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Tre Grader
Kjære muslimer.
Abdullah ibn Umar rapporterte at Profeten Mohammed sa:"Tre ting kan redde en person:
frykt for Allah Den Opphøyde,privat og offentlig, rettferdighet i glede og sinne og generøsitet i
fattigdom og i rikdom. Og tre ting kan ødelegge en person:lyster som blir tilfredsstilt, begjær
som blir fulgt og en person som er forbløffet og fornøyd med seg selv.Og tre kan tilgi
synder:Perfeksjonere renselsen under vanskelige omstendigheter, ta mange skritt til
moskeen,venter på ( neste) bønn etter (siste) bønn er utført.Og tre grader (dvs. gir spesielle
grader (av belønninger)på Dommens Dag):Gi mat til(sultne) personer, forlengelse av hilsenen
og be om natten mens de andre sover."Al-Tabarani.
Vi vil i denne fredagsprekenen(khutbah) ta for oss de tre tingene som gir spesielle grader av
belønninger på Dommens Dag.
Den første er å mate de fattige:
Dette er en av Islams verdier til de fattige slik at de aldri føler seg forsømt.Vektleggingen i Islam av
å fø de fattige er ikke begrenset til tid eller sted.Den sanne muslim bør alltid strebe etter å være raus
og ydmyk i sine veldedige bidrag. Dette bidrar til å minimere gapet mellom rik og fattig, som i sin
tur vil bidra til å skape sunne samfunn og minimere forekomsten og effekten av misunnelse.Derfor
er det å gi de fattige mat viktig og er betraktet som en av de beste gjerninger i Islam.Dette er også
årsaken til den store belønningen som gis for det.
Abdullah ibn Amr (radiyallahu anhuma,må Allah være tilfreds med han)forteller at en mann
spurte Profeten Mohammed: "Hva er den beste handling i Islam?" Han svarte:"At du gir
folk mat og sier "As-salam alaikum" til de du kjenner og de som du ikke kjenner."Al-Bukhari
Abdullah ibn Amr rapporterte at Allahs Budbringer sa:"O mennesker, forleng hilsener,gi
folket mat,vedlikehold båndene av slektskap og be om natten mens de andre sover og du
entrer Paradis i fred."Al-Termithey
Abi Malik Al-Asha'ri rapporterte at Profeten Mohammed sa:" I Paradise er det boliger som
innsiden kan sees fra utsiden, og utsiden kan sees fra innsiden. Allah har forberedt dem for de
som gir mat til de sultne, forlenger hilsenen og ber om natten mens folket sover."Ibn-Hibban
Det andre er å utvide hilsenen:
Dette er spesielt viktig fordi det sprer kulturen av kjærlighet og harmoni,og bidrar til utviklingen av
en vennlig og avslappet atmosfære i det muslimske fellesskapet. Det er derfor Islam har gitt
særskilte regler for hilsener og har gitt den spesiell verdi.
Abu Huraira fortalte: "Allahs Budbringer(Må fred og velsignelser være med ham) sa:"Dere
skal ikke komme inn i Paradis før dere fastholder troen (i alle de ting som er troens artikler)
og dere vil ikke tro så lenge som dere ikke elsker hverandre.Skal jeg ikke henvise dere til en
ting som, hvis dere gjør det, vil fostre kjærlighet blant dere:(verdien av praksisen ved å gi
hilsen til hverandre) ved å si - salam alaikum."Muslim
Det er rapportert fra den pålitelige kilde Abdullah ibn Amr,at en mann spurte Allahs
Budbringer (fred og velsignelser være med ham)hvilke gode gjerninger som er overordnet i

