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Sykdommer i hjertet 

Kjære muslimer.

Sykdommer i hjertet er svært alvorlig og har en ekspanderende skadelig effekt. Det starter med den syke 
personen,for deretter omfatte menneskene rundt han.Ubehandlet kan det gradvis overføres til fellesskapet, helt 
eller delvis.Derfor er det viktig å utstyre oss med nødvendig kunnskap for å forebygge og behandle oss selv og 
våre samfunn fra disse sykdommene.Her vil vi gjennomgå to av disse sykdommene. 

Ryaa(forstille seg eller "gjøre seg viktig"):En utfører gjerninger(som i utgangspunktet er til glede for Allah) for 
verdslig belønning, med det resultat at ens gode gjerninger blir omgjort til onde handlinger som er uakseptabelt 
for  Allah.Da  riyaa  er  en   svært  slu  og  umerkelig  sykdom  er  den  blant  de  farligste  og  mest  vanskelige  å 
diagnostisere.På grunn av dens alvorlighet, har Allah og Hans Profet advart oss mot ryaa og forklart dens farer. 

"Hyklerne forsøker å narre Gud, men det er Gud som narrer dem. Når de stiller til bønn, gjør de det på en 
slapp måte for å demonstrere for folk. Gud har de lite i tankene."(4 Surah An-Nisaa Ayat142(4 
Kapittel"Kvinnene"Vers 142) 

" Heller ikke dem som gir av det de har for å bli sett av mennesker, som ikke tror på Gud og på dommens dag. 
Den som har Satan som følgesvenn, har fått en dårlig følgesvenn." (4Surah An-Nisaa Ayat 38)

"Hva kunne det vel ha skadet dem om de hadde trodd på Gud og på dommens dag, og hadde gitt av det som 
Gud har gitt dem! Men Gud vet om dem." (4Surah An-Nisaa Ayat 39) 

"Dere som tror, gjør ikke deres gaver til intet ved å trekke dem frem eller ved vondord, som en som gir bort noe 
av sitt for å bli sett av folk, men ikke tror på Gud og på dommens dag. Han er som en glatt steinhelle, dekket av 
jord. Så kommer rikelig regn, og den ligger der naken. Slike har intet oppnådd med sin (tilsynelatende) 
fortjenstfulle handling. Gud leder ikke vantro folk. "(2Surah Al-Baqarah(Kua)Ayat 264)

Jundub (Må Allah være tilfreds med ham) fortalte at Profeten (Allahs fred og velsignelser være med han) 
sa:"Han som forteller folk om sine gode gjerninger med  den hensikt å vinne deres ros,Allah  vil informere 
menneskene om hans egentlige intensjon på Oppstandelsens Dag, og den som gjør gode gjerninger  offentlig 
for  å bli sett av folket og få deres ros, Allah  vil avdekke hans egentlige intensjoner(og ydmyke han.)(Al-
Bukhari og Muslim) 

Mahmood bin Labeed fortalte at Profeten sa: "Sannelig,det jeg frykter mest for dere er den mindre shirk." 
Følgesvennene spurte:"O,Allahs Budbringer,hva er den mindre shirk?" Profeten Mohammed svarte:"Al-
Riyaa,  for  sannelig,-  Allah,Velsignet  og  Opphøyd,på  den  Dag  Han  belønner  Sine  tjenere  for  deres 
gjerninger,vil si:"Gå til dem i Dunyaa(Det jordiske liv) som du brukte gjøre deg til for!Se om de vil belønne 
deg!"Ahmed . 

Abu Huraira sa: «Jeg hørte Profeten (Allahs Fred og Velsignelser være med han) sa: "Den første personen 
til å bli dømt på Oppstandelsens Dag vil være en mann som led martyrdøden. Han vil bli hentet frem, og 
Allah vil påminne han om Hans Velsignelser og han vil gjenkjenne dem. Så vil han bli spurt, "Hva gjorde 
du med dem?" Han vil svare: "Jeg kjempet for Din skyld til jeg ble drept." Allah vil si: "Du har løyet. Du 
kjempet kun for at folk skulle si:"Han er modig" ,-og de sa det.Deretter vil Han beordre ham til å bli slept 
etter ansiktet og kastet inn i Flammene.Så vil der være en mann som studerte mye og lærte andre, og 
resiterte Koranen. Han vil bli hentet frem, og Allah vil påminne ham om Hans Velsignelser, og han vil 
gjenkjenne dem. Da vil han bli spurt:"Hva gjorde du med dem?" Han vil svare:"Jeg studerte mye og lærte 
andre ,og siterte Koranen for Din skyld." Allah vil si: "Du har løyet. Du studerte slik at folk ville si,"Han er 
en lærd",og du leste Koranen slik at de ville si,"Han er en Qari"(en som resiterer Koranen  med 
tajwid(følger de korrekte reglene for resitering), og de sa det.Deretter vil Han beordre ham til å bli slept 
etter ansiktet og kastet inn i Flammene.Så vil der være en mann som Allah ga alle typer av rikdom i 
overflod. Han vil bringes frem, og Allah vil påminne ham om Hans velsignelser, og han  vil gjenkjenne dem. 
Så vil han bli spurt:"Hva gjorde du med dem?" Han vil si: "Jeg har aldri sett noen muligheter hvor Du 



