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Tilbedelse
Lovpriset være Allah, som skapte menneskeheten for å tilbe Ham. Jeg bevitner at det ikke 
finnes annen guddom verdt tilbedelse unntatt Allah. Jeg bevitner også at Mohammed (saws) 
er Hans tjener og sendebud. Måtte Allahs fred og velsignelser være over Profeten, hans 
familie og hans ledsagere.

Kjære brødre! En troendes sjel gir ikke etter for lettsindighet, ens sjel blir rolig, roen styrker 
den og en sier til den: «Å sjel! Vær glad, for hjemmet er nært og gjenforeningen kommer.» 
Avslutt ikke reisen deres og dermed nektes å nå hjemmet til de som er elsket. Da Nafi ble 
spurt om Omars aktiviteter hjemme, svarte han: «Han brukte å utføre ablusjon før hver bønn 
og resitere Koranen mellom dem (dvs. mellom ablusjon og bønn).»

Hasan al-Basri sa mens han beskrev Salaf sin innsats i tilbedelse: «Jeg har møtt mennesker og 
jeg har vært med grupper. De (dvs. de menneskene jeg har møtt og vært med) brukte ikke å 
glede seg over denne verdens skjønnhet. De brukte heller ikke å bli triste for det som levnet 
dem fra denne verden, og denne verden var mindre viktig for dem enn jorden de gikk på. 
Handlingene deres var etter boken til deres Herre og Profetens sunnah. De stod opp om natten 
i bønn, de la ansiktene ned og gråt av frykt for Allah.»

Kjærlighet for tilbedelse var dypt rotfestet i Profeten (saws) og det største tegnet på hans 
tilbedelse er at han underkastet hele sitt liv til Allah. Allah sier: Hvem er bedre i religion enn 
den som bøyer sitt ansikt (seg selv) for Allah og han er en muhsin (en som gjør godt). 
(4:125) 

Profeten (saws) fryktet Allah og ba alltid om Hans tilgivelse. Han sa: «Ved Allah! Jeg ber 
sannelig Allah om tilgivelse og angrer til Han mer enn sytti ganger om dagen.» (Al-
Bukhari)

Han brukte å tilbe Allah om natten og han stod til føttene hans svulmet opp, og da han ble 
spurt: «Allahs sendebud! Du gjør dette når dine tidligere og senere synder er tilgitt?» 
Han svarte: «Skal jeg ikke da være en takknemlig tjener?» (Al-Bukhari og Muslim)

De mest vidunderlige aspektene ved Profetens (saws) tilbedelse, er den forbløffende 
kombinasjonen av tilbedelse på høyeste nivå og utførelsen av sin rolle som nasjonens leder. 
Han sa: «Ved Allah! Jeg er den blant dere som frykter Allah mest, men jeg faster og 
spiser, jeg ber, jeg sover og jeg gifter meg med kvinner. Enhver som misliker min måte, 
er ikke fra meg.» (Al-Bukhari)

Ibn Taymiyah sa: «Hjertet kan ikke bli bra, lykkes, føle lykke og letthet, nyte og ha ro, unntatt 
gjennom å tilbe Herren alene.  Selv om det har all verdens nytelser vil det ikke få fred og ro, 
for det har et naturlig spontant behov for Herren, fordi Han er dets Herre…»

Brødre i troen! Den beste tilbedelsen er å gjøre det som Allah har gjort obligatorisk for Sine 
tjenere, og å avstå fra alt Han har forbudt. Abo Hurayrah fortalte at Profeten sa: «Allah sier, 
‘det kjæreste som Min tjener vil komme nærmere Meg med, er hva Jeg har påbudt en.’» 
(Al-Bukhari)



