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Standhaftighet inntil døden

Sammendrag:
1. Standhaftighet på den rette vei er tegn på ens visdom.
2. Profetens bønn om standhaftighet til sin Herre.
3. Dagens behov for å be om standhaftighet.
4. Måter som bidrar til å oppnå standhaftighet og beskytter mot avledning.

Muslimer! Standhaftighet på riktig måte, holde seg på den rette vei og unngå andre veier som leder 
en på villstrå, indikerer visdom og sunn fornuft hos en person. Den høyeste standhaftighetsgrad er å 
opprettholde ens islam og beskytte hjertet mot svingninger. 

Frykten for å komme bort fra den rette vei var hovedbekymringen for folk med rett forståelse og 
veien for de åndsfriske og de med god kunnskap, de som ønsker adgang hos sin Herre, som frykter 
Hans straff og håper på Hans nåde. Allah forteller i Koranen hvordan de bønnfaller og ber om Hans 
hjelp til forbli standhaftig og holde seg unna fravikelse: 

Han har åpenbart deg skriften. Det finnes skriftsteder som er klare og utvetydige, som er Bokens 
ryggrad, og andre som må fortolkes i samklang med disse. De, hvis hjerter er på vidvanke, fester  
seg ved dem som kan tolkes, idet de søker anstøtssteiner og begjærer deres endelige tolkning.  
Men ingen kjenner denne deres fortolkning unntatt Gud. De som er fast forankret i viten, sier:  
«Vi tror på det! Alt er fra Herren!» Men ingen lar seg formane unntatt de som har hjertets  
forstand. Herre, la ikke våre hjerter vandre etter at Du har ledet oss. Gi oss Din nåde. Du er 
Giveren. [3:3-7]

Allahs tjenere! Bønnen som reflekterer ydmykhet og beskjedenhet til Allah, var bønnen til vår 
Profet (saws). Ved å si denne bønnen så er det en indikasjon på perfekt imitasjon av Profeten 
(saws). Umm Salamah, måtte Allah være fornøyd med henne, sa at Profeten (saws) pleide ofte 
å si denne bønnen: «O Du som bestemmer over hjertene! Gjør mitt hjerte fast i Din religion.» 
Jeg spurte ham: «O, Allahs Profet! Vakler hjerter?» Han svarte: «Ja, menneskers hjerter er 
mellom Allahs to fingre. Om Allah vil så opprettholdes menneskets standhaftighet, og om Han 
vil så ledes en på villspor.»  [Ahmad, Tirmidhi]

Likeledes i Anas’, måtte Allah være fornøyd med ham, beretning: Profeten (saws) sa ofte: «O Du 
som bestemmer over hjertene! Gjør mitt hjerte standhaftig i Din religion.» Jeg spurte ham: 
«O Allahs Profet! Vi trodde på deg og det du kom med; frykter du at vi kan avvike?» Han 
svarte: «Ja, alle menneskers hjerter er mellom Allahs to fingre. Han forandrer dem som Han 
ønsker.» [Tirmidhi, ibn Maajah]

Om Profeten (saws) fryktet forandring i hjertene til de beste blant muslimer, islams pionerer, de 
som er godt forankret i troen, med sterk tro på Allah og oppriktig tjener Ham, og er de beste 
gjennom alle generasjoner. Profeten informerte oss om at hvis denne frykten angikk de 
menneskene, hvordan ville det da ha vært for de som kom etter dem, spesielt folk i vår tid?



Det er denne tiden der prøvelsene er mange etter hverandre, falskhet har spredt seg over alt under 
dekorative faner, tvil og begjær angriper folks hjerter, misvisende fristelser har angrepet folk 
gjennom hva de ser, leser og hører, og avvikende måter har blitt sterke og har tatt kontroll over folks 
sinn og hjerter, som at det er normalt å se kvinner komme ut av sine hjem kledd, men likevel naken. 

I tillegg har en gruppe mennesker begynt å krenke noen av islams bud og læresetninger. Det verste 
med denne avvikende tendensen er deres tvil på Koranen og dens perfeksjon eller noe av 
kjennelsene. De kaster tvil over Profetens (saws) budskap at det ikke er siste budskap eller at det 
ikke er tilstrekkelig og nyttig for alle tider. De har til og med kommet til det punktet at de tviler på 
Profeten (saws), og hvor vellykket han var i sin misjon, sin sunnah og sin oppførsel. Dette er noen 
få eksempler på hva falske mennesker sier og gjør. Og det er mange flere. 

Nyskapninger har spredt seg blant muslimer, og nye praksiser som ikke er en del av islam, er lagt til 
islam. I noen tilfeller har deres tradisjoner og baner blitt en del av islam. Tilbedelseshandlinger som 
ikke har grunnlag i religionen vår har blitt oppfunnet, som de håper skal hjelpe dem å komme 
nærmere Allah og oppnå Hans belønning. 

