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 مقّدمة
Forord 

All lovprisning tilhører Allah, hvorav vi søker hans hjelp og hans tilgivelse. Vi søker tilflukt 

hos Allah fra alt ondskap i oss selv, og konsekvensene av våre onde gjerninger. Den som 

Allah veileder, ingen kan mislede, Den som Allah misleder ingen kan veilede. Jeg bevitner at 

det ikke finnes noen guddom verdt å tilbe unntatt Allah, som ikke har partnere. Og jeg 

bevitner at Muhammad (fred og velsignelse over ham) er hans slave og sendebud. 

 

Å dere som tror, frykt Allah med den rette gudsfrykt, og dø ikke før dere har 

underkastet dere (3:102) 

 

Og Allah den Opphøyde har sagt: 

Å dere mennesker, frykt deres Herre, som har skapt dere fra ett vesen, og av det skapte 

Han dets motpart, og Han utbredte fra de to, mange menn og kvinner. Frykt Allah, i 

hvis navn dere ber hverandre om noe, og (frykt ham særlig i deres pleie av) 

slektskapsbåndene, sannelig Allah er Vokter over dere. (4:1) 

 

Og Allah har sagt: 

Å dere troende, frykt Allah og før en (sann og) rettledet tale. Så vil Han forbedre deres 

handlinger for dere, og tilgi deres synder. Og den som adlyder Allah og hans Sendebud, 

har visselig vunnet en triumf. 

 

Sannelig, den mest sannferdige tale er Allahs bok, den beste veiledningen er veiledning av 

Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص) , og de verste saker er nylig oppfunnet saker. Hver nylig oppfunnet sak er 

en religiøs innovasjon, og alle religiøse innovasjoner er villfarelse, og hver villfarelse er i 

helvetesilden. 
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For å fortsette: 

All lovprisning tilhører Allah som har gitt meg tillatelse til å oversette den første hadithen av 

Arbaeen an-Nawawi med dens forklaring. Dette er en oversettelse fra boken Commentary on 

the Forty Hadith of al-Nawawi, skrevet av våre kjære shaykh, Jamaal al-Din M. Zarabozo.  

En som leser dette verket vil se at et slikt mesterverk som denne burde heller ha blitt skrevet 

på gullsider, heller nei, skrevet eller trykt av gull. Dette er en veldig detaljert kommentar, hvor 

forfatteren går inn og diskuterer saker blant annet fiqh, tafseer, hadith, aqeedah og andre 

saker han treffer på.  

 

Jeg har for det meste oversatt alt, men har latt være å oversette noen deler, f.eks diskusjon om 

grammatik eller noen spesifikke punkter for denne hadithen grunnet for at det trengs en viss 

kunnskap bak grammatiken i det arabiske språket. Jeg anbefaler på det sterkeste at dere kjøper 

denne boken og går gjennom disse 40 hadithene, og hvis Allah tillater meg, så skal jeg in shaa 

Allah oversette dem alle i fremtiden.  Jeg selv har heller ikke puttet noe inn der, med mindre 

noen referanser og definisjoner for noen uttrykk. 

 

Jeg som et menneske, kan gjøre feil, og mest sannsynlig, kommer dere til å finne 

grammatiske/språklige feil, hvis dere finner noe eller har noe annet spørsmål, kan dere 

henvende dere til meg in shaa Allah. 

 

Jeg gjør dua at Allah tilgir oss for våre feil som vi ikke har gjort med vilje, og jeg gjør dua at 

dette verket nyttiggjør leserne, og nyttiggjør forfatteren og oversetteren. Husk oss i deres dua.  

 

Deres bror 

 

Ibn Abdulrahman  

 

 

 

For mer informasjon angående forfatteren, henvender jeg dere til boka og nettsiden hans: 

http://www.jamaalzarabozo.com/ 

http://www.jamaalzarabozo.com/
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
Hadith nr 1 

َعْن أَِمرِي اْلُمْؤِمِننَي َأِب َحْفٍص ُعَمَر ْبِن اْلَْطَّاِب َرِضَي اهللُ َعْنُه قَاَل: َسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه صلى 
 اهلل عليه وسلم يَ ُقوُل: 

َرتُُه إَلى اللَّ  َعأَماُل بِالن ِّيَّاِت، َوِإنََّما ِلُكلِّ امأِرٍئ َما نَ َوى، َفَمنأ َكاَنتأ ِهجأ ِه َوَرُسوِلِه " إنََّما األأ
َرتُهُ  َرَأٍة يَ نأِكُحَها َفِهجأ َرتُُه ِلُدن أَيا ُيِصيبُ َها َأوأ امأ َرتُُه إَلى اللَِّه َوَرُسولِِه، َوَمنأ َكاَنتأ ِهجأ  َفِهجأ

