterligere ved å veilede ham til å takke for disse velsignelsene. Han, Den Allmektige, kan,på den annen side,skjenke han 
prøvelser for å teste og prøve ham ved vanskeligheter og ulykker og veileder han for at han skal å godta Hans vilje og 
være tålmodig, og gir han syndsforlatelse på grunn av det. 

Alle blir prøvd og testet med katastrofer i henhold til sin tro.Jo mer trofast slave,jo vanskeligere vil  testen være.Profeten 
Mohammed indikerte dette da han sa:"Denne verden er et fengsel for de troende og paradis for de ikke-
troende." Al-Bukhari og Muslim. Siden dette er tilfelle,er profetene de som ble testet mest.De ble testet gjennom 
ulykker og vanskeligheter mer enn alle de andre,da de var mest trofaste mot sin Herre.Abu Sa'id Al-Khodri spurte 
Budbringeren:"O Allah's Budbringer,hvem av folket er det som er mest alvorlig rammet?Han svarte:" De 
som er mest rammet blant folk er profetene,så de lærde,deretter de rettferdige.Faktisk,noen av dem ble 
plaget med lus til dette drepte dem.Og noen var plaget med fattigdom inntil de kun hadde en grov kappe 
til å kle seg i.Men faktisk,de var mer fornøyd med trengsel enn du ville vært med komfort." Ibn Majah. 

Når vi utsettes for ulykker,så reagerer vi på forskjellige måter.Disse måter kan plasseres i fire kategorier: 

Vrede og sinne: Dette er av tre typer: 

*I hjertet.(dvs. å være sint på Allah på grunn av hva som har skjedd med deg) og det er forbudt i islam."Blant folk 
finnes også slike som tjener Gud, men er på grensen. Om noe godt overgår ham, faller han til ro med det.  
Men om en prøvelse rammer ham, snur han straks tvert om. Han taper denne verden og det hinsidige.  
Dette, det er det åpenbare tap!"(22Surah "Al-Hajj"("Pilgrimsreisen")Ayat11) 



*Ved å si dårlige ting og uttrykke sinne med ord.Det er også forbudt i islam. 

*Gjennom handlinger: som å slå seg på kinnene og rive i stykker klærne.Det er også forbudt i islam. 

Tålmodighet: Selv om han føler smerte og sorg,godtar personen Allahs vilje.Hans tålmodighet beskytter ham fra å vise 
vrede og sinne.Men han føler fortsatt smerten i sitt hjerte.Denne kategorien er på det laveste nivå over hvordan en bør 
være når en opplever motgang.Som Allah sier:"..Vis standhaftighet! Gud er med de standhaftige." (8Surah "Al-
Anfal"("Hærfanget")siste del av Ayat 46)

Aksept:Akseptering på en slik måte at personen ikke føler seg bebyrdet eller smertet på grunn av motgang.Han møter 
den med total aksept og underkastelse i viten om at dette er fra Allah.Forskjellen mellom aksept og tålmodighet ligger i 
følelsen av smerte og hvor vanskelig det er å akseptere prøvelsen. 

Takknemlighet: Dette er det høyeste nivået hvor personen takker Allah for motgang og prøvelser i  viten om  at det er til 
hans beste.Denne kategorien kan bare oppnås av folk med sterk og ekte tro. 

Kjære muslimer. 

Tålmodighet er en gyllen nøkkel til de store belønninger:"Vi kan saktens stille dere på prøve med frykt og 
hunger, med tap av liv, eiendom og avlinger. Men bring de tålmodige det gledelige budskap*dem som 
som når ulykken rammer dem, sier: «Vi tilhører Gud, og til Ham skal vi vende tilbake.»(2Surah "Al-
Baqarah"("Kua")Ayat 155-156) 

Profeten Mohammed sa:"Det er ingen muslim som er rammet av en ulykke og (da)sier hva Allah har 
påbudt (å si): «Sannelig,vi tilhører,Allah og til Ham vil vi returnere,"Allah-Hummah(O'Allah), belønn meg 
for  min  trengsel  og  kompanser  meg  med  noe  bedre  ",uten  at  Allah  vil  kompensere  ham  med  noe 
bedre."Muslim. 

Tålmodighet ved prøvelser er ikke lett og krever en høy grad av trening og selvkontroll.Her er noen ting som du trenger 
huske på ved strabaser som kan hjelpe deg til å være tålmodig og motta de store belønninger: 

1.Tro på forutbestemthet og at det som skjer,skjer med Allahs  vilje:Si: «Intet overgår oss unntatt det Gud har  
bestemt  for  oss.  Han  er  vår  beskytter,  og  på  Gud  skal  de  troende  forlate  seg.»(9Surah  "At-
Tawbah"("Anger"(angerfølelse)Ayat51) 

"Ingen hjemsøkelse rammer uten Guds tillatelse. Om noen tror på Gud, så leder Han hans hjerte. Gud 
kjenner til alle ting." (64Surah "Al-Taghabun"("Desillusjonering")Ayat11)

Profeten Mohammed sa:"Allah skrev ned bestemmelsene for skaperverket femtitusen år før Han skapte 
himmelen og jorden."Muslim. 

2 - Å vite at døden er alles skjebne:"Hvert menneske vil smake døden."(3Surah "Al-Imran"("Imrans Hus")første del 
av Ayat 185)

3 - Å vite at det jordiske livet er stedet hvor vi blir testet og prøvd:"Vi kan saktens stille dere på prøve med frykt  
og hunger, med tap av liv, eiendom og avlinger. Men bring de tålmodige det gledelige budskap," (2Surah 
"Al-Baqarah"("Kua")Ayat 155)

4 - Å vite at vrede og sorg ikke endrer skjebnen, men heller gjør motgang verre,medfører flere synder for deg og gjør at 
du taper belønningene som ligger i prøvelsene. 

5 - Å huske at alt du har og uansett hva som finnes på Jorden tilhører Allah da Han er Skaperen av alt. 

6 - Trøst deg selv ved å huske den største katastrofen som muslimer har opplevd:Døden til Profeten Mohammed (Allahs 
Fred og Velsignelser være med han). 

7 - Utføre bønner.Allah sier i Koranen:''Dere som tror, søk hjelp i tålmod og bønn. Gud står de tålmodige 
bi."(2Surah "Al-Baqarah"("Kua")Ayat153)Det var Profeten Mohammeds handling,som det har blitt rapportert om,at han 
pleide å be hver gang han sto ovenfor vanskeligheter. 

8 - Huske belønningene for tålmodighet:"Der vil de tre inn, og de rettskafne av deres fedre, og deres hustruer 
og barn. Englene kommer inn til dem gjennom alle dører:*«Fred være med dere for den standhaftighet 
dere viste!» Hvor herlig er det endelige hjem."(13 Surah "Ar-Ra'd"("Tordenen")Ayat23-24)

Abu Hurayrah (Må Allah være fornøyd med ham), sa at Allahs Budbringer (Allahs Fred og Velsignelser 
være med ham) sa:"Allah (Han være mektig og opphøyet) sier: "Min trofaste tjeners belønning fra meg, 
hvis jeg har tatt til meg hans beste venn blant verdens innbyggere og han har deretter båret det tålmodig 
for Min skyld, skal være intet mindre enn Paradis." Al-Bukhari 

Vi ber Allah å hjelpe oss å møte ulykker og vanskeligheter med tålmodighet og akseptering og belønne oss med 
belønningen for tålmodighet. 

Amin 


