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Å sette sin lit til Allah
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Befalingen om å ha full tillit til Allah, stadfestet i de islamske tekstene.
Posisjonen å utvise full tillit til Allah i Islam.
Definisjonen å ha full tillit til Allah.
De ulike nivåene av å utvise tillit til Allah.
Bønnen for å søke veiledning og for å gjøre valg (Du’aa Al istikhaara)
Å ikke handle, strider imot konseptet ”å utvise full tillit til Allah”.

Allah SWT sier i Koranen (oversatt betydning):
” (…)forlat dere på Allah, så fremt dere er troende” (5: 23), og:
”(…) Om noen forlater seg på Allah, er Han nok for ham. (…)” (65: 3).
Allah SWT sier angående Sine fromme slaver (oversatt betydning:
”Herre, vi forlater oss på Deg, og til Deg vender vi oss i bot. Til Deg er
reisens mål!” (60: 4)
Allah SWT sier til Sin Budbringer SAWS (oversatt betydning):
”Så forlat deg på Allah, du står på den klare sannhet!” (27: 79), og:
”(…) Og når du har bestemt deg, sett din lit til Allah. Allah elsker dem
som setter sin lit til Ham.” (3: 159), og igjen:
”(…) og sett din lit til Allah! Allah strekker til som verge.” (4: 81)
Angående Profetens SAWS følgesvenner, sier Allah SWT:
”for dem, til hvem man sa: «Folk har samlet seg mot dere, så pass
dere,» mens dette bare øket deres tro, og de svarte: «Allah er nok for
oss. En utmerket hjelper er Han!»” (3: 173)
I en hadith nevner Profeten SAWS de 70 000 menneskene som vil entre
Jennah uten å måtte stå til regning. Om disse menneskenes karakteristikk, sa
Profeten SAWS:
”Det er dem som ikke spør om Ruqyah (besvergelse), som ikke er
pessimistiske (eller som mottar onde omen), eller som bruker
brenning; de forlater seg fullstendig på Allah” (Bukhari og Muslim)
Ibn’ Abbaas RA, sa: ”Ordene ‘Hasbuna Allaah Wa Ni’mal Wakeel’ (Allah er
tilstrekkelig for oss, og for en fin verge Han er!) – var sagt av Profeten Ibrahim
SAWS, da han ble kastet inn i bålet av sitt eget folk. Det var også sagt av
Profeten Muhammed SAWS da hyklerne sa til ham: Folk har samlet seg mot
deg, så frykt dem. Men det økte deres tro, og de sa: ’Allah er tilstrekkelig for
oss, og Ham forlater vi oss på’. Koranen 3: 173. (Bukhari)
’Umar Ibn Al – Khattaab RA, fortalte at Profeten Muhammed SAWS, sa: Hvis
du legger din tillit til Allah ut av avhengighet til Ham, vil Allah
providere for deg slik Han gjør for fuglene: De drar med tomme mager
på morgenen og returnerer fulle i skumringen.” (Thirmidi)