Islam.Han (den Hellige Profet)svarte:"At du gir mat og utvider hilsener til en som du kjenner
eller ikke kjenner."Muslim
For å vise vår respekt og takknemlighet til den som hilser først,Den Allmektige Allah beordret oss
til å svare på hilsenen med en bedre hilsen."Når dere hilses med en hilsen, så svar med en
enda
bedre,
eller
en
tilsvarende.
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fører
ting."(4Surah(kapittel)"An-Nisaa"("Kvinnene")Ayat(vers)86)
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Også Profeten Mohammed oppfordret oss til å gi hilsener til andre som et verktøy for å reformere
vårt samfunn og overvinne våre uenigheter og konflikter.
Abu Huraira rapporterte at Profeten(fred være med ham)sa:"De mest inkompetente
mennesker er de som er ute av stand til ydmyke bønnfallelser, og den mest gnieraktige av
mennesker er de som er gjerrige med sine hilsener."Al-Tabarani
Abi Ayoob (må Allah være fornøyd med ham) fortalte at Profeten Mohammed sa:"Det er ikke
tillatt for en person å holde seg unna sin bror i mer enn tre netter(pga uenighet e.l.): de
møtes,begge vender seg vekk.Den beste av de to er den som først hilser.(med Salaam)."AlBukhari
Den tredje grad er å be om natten:
Å be om natten(Qiyamu-lail) er en del av Profetens(Allahs Fred og Velsignelser være med
han)Sunna(Profetens ord/handlinger osv), som det er ønskelig at muslimer følger hele tiden.Å
utfører disse Bønnene regelmessig,kvalifiserer en til å være en av "de rettferdige" og gjør en fortjent
til Allahs gavmildhet og barmhjertighet.Det er fordi den er fri for hykleri da den utføres på en tid
der ingen ser en.Dessuten,personen som utfører nattbønnen forlater sin komfort og søvn for Allahs
skyld.Det er en stor tilbedelseshandling som fører til store belønninger få kan være foruten.Da det
bringer personen nær Herren,, Allah og Hans Profet oppfordret oss til å utføre nattbønn.
"Forrett bønnen ved solnedgang frem til nattens frembrudd, og Koran- lesning ved

daggry. Daggryets Koran- lesning blir bevitnet.Og våk og be en del av natten som en
ekstra fromhetsgjerning. Kanskje Herren vil oppvekke deg til en herlig rang." (17
Surah"Al-Israa"(Nattereisen)Ayat78-79)

Abu Hurayra (Allah være fornøyd med ham) forteller at Allahs budbringer (Allahs Fred og
Velsignelser være med han) sa:"Den beste bønn etter de obligatoriske bønnene er
nattbønnen."Muslim
Abu al-Umama Bahili (Allah være fornøyd med ham) forteller at Allahs Budbringer (Allahs
Fred og Velsignelser være med han) sa:"Hold fast på nattbønn, for det var De rettferdiges vei
før deg, en måte å trekke deg nærmere Din Herre, en soning for gale gjerninger, og et skjold
mot synd."Al-Termithey
Allah har berømmet dem som våkner opp om natten for erindring og påkallelse av Ham og som
søker tilgivelse fra Ham og tilber Ham.Han beskrev dem som personer med ekte tro og sa:"De
skyr sitt leie idet de stående påkaller Herren i frykt og lengsel, og gir av det som Vi
har gitt dem.Men ingen vet hvilken lyst for øyet som venter dem i det skjulte, som
belønning for deres gjerninger."(32 Surah"As-Sajda("Tilbedelsen")Ayat16-17)
"Den Barmhjertiges tjenere er de som vandrer ydmykt på jorden, som når de
uvitende tiltaler dem, svarer: «Fred!"
"Som tilbringer natten idet de faller ned eller står for Herrens åsyn."(25 Surah "AlFurqan"("Kriteriet")Ayat 63-64)
"De gudfryktige skal være i paradisets haver blant kilder,"
"og mottar det Herren gir dem, de handlet vel før dette,"

"brukte lite av natten til søvn,"
"og bad ved morgengry om tilgivelse,"(51 Surah"Ath-Thariyat"("De som skrider
frem")Ayat15-18)

Kjære muslimer.
Disse er tre gjerninger som gir dere spesielle belønninger på Dommens Dag.Og de har positive
innvirkninger på samfunnet og bidrar til å spre kjærlighet og harmoni mellom muslimer.Derfor
oppfordrer jeg dere ikke bare til å følge dem, men også til å vedvare å gjøre dem.
Vi ber Allah å hjelpe oss til å følge Hans veiledning,tilgi våre synder og lar oss overleve straffen på
Dommedag.
Æmin.

