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Dette livet, eller det neste?
Al-Hakim og andre har gjenfortalt profeten Muhammeds (SAWS) beretning om en gruppe reisende
som går tomme for provianter midt i ingensteds. Hestene/kamelene deres er ekstremt trette, og de
innser at de verken kan gå tilbake der de kom fra, eller ankomme reisens mål. Plutselig dukker en
mann opp. De kan ikke se noen tegn til at han har vært på reise. Han sier til dem: ”Bak dere er
grønne hager og sildrende vann. Følg meg dit, slik at pinen og orket forlater dere.” De reisende ser
ingen annen utvei, og går med ham. Vel fremme drikker de og spiser seg gode og mette. Da spør
mannen: "Gjorde ikke jeg at dere overkom utmattheten, sulten og tørsten (tilstanden dere var i da
jeg fant dere)? ”Jo”, svarer dem. Mannen sier så: "Har ikke jeg vist dere veien ut?” ”Jo,” svarer de
reisende. ”Bak dere finnes enda grønnere hager og enda bedre bekker. Følg meg dit,” sier mannen.
De reisende deler seg inn i to grupper: dem som tror på mannen og som vil følge han, og dem som
velger å bli igjen og dermed ikke følge han. - Mannen er profeten Mohammed (SAWS), og de
reisende er folket som levde under hans profetvirke.
Ifølge en annen autentisk hadith har profeten Mohammed (SAWS), sagt: ”En person tenner en ild
som mygg og fluer styrer rett inn i. Personen prøver å holde fluene vekk fra ilden uten å klare det.
Men jeg (Mohammed, SAWS) er deres redning fra flammene.”
Disse hadithene forklarer rollen Profeten (SAWS) ble sendt for; hvordan mennesker og verden var
på hans tid, og hvilken innflytelse han (SAWS) hadde på sine tilhengere. Vi ser Mohammeds
(SAWS) engasjement for å redde folk fra Satans veier og forførelse, og hvordan folk deler seg inn i
to grupper; de troende og de ikke-troende. Profeten Mohammed (SAWS) ble sendt til folk som
spiste selvdøde dyr, drakk vin, og drepte hverandre. De var en nasjon blottet for evne til lederskap,
og som ble dominert, mishandlet og kontrollert av andre nasjoner. Men de som trodde på Profeten
(SAWS) og fulgte ham, åpnet verden og overveldet både perserne og romerne, Den arabiske halvøy,
Syria, Irak, Egypt, Yemen, Andalusia og deler av Europa. Mohammed (SAWS) ble kjent som en
mann som gav i veldedighet, uredd for fattigdom.
Mohammed (SAWS) minnet om Allahs belønning for Sine rettferdige tjenere, som ikke hadde latt
seg bedra av denne verdens pryd og fristelser. Profeten Mohammed (SAWS), sa: "Det er ikke
fattigdom jeg bekymrer meg over med tanke på dere; jeg er redd dere inngår i dette livets jag og
konkurranser slik som andre nasjoner, som ødela dem.”
De fleste muslimer foretrekker denne midlertidige verden, fremfor å streve etter å følge Profeten
(SAWS) for å oppnå suksess i det neste livet. Dette er realiteten; en viktig påminnelse til oss alle.