Som følge av dette har forskjeller og konflikter økt mellom muslimer, til troens brorskap er satt på 
spill. I noen tilfeller har det vært ulovlige blodutgytelser mellom muslimer, basert på tvil. Ved å 
gjøre dette så har mennesker forlatt Profetens (saws) befalinger. Profeten (saws) sa: «Deres blod, 
eiendom og ære er sannelig hellig overfor hverandre, like hellig som denne dagen i denne 
måneden og i denne byen, til dere møter deres Herre. Har jeg brakt budskapet?» Ledsagerne, 
måtte Allah være fornøyd med dem, svarte: «Det har du virkelig.» Han (saws) sa: «O Allah! 
Vær mitt vitne. La de som er tilstede informere de som er borte, for den personen som mottar 
budskapet kan forstå det bedre enn den som hørte det fra begynnelsen av. Bli ikke vantro 
etter min død og begynn å drepe hverandre.» Ibn Abbas, måtte Allah være fornøyd med ham, 
sa: «Jeg sverger ved Den som har min sjel i Sin hånd! Hans råd til hele hans nasjon var: ‘Bli 
ikke vantro etter min død og ikke begynn å drepe hverandre.’» [Bukhari]

Muslimers elendige situasjon med feider og forskjeller er en fryd for islams fiender som liker å 
kritisere islam. Det er gjennom slike situasjoner at en muslim frykter avvikelse i sitt hjerte, og man 
trenger oftere Allahs hjelp til å gjøre en standhaftig, og betydningen til Profetens (saws) tidligere 
nevnte bønn, og behovet for å ytre den til enhver tid blir tydelig.

Det er måter som en muslim kan beskytte seg fra avvikelse:

● Sannferdighet i troen, sterk tillit til Allah og oppriktighet i troen på at Allahs enhet er én måte. Det 
kan ikke være fremgang, frelse eller suksess uten å fullbyrde troen på Allahs enhet ved å fastholde 
sunnah og unngå alt som går i mot det. Å unngå det som går i mot sunnah betyr å forlate 
nyskapninger, for hver nyskapning er vill-ledelse. Profeten (saws) avklarte dette i beretningen til 
Al-’Irbadh ibn Sariyah, måtte Allah være fornøyd med ham: «Den blant dere som lever etter 
min død vil se mye som ikke gjenkjennes, så etter meg, hold fast ved min sunnah og de 
rettledede kalifers måte, hold dere til det og bit fast i det med deres jeksler, og pass dere for 
nyskapninger, for hver nyskapning er vill-ledelse.» [Ahmad, Tirmidhi og andre]

● En annen måte å beskytte seg mot avvik er å ile mot å gjøre vedvarende gode gjerninger, med 
oppriktighet mot Allah, før prøvelser kommer. Profeten (saws) sa: «Skynd dere med å utføre 
gode gjerninger, før tiden er inne og prøvelser er som mørke netter, en mann vil våkne opp 
som muslim og sovne som vantro, sovner som muslim og våkner opp som vantro.» [Muslim]

Allahs tjenere! Frykt Allah og ta bestemmelser fra Profetens måte, det er den beste kilden, og be 
Allah om å holde deres hjerter standhaftig i islam, og hjelpe dere med å avstå fra avvik.



Allahs tjenere! Hold fast ved det som behager Allah. Det er en av hovedgrunnene for å være 
standhaftig og å holde seg vekk fra avvik. Profeten (saws) sa om sitt søskenbarn Abdullah ibn 
Abbas, måtte Allah være fornøyd med ham: «Unge menn! Jeg ønsker å informere dere om 
noen saker; pass på Allah (dvs. Allahs befalinger) og Han vil passe på dere. Vokt Hans 
rettigheter, Han vil alltid være med dere; om dere må tigge, tigg bare til Ham; om dere 
trenger hjelp, be til Allah alene for hjelp, og husk at om alle mennesker samlet seg med ønske 
om å være til nytte for dere, så vil de bare være til nytte med det som Allah har forordnet deg. 
Og om de alle vil skade dere, så vil de bare være i stand til å skade dere med det som Allah 
har forordnet mot dere. Pennene er løftet og sidene har tørket.» [Ahmad, Tirmidhi]

Når en tjener husker på Allah og vokter Hans rettigheter, så vil Allah være med tjeneren gjennom 
sitt liv, til han dør som troende og Allah gir ham Paradis. Frykt Allah og oppretthold alle grunner for 
standhaftighet og pass dere for noe som får dere til å avvike. Det er bare da dere vil lykkes.

 