Anas bin Maalik RA, fortalte at Profeten Muhammed SAWS, sa: ”Den som sier
følgende når han forlater sitt hjem: ‘Bismillaah Tawakkaltu ‘Ala Allaah
Wala Hawla Wala Quwwata Illaa Billaah’ (I Allahs navn, jeg legger min
tillit til Allah, og all makt og styrke tilhører Allah) – vil få fortalt: Du vil
bli veiledet, beskyttet og forsørget. En djevel vil si til en annen djevel:
’Hvilken skade tror du vi kan gjøre mot den som er veiledet, beskyttet
og forsørget?’” (Thirmidi, Ibn Maajah og andre)
Mine brødre og søstre! Dette er ordene til Allah SWT og Hans sendebud SAWS
om å forlate seg på Ham. Alt vi har nevnt er bare noen få av de utallige
versene fra Koranen og Ahadith, om det store og verdifulle temaet; Å sette sin
lit til Allah. Det er en stor tilbedelsesakt som svært mange mennesker har
veket fra, enten på grunn av ignoranse eller uaktsomhet. Lærde har sagt: ”Å
forlate seg på Allah er halve religionen, og den andre halve er å returnere til
Ham i anger.” Det følgende verset kan bekrefte deres utsagn:
”Deg tilber vi, vi søker hjelp hos Deg.” (1: 5)
Dette Koranverset betyr at vi ikke tilber noen andre enn Allah, og for å gjøre
det, søker vi støtte hos Ham alene, for Han er den ene, sanne supporter.
Sahl Ibn ’Abdullaah At-Tustari, sa: ”Å søke alle typer kunnskap er en
tilbedelsesakt: Alle tilbedelsesakter er en type fromhet: Alle former for fromhet
er aspekter av asketisme, og alle aspekter av asketisme, er former for
forlatelse; å sette sin lit til Allah.”
Dem som utviser full tillit til Allah utgjør ulike klasser. Aller fremst er Awliyyah;
de andektige rettferdige. Disse legger sin lit til Allah når det gjelder forkynning
av religionen, beskyttelse av den, for å gjøre Allahs ord de overlegne, og for
jihad for Hans skyld. Dem som kommer etter disse, er dem som legger sin lit
til Allah når det gjelder deres egne rettskaffenhet og overholdelse av
religionen. Til slutt er det dem som setter sin lit til Allah kun i de situasjonene
de har behov, som providering, helse, seier over en fiende, ekteskap,
barneunnfangelse, osv. Den beste form av å forlate seg på Allah, er den andre,
da denne handler om å utføre ens plikter, som er det første vi skal måtte stå til
regnskap for. Derimot, den mest gunstige og givende typen, er den første,
fordi den bringer fordeler til religionen. Denne er formen for det å sette sin lit
til Allah, som alle Profetene, fred være med dem alle, hadde da de forsøkte å
etablere Allahs religion utover jorden, og rense den fra korrupsjon.
Menneskehetens evne til å sette sin lit til Allah, varierer med folks ambisjon,
mål og iver. Noen setter sin lit til Allah for å få et imperium, mens andre gjør
det samme kun for å få et stykke brød. En som oppriktig setter sin lit til Allah
for å oppnå noe, vil få det realisert. Hvis det var for å gjøre Allah SWT fornøyd,
vil utkommet være godt; hvis ikke vil utkommet være destruktivt.
Å forlate seg på Allah er hjertets gjerning; ikke lemmene. Imam Ahmad, må
Allah SWT forbarme seg over Ham, sa: ”Å forlate seg på Allah er en handling
utført av hjertet”; det er altså verken noe en person kan uttale med tungen
eller utføre med sin kropp. Å sette sin lit til Allah, har blitt definert av lærde
som: ”Sikkerheten i hjertet om at Allah er tilstrekkelig for en”, og: ”Hjertets

underkastelse av Allah, når en stopper å gjøre sine egne valg, og som gledelig
lever med forordninger som de skjer”, og en annen definisjon: ”Å være fornøyd
med Allahs forordninger”.
Gudsforlatelse hviler på seks pillarer:
Den første pillaren – er å kjenne Allah ved Hans egenskaper og attributter;
som at Han er ”Den kapable til alt” og ”Den tilstrekkelige til å stole på”. At Han
er Opprettholderen, Den allvitende, og at ting bare kan skje med Hans vilje og forordning. Ved å
være klar over alt dette, har man som Allahs slave, initiert den første av bjærebjelkene for
Gudsforlatelse. Jo mer Allahs slave vet om Ham, jo stødigere og tryggere blir hans tillit til Allah.
Den andre pillaren - er til å tro at enhver sak har en årsak, eller et middel for noe som skal bli.
Mange benytter seg ikke av disse midlene på grunn av uvitenhet, og tror at dette er å sette sin lit til
Allah SWT: De ligger på sengene sine og venter på at Allah skal sende ned, og mate dem med Sine
bestemmelser, uten at de trenger å utøve noen innsats overhodet. Men dette er ingenting annet enn
latskap, som Profeten SAWS har nevnt: Abu Hurayrah RA, har fortalt at Profetens SAWS, sa:
"Vær opptatt av å gjøre det som ville gagne deg: Stol på Allah og vær ikke lat (ved og ikke
utøve innsats), og si ikke når et problem vedfarer deg: "Hvis jeg ville ha gjort det og det, så
ville resultatet vært slik og slik". Si heller: «Dette ble bestemt av Allah, og Allah gjør det Han
vil. "Å si: 'Hvis', åpner porten for Satan." (Muslim).
En som setter sin fulle lit til Allah, vet at selv om han må bruke alle mulige midler som Allah har
providert han med, må hjertet fortsatt stole helt på Allah, for at han skal kunne nå sine mål. Når man
søker på en jobb, for eksempel, bør hjertet fortsatt være knyttet til Allah for bestemmelsen. Han bør
ikke tenke at jobben i seg selv gir han noe. Faktisk er utnyttelse av alle mulige midler, fra Profetens
SAWS sunnah. Et eksempel på dette, er at han SAWS bar to rustninger under Slaget ved Uhud. Han
lot ikke være å bruke dem med den grunn at han stolte på Allah. Videre pleide Profeten SAWS å
sikre seg provisjoner for et helt år hvis muligheten var til stede, som fortalt i Bukhari hadith. Og
sannelig var Profeten SAWS den fremste i å stole fullt og helt på Allah.

