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Norsk
Ildens frelser
Lovet være Allah, bønner og fred over han som ble sendt til menneskeheten, Mohammad, hans familie og ledsagere og alle
som følger ham.
Hvor mange er frelst av Allah. De som var i slaveri og ekstravaganse. De ble etter syndens og ulydighetens ydmykelse etter
hvert til konger og adelsmenn, og mange av de frelste ble også konger i det hinsidige etter at de ble berget fra helvetets
flammer.
Gled deg med det aller gledeligste budskapet som Profeten (SAAW) sa til Abu Baker (raa): ”Du er frelst av Allah fra ilden.”
[Tirmidi og AlHakem].
Dette er kun gitt til de med sann tro, vi får håpe at de som er fanget i deres synder blir tilgitt samt at de som er ment å entre
helvete blir frelst. Vi ber Allah om å tilgi oss våre synder og frelse oss fra ilden.
Profeten (SAAW) har vist oss veien til gode gjerninger som kan berge oss fra ilden. Vi tar for oss 10 eksempler som du kan
prøve å følge daglig som kan berge deg fra å havne i ilden.
Allah (SWT) sier: ”… Den som blir holdt unna Ilden, og føres inn i paradiset, han har vunnet seieren! Hva er jordelivet
annet enn en bedragersk glede!” [Koranen 3:185].
Følgende er 10 eksemplene på gode gjerninger:
1. IKHLAS: Enhetsbekjennelse
Profeten (SAAW) sa: ”Hver og en, oppstandelses dag, som har anerkjent at det ikke finnes andre guder enn Allah
alene, vil bli spart fra å havne i ilden.” [Bukhari].
Signalene som tyder på at vi er blant de som er på rett vei er følgende: iver i å tilbe Allah, vil ikke at andre ser det han gjør
for Allah unntatt Allah.
Maksimum innsats må til som for eksempel nattebønn, dra til moskeen daglig, tålmodighet, hardt arbeid …osv.
2. Foreta korrekt bønn ved å være med ved første TAKBIIR (Allaho akbar)
Profeten (SAAW) sa: ”Den som utfører salah 40 dager i en samling uten å gå glipp av første takbiir, Allah vil notere en
frigjørelse fra ilden og fra hykleri.” [Tirmidhi].
Slik er troen som du bør ha tid til, det er snakk om 200 salah (5 bønner X 40 dager). Betrakt dem som 200 skritt mot
paradiset. Ville du ha gitt slipp på en slik mulighet? Denne perioden vil få deg til å glemme livets problemer og bekymringer
den fører med seg. Glem for all del ikke å gjøre du’a om at Allah gir deg sjanse til å være med neste salah og at du ikke blir
fraværende ved første takbir.
Husk at mens du retter dagen din ved å holde den i bønn og tilbedelse, blir nettene dine også rettet mot samme linje. Slik
unngår man synder. Du bygger deg vei mot gode gjerninger: adhkar, almisse, …etc.
3. Hold fast på fajr og asr bønn.
Profeten (SAAW) sa: ”Den som foretar bønn før soloppgang og før solnedgang vil ikke entre helvete: fajr og asr.”
[Muslim].
Salah bør tas ved dets korrekt tid samt ta være på sunnah salah før det obligatoriske salah. Profeten (SAAW) sa: ”Fajr rakaa
er bedre enn jordlivet og alt den eier.” [Muslim].
Profeten (SAAW) sa: ”Allahs nåde over han som utfører 4 rakaa før asr.” [AboDawod, Tirmidhi].
Pass på at du nevner Allah, adhkar og istighfar, mellom Adhan og Iqama. Slik at du er vel forbredt til salah. På denne måten
blir du velsignet med tro frykt.
Hold det ved like slik at du holder fast i troen. Sett pris på disse to salawat/bønnene. For Fajr salah prøv å legge deg tidlig,
legg deg med rein/vasket til salah, si kvelds adhkar og natt dooaa. Når det gjelder asr så prøv å ikke ta deg hardt arbeid som
sliter deg ut eller opptar deg slik at du glemmer å ta salah i riktig tidspunkt.
4. Hold fast på 4 rakaa før og etter dohr salah.
Profeten (SAAW) sa: ”Han som fastholder 4 rakaa før og etter dohr ved like vil ikke entre helvete.” [AboDawod,
Nissai, Tirmidi].
5. Felle noen tårer i frykt for Allah:
Profeten (SAAW) sa: ”Den som gråter i frykt for Allah, vil ikke entre helvete helt til melken går tilbake i juret og at
støvet fra djihad og røyk fra helvete vil aldri kunne samle seg i nesen til en muslim.” [Tirmidi og Nissai].

Gratulerer til den som feller tårer i frykt for Allah. Hjertene renses ved øynenes tårer.
Han vil sannlig havne under Herrens trone i den store samlingen.