ønsker penger kan bli gitt for Din skyld, uten at jeg ga av mine penger."Allah vil si:" Du har løyet. Du 
gjorde dette for at folk skulle si:"Han er sjenerøs" og de sa det."Deretter vil Han beordre ham til å bli slept 
etter ansiktet og kastet inn i Flammene.Muslim 

Abu Huraira  rapporterte  også  at  Allahs  Budbringer(Fred være  med ham)  sa  at  Allah   Al-'Aliyy(Den 
Høyeste)  og  Al-Muta'álí((Den  Mest  Opphøyde)  sa:"Jeg  er  Den  Ene,En  som  ikke  har  behov  for  en 
partner.Om noen utfører noe og assosierer det med noen enn Meg eller sammen med Meg,Jeg vil forlate 
han sammens med den som han assosierte med Allah." Muslim Typer av Riyaa :

1. Riyaa med kroppen: 

Ved  at  en  opptrer  tilsynelatende  som avmagret  og  blek,  slik  at  andre  kan  se  intensiteten  i  ens  streben  og 
overmåtelige frykt for det hinsidige.Også inkludert i dette er fremstå  med skrøpelig stemme og nedslåtte øyne 
som et bevis til andre hvor flittig en er til å faste.   

2.Det kan være merker av bønnepositurene i ansiktet, eller å ikle seg en bestemt type klær som kun de mennesker 
som blir ansett som lærde, bruker Så han går med disse klærne for å bli omtalt som lærd.

Det kan også være det motsatte, en person som ikke bryr seg om utseendet sitt,ikler seg loslitte klær,for å vise at 
han ikke bryr seg om det verdslige men kun har fokus på det hinsidige. Allah sier:

"Men når du ser dem, behager deres fremtoning deg, og om de taler, lytter du til deres tale, der de står stive 
som stokker, og tror at hvert utrop gjelder dem. De er fienden, så pass opp for dem. Måtte Gud gjøre det av med 
dem! Hvor forvridde de er!"(63 Surah Al-Munafiqoun(Hyklerne) Ayat 4)

(Men å ivareta ens utseende og påkledning fordi en ønsker å se bra ut(ikke for å tiltrekke seg oppmerksomhet eller 
bli roset),er ikke riyaa.)

3.Riyaa i ens Tale: 

Dette  består   hovedsaklig  av  formaninger  til  andre,  påminnelser  til  dem,  huske  detaljer  og  fortellinger  for 
argumenteringens skyld,gjøre det klart og tydelig at man har store og rike kunnskaper,bevege leppene i Dikr eller 
Du'a(påkallelse  eller  bønnfallelse-  til/av  Allah)i  nærvær  av  andre,  bli  sint  når  ondskap  oppstår  mellom 
mennesker,senke stemmeleie  og gjøre  stemmen myk og øm ved resitering av  Koranen for  å  vise  andre sin 
frykt,sorg o.l.

4.Riyaa i ens handlinger: 

Falsk forstillelse under bønnen ved å forlenge den stående positur eller rukoo(bøyde positur) og sujood(knelende 
positur).Også utad viser khushoo(ydmykhet i bønn) tilgjorthet på grunn av faste,delta i militære ekspedisjoner, 
pilegrimsreiser, nestekjærlighet/veldedighet og andre slike ting. 

5.Riyaa gjennom sine venner og gjestevisitter: 

En som belaster seg selv ved å besøke en lærd eller en from tilbeder, slik at det kan bli sagt:"Den og den besøkte 
den og den".Dette skjer også ved å invitere folk hjem til seg,slik at det kan bli sagt:"Han får ofte besøk av de 
religiøse og av de lærde." 