Ibn Al-Qayyim sa: Siden Salaf levde hele livet i tilbedelse, er det nødvendig for oss å vite hva 
slags tilbedelse de startet med og hvilke de prioriterte.» Han svarte: «Den beste tilbedelses-
handlingen er den som behager Allah mest i det aktuelle tidspunktet. Den beste tilbedelses-
handlingen når en gjest er tilstede, er å ta vare på han. Dette gjelder også å utføre plikter 
overfor ens kone og familie. Den beste tilbedelseshandlingen om natten, er å være opptatt 
med bønn, resitere Koranen, be om noe og dhikr. Det beste man gjør under adhan, er å levne 
ens tilbedelse og svare Mua’ththin (ved å gjenta det han sier). Det beste man gjør i tiden for de 
fem obligatoriske bønnene, er raskt å gjøre seg klar for dem. Det beste man gjør når en fattig 
trenger hjelp, er å hjelpe dem og prioritere det foran frivillig dhikr. Det beste man gjør når ens 
bror er syk eller død, er å besøke han, være tilstede i begravelsen, og prioritere det foran 
frivillig dhikr. Det beste dere gjør når dere rammes og lider av menneskers urett, er å være 
tålmodig og ikke rømme fra dem. Om dere ser ulama, så ser dere han med dem, hvis dere ser 
de som hengir seg i tilbedelseshandlinger, så ser dere han med dem, og om dere ser dem som 
gir sjenerøst i almisse, så ser dere han med dem. 

Muslimer! Allah sier: «Jeg har skapt djinn og mennesker for at de skal tjene Meg (alene).» 
(51:56)

Dette verset forklarer formålet med vår skapelse; våre liv må brukes til å tilbe Allah. Bønn, 
faste, almisse, pilegrimsreisen, sannferdighet, troverdighet, å være pliktoppfyllende mot 
foreldre, resitere Koranen, håpe på Allahs barmhjertighet og å være redd for Hans straff, er 
alle tilbedelseshandlinger. 

Brødre i troen! Det som har rammet muslimer i løpet av historien og som rammer i dag, er en 
konsekvens av at man har avviket fra riktig tilbedelseskonsept og anvendelsen av de to 
betingelsene for tilbedelse: oppriktighet og å følge veien til Allahs sendebud (saws). Ved å 
forlate oppriktighet, så leder det tilbedelseshandlinger som bare er for Allah, til andre ved 
siden av Ham. Og ved ikke å følge Profetens vei, så leder det til forskjellige typer tilbedelse 
som Allah ikke har tillatt eller anbefalt fra Hans Profet.

Noen mennesker begrenser tilbedelse til bare ritualer. Når slike mennesker arbeider, så avstår 
de helt fra tilbedelse, og når de tilber, holder de seg helt unna arbeid. Dette er dessverre den 
vanligste troen. Folk som følger dette er de som sier: «Hva har religion med en kvinnes 
påkledning og hennes arbeid å gjøre? Hva har religion med vår personlige oppførsel å gjøre?» 
Målet deres er å fjerne religion fra ens liv og bare begrense det til moskeen. Derfor kan man 
se at noen ber, faster og leser Koranen, og likevel bedrar, bestikker og tar i mot bestikkelser, 
og de gjør urett mot andre. Man kan også se kvinner som ber og likevel ikke følger Allahs 
lover ved å kle seg usømmelig og blander seg med menn. 

Brødre i islam! Gjerninger blir tilbedelseshandlinger gjennom gode intensjoner. Bonden på 
sin gård, arbeideren, selgeren, eller noen med et annet yrke, er i stand til å snu yrket sitt til en 
tilbedelseshandling, så fremt man ikke ødelegger det med bedrag, lyving, svindling osv. Dette 
er tilbedelse i videre forstand, hvis man fullt ut forstår lydighetshandlinger, så blir en muslim 
full av godhet, barmhjertighet og til nytte for sine medmennesker, og oppmuntrer en til å gjøre 
flere tilbedelseshandlinger og å tjene sin nasjon. 