Profeten (SAAW) sa: ”7 vil skygges av Allah den dagen det ikke er noen skygge enn Hans skygge. … en som har husket
Allah i ensomhet og gråt av frykt.” [Muslim].
6. Skritt på veien for Allah
Yazid Ibn Abi Maryam (raa) sa: ”Mens jeg var på vei til jumuah, ble jeg tatt igjen av Abaya Bno Rifaa Bno Rafie (raa)
som sa: ’Gled deg for disse skrittene du tar på vei til moskeen er for Allahs sak, for jeg hørte Aba Abass si at Profeten
(SAAW) si’: ’Den som får støv på føttene/skoene i for guds sak er sannlig forbudt for helvete.’” [Tirmidhi].
Så ikke undervurder skrittene du tar for Allahs sak som du tar til moskeen og spesielt det du tar til jummah.
Profeten (SAAW) sa: ”Den som vasker seg fredag, går tidlig til moskeen, går og ikke rir/kjører, stiller seg nærmest
imamen, hører og følger med og ikke hvisker, vil han for hvert skritt han tok fra huset sitt til moskeen få en bonus av
et helt år fasting og våking.” [Imam Ahmed, Ibn Habban og Al Hakim].
Se på det du gjør som en gjerning for Allahs sak. For når du er i moskeen er du til stor hjelp for daawa, hjelpe andre, bistå
andre i deres problem, besøke de syke, bevitne gravferd osv.
7. Kast en pil i veien for Allahs sak.
Profeten (SAAW): ”Hver og en muslim som kaster en pil for Allahs sak, uavhengig om han treffer eller ikke, vil han få
en belønning som tilsvarer frigjøring av en slave.” [Tabarani].
Denne er til de som jihad er forskrevene for. Om du ikke er en av dem så sier Allah (SWT) følgende: ” Så hør ikke etter de
vantro, men før en drabelig kamp mot dem ved hjelp av Koranen.” [Koranen, 25:52]. Dette er en kamp i kunnskap og
dawah.
•Kast pilen din i daawa og for Allahs sak. For om du får en person i troen er det bedre for deg enn om du eier alt som er på
jord. Å henvise til gode gjerninger er som selv å gjøre det.
• Kast pilen din ved å beskytte Allahs bok.
•Kast pilen din for å holde sunnah ved like.
8. Mildhet og etikk.
Profeten (SAAW) sa: ”Den som er jordnær, snill og lett å omgås folk, han vil ikke entre helvete.” [Al Hakim].
Al Manawi sa: ”Profeten (SAAW) var veldig snill. Han oppførte seg som alle andre. Dersom følgesvenner snakket om
jordlivet så deltok han i samtalen, dersom de snakket om hinsidige deltok han i samtalen. Om de snakket om mat
deltok han i samtalen.”
Allah (SWT) sier: ” Mot de troende viser han godhet og barmhjertighet” [Koranen, 9:128].
Var tilgivende med folk flest, smil for et smil er en almisse, grei og ikke sint, si gode ting, behandle han som vil skade deg
godt.
9. Oppdra døtre eller søstre.
Profeten (SAAW) sa: ”Hver og en fra min nasjon som tar vare på 3 døtre eller 3 søstre, samt være kjærlig mot dem.
Disse vil være en beskyttende slør mellom han og ilden.” [Al Bayhaqi].
Profeten (SAAW) sa: ”Den som har 3 døtre, var tålmodig med dem, fø dem og kle dem, vil disse bli en beskyttende
slør mellom han og ilden oppstandelses dag.” [Ahmed og Ibno Madja].
Anstrengelsen du setter i verk ved å jobbe slik at du skaffer mat og losji, oppdra dine barn og/eller dine søstre og all den tid
du bruker ved oppdragelsen bør gjøres med intensjonen om å tilbe Allah. De oppdras for at de skal bli Allahs gode
mennesker og ikke for at du skal være stolt av dem alene. Pass på at de oppdras riktig ved for eks. å lære dem den rette troen,
lære dem Koranen, passe på at de beskytter seg med slør, lære dem å gjøre gode gjerninger osv.
10. Frelse.
Den som vil bli frelst fra ilden på oppstandelsesdagen må bringe offer. Profeten (SAAW) sa:
”Hver og en muslim som frigjør (for eksempel fra slaveri)en annen muslim vil han/hun som ble frigjort bli
hans/hennes slør mot ilden, samt at han/hun blir å få belønning for hvert bein i kroppen til den andre…” [Tabarani,
Abo Dawood, Ibno Madjah, Tirmidi].
Selv om slaveriet ikke finnes i vår tid, er det riklig med gode gjerninger som Allah liker at vi gjør.
Profeten (SAAW) sa: ”Den som faster i Ramadan og deretter følger fasten med 6 dager av Shawal, er det å
sammenligne med han som fastet hele året.” En gave Allah har gitt oss så pass på å ikke gå glipp fasten.
Vi ber Allah om å vise nåde, frelse oss samt forløse oss fra ilden.
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