Helbredelse av Ryaa:

*Praktisere og trene på selvkontroll og lære seg ydmykhet. 

*Unngå situasjoner som fører til ryaa, slik som å gjøre gode handlinger åpenlyst der det ikke er nødvendig. 

*Huske straffen  forbundet med ryaa,-og at alle dine gode gjerninger vil forbli ubelønnet,da du ikke gjorde det 
kun for Allah. 

Ibn Al-Qaiem sa ":Helbredelse av Ryaa er:"Deg vi tilber'' og mot arroganse er:"'Din  hjelp  vi søker.'' 

Hasad(Misunnelse): 

Det kan defineres som en følelse  av misnøye  og harme ,vekket  til  live  av og i  forbindelse  med, ønsket  om 
eiendeler eller kvaliteter  eid av en annen.Det er et karaktertrekk som de som ikke er muslimer besitter og  som 
Allah forbannet,-og derfor aldri bør bli en del  av en sann muslims karakter.



"Mange blant skriftfolket ønsker igjen å gjøre dere til vantro etter at dere er kommet til troen, av nag i sitt  
indre når nå sannheten er blitt klar for dem. Men overse og tilgi inntil Gud gir Sin avgjørelse til kjenne. Gud 
makter alle ting." (2Surah Al-Baqarah(Kua)Ayat 109)

"Du kjenner vel til dem som har mottatt en del av skriften? De tror på demoner og avguder, og de sier om 
hedningene: «Disse er sannelig på rettere vei enn de (islam) troende!"

"Over disse hviler Guds forbannelse, og for den Gud forbanner, finner du ingen hjelper."

"Har vel disse noen andel i herredømmet? I så fall ville de ikke gitt sine medmennesker så meget som skinnet  
av en daddel!"

"Eller er det slik at de misunner sine medmennesker det Gud har gitt dem av sin godhet? Og dog gav Vi  
Abrahams folk skriften og visdommen, og Vi gav dem et stort rike." (4 Surah An-Nisaa(Kvinnene)Ayat 51-54) 

På grunn av den store faren for misunnelse,befalte Allah  oss å søke beskyttelse mot det:

I Guds,den Barmhjertige,den Nåderikes Navn.

1 Si: «Jeg søker tilflukt hos morgengryets Herre,

2 mot ondt fra det Han har skapt, 

3 mot ondt fra mørket når det bryter inn, 

4 mot ondt fra dem som blåser på knuter og utøver magi, 

5 mot ondt fra en misunnelig, når han misunner (kaster det onde øye).» (113Surah Al-Falaq(Morgengryet) 

Noen lærde sier: "Misunnelse er den første synden som ble begått i både himmelen (Satan misunte Profeten 
Adam) og på Jorden (Adams sønn Qabil(Kain) drepte sin bror Habil(Abel)."

Helbredelse av misunnelse: 

*Frykt  Allah  og  følg  Hans  Befalinger,-ved  å  praktisere  selvkontroll  og  disiplin  for  å  bli  slik  som  Allah 
ønsker.Dette vil få en til å oppgi ens begjær og onde følelser, inkludert misunnelse.

*Ha  kunnskaper  om  og  forståelse  av  ,misunnelsens  negative  konsekvenser.  (fører  til  selvskading  og  andre 
psykologiske traumer).Du vil lide i sorg, smerte og angst ,mens den misunte personen er i en tilstand av lykke og 
glede.

*Akseptere  Allahs  Vilje  og  skjebnen,da  Han  er  Den  som har  avgjort  alle  menneskers  vei  og  fordelt   Sine 
Velsignelser blant dem. 

Kjære muslimer. 

Dette er to eksempler på sykdommer som kan påvirke hjertet og påvirke vår religion og tro."Forebygging er bedre 
enn medisin", som legene sier.Generelt,adlyde Allahs ordrer, akseptere Hans Vilje, ydmykhet,selvransakelse og 
observasjon  av  en  selv  og  ens  oppførsel,  i  stedet  for  å   ransake,observere  og  vurdere  andre,-  er  den  beste 
forebyggelse mot alle hjertesykdommer. 

Vi ber Allah hjelpe oss å rense våre hjerter og reformere våre sjeler.Vi ber Ham om å veilede oss og hjelpe oss til å 
følge Hans vei, og holde oss standhaftige på den til vi dør. 

Æmin 