Mine kjære brødre! Dere kan legge til en viktig murstein i strukturen til denne nasjonen, og 
legge tungt arbeid til deres vekt med gode gjerninger, som kan virke uviktige for dere. 
Profeten (saws) sa: «Vil dere at jeg skal fortelle dere hva som er bedre enn en grad for 
fasting, bønn og almisse?» Ledsagerne svarte: «Ja, Allahs sendebud.» Han sa: «Stift fred 
mellom mennesker som er uenige.» (Abo Dawod) Han sa også: «Enhver som besøker en 



syk person, eller en bror for Allahs skyld, vil en kaller kalle på: ‘Du er god og din vei er 
bra. Måtte du få Paradis til bosted.» (At-Tirmidhi)

Abu Hurayrah fortalte at Allahs sendebud sa: «Mens en mann gikk langs veien så han en 
tornekvist ligge på veien og han fjernet den, for det takket Allah ham og tilga han (sine 
synder).» (Muslim)

Allahs sendebud sa også: «Gjerningene til min nasjon, både de gode og de dårlige, ble vist 
meg og jeg så at blant de gode gjerningene var å fjerne noe skadelig fra veien.» (Muslim)

Å begrense rettskafne gjerninger til spesielle tilbedelseshandlinger, får fromhetssøkere til å 
bruke all sin tid på å repetere begrensede gjerninger, som om de ikke ser at det er andre veier 
som leder til Allahs behag. 

Brødre i islam! Frykt Allah og vokt dere for alt som kan gjøre tilbedelse ugyldig, eller fjerne 
dets belønning. Blant disse er å legge partner til Allah og å vise seg frem. Allah sier: … Men 
hadde de gitt Ham medguder, ville deres gjerninger vært til fånyttes. (6:88)

En annen handling som ugyldiggjør tilbedelse, er nyskapning. Profeten (saws) sa: «Enhver 
som gjør en gjerning som ikke er fra oss, vil få den avvist.»

Urettferdighet mot andre, ødelegger også ens tilbedelse. Profeten (saws) sa: «Den forfalne 
blant min nasjon, er den som kommer til oppstandelsens dag med bønner, almisse og 
faste, og som enda har fornærmet noen, baksnakket noen, tatt noens penger ulovlig, spilt 
noens blod og banket noen. Hver eneste av disse folkene vil få av ens gode gjerninger 
(som kompensasjon). Hvis det går tomt for ens gode gjerninger før man er dømt, vil 
deler av syndene bli kastet på en, og man blir kastet i Helvete.» (Muslim) 

Motbydelige ord fra folk som ikke tenker på konsekvensene, er også noe som ugyldiggjør 
tilbedelse. Profeten (saws) sa: «En person kan si et ord (skjødesløst) som vekker mishag 
hos Allah, uten å tenke over alvoret i det, og på grunn av det blir man kastet i 
Helvetesilden.» (Ibn Majah) Profeten (saws) fortalte også om en mann som sa: «Ved Allah! 
Allah vil ikke tilgi den og den.» Allah sa da: «Hvem er den personen som sverger ved 
Meg at Jeg ikke vil tilgi den og den? Jeg har sannelig tilgitt ham, og gjør dine egne 
gjerninger ubrukelige.» (Muslim)

Profeten (saws) sa: «En mann passerte en kvist på veien og sa, ‘ved Allah! Jeg skal fjerne 
denne fra muslimene, for at den ikke skal skade dem’. Han ble sluppet inn i Paradis for 
det.» (Muslim)

Den andre:
Brødre i troen! Det er nødvendig å bruke alle lemmene for å tilbe Allah, være lydige mot Ham 
og å utføre Hans påbud. Man må tilbe Allah ved å hindre øynene fra å se på noe ulovlig og 
bruke dem til å se på det Allah elsker, som en kopi av Koranen, bøker med kunnskap osv. 
Man må også tilbe Ham ved å hindre ens ører, hender og føtter fra alt som Allah har forbudt, 
og bruke dem til noe som Han påbyr og elsker. Allah sier: Si (Mohammed): «Min bønn og  
mitt offer, mitt liv og min død, alt tilhører Allah, all verdens Herre (menneskeheten, djinn  
og alt som eksisterer). Han har ingen partner. Dette er blitt meg befalt, og jeg er den første  
av muslimene.» (6:162-163)