 إَلى َما َهاَجَر إلَيأِه".
َو ُمْسِلم َرَواُه اْلُبَخارِي  

Det er blitt fortalt på autoriteten til Lederen av de Troende Abu Hafs Umar ibn al-Khattaab   

(رضي هللا عنه)
1
 hvor han sa: Jeg hørte fra Allahs sendebud (ملسو هيلع هللا ىلص)

2
 si:   

‘’Sannelig, handlinger skal dømmes etter intensjoner, og sannelig, hvert menneske skal 

bli belønnet uti fra deres intensjoner. Den som utvandrer (gjør hijrah) for Allah og hans 

Sendebud, så vil hans utvandring (hijrah) være for Allah og hans Sendebud. Den som 

utvandrer (gjør hijrah) for dunya eller for å gifte seg med en kvinne, så vil hans 

utvandring (hijrah) være for det’’.
3
 

Fortalt av Al – Bukhari og Muslim 

                                                           
1
 betyr: Måtte Allah være fornøyd med han. Man sier det når man snakker om en av følgesvennene (رضي هللا عنه) 

til Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص). Fordi Allah (سبحانه و تعالى) forteller oss i Surah Tawbah, vers nr 100: 

ُهمأ َوَرُضواأ َعنأُه َوَأَعدَّ َلُهمأ جَ َوالسَّابُِقوَن اأَلوَُّلوَن ِمَن   َساٍن رَِّضَي الّلُه َعن أ ِر  الأُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهم بِِإحأ نَّاٍت َتجأ
تَ َها األَن أَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا َذِلَك الأَفوأُز الأَعِظيمُ   َتحأ

‘’Og i de forreste – de første blant emigrantene og hjelperne, og de som fulgte deres (eksempel) i godhet, 

har Allahs velbehag, og de har velbegah i Ham, og Han har beredt dem hager gjennomstrømmet av 

floder, hvor de skal forbli i evighet. Dette er den største seier.’’ 
2
 betyr: ved tilnærmet mening ‘’fred og velsignelse være over han’’. Dette bør sies hver gang man nevner (ملسو هيلع هللا ىلص) 

Profetens navn eller hører hans navn bli nevnt. I tilleg er dette en dua (bønn) som vi gjør for profeten. Fordi 

Allah (سبحانه و تعالى) forteller oss i al-Quran al-Kareem, surah Al-Ahzab, vers 56: 

ِلي   ًماِإنَّ اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَليأِه َوَسلُِّموا َتسأ
‘’Sannelig, Allah og hans engler sender velsignelser over Profeten. Å dere troende, send (også dere) 

velsignelser over ham, og hils ham med fredhilsen.’’ 

Det finnes flere hadeether som støtter dette, f.eks: 

Abdullah bin ‘Amr bin al-Aas (رضي هللا عنه) fortalte: Jeg hørte Allahs budbringer (ملسو هيلع هللا ىلص) si: 

‘’Den som bønnfaller Allah for å opphøye min omtale (dvs. sende fred og velsignelse), vil Allah opphøye hans 

omtale (dvs. sende fred og velsignelse) ti ganger, og ta fra ham ti synder og heve ham ti grader.’’ 

[Saheeh Muslim] 
3
 Saheeh al Bukhari, Hadtih nr 1 
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Takhreej4
 

Denne hadeethen har blitt registret av imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawood, at-Thirmidhi, 

an-Nasaai, ibn Majah, Ahmad, at-Tahaawi, ad-Daaraqutni, ibn Khuazaima, ibn Hibbaan, ibn 

Asakeer, ibn al-Jarood, al-Baihaqi, Abu Awaana, Abu Nuaim og mange andre. Ibn 

Muhammad har listet over 90 verk hvor denne hadeethen er registrert med en kjede som 

tilknyttes fast tilbake til Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص).  

 

As-Silsilah
5
: 

En kan tro at denne hadeethen er mutawatir
6
, men heller det er det motsatte. Denne hadeethen 

er ghareeb
7
. Det finnes flere kjeder som viser denne hadeethen, men de er svak. Den eneste 

kjeden som har blitt akseptert som en autentisk er denne. Kjeden av denne hadeeteh er 

følgende:  

Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص) 

| 

Umar ibn al-Khattaab(رضي هللا عنه) 

| 

Alqama ibn Waqqas )رحمة هللا عليه(
8
 

| 

Muhamad ibn Ibrahim )رحمة هللا عليه( 

| 

Yahya ibn Saaed )رحمة هللا عليه( 

| 

(Til mange flere) 

Vi skal nå diskutere om de overnenvte. 

  

                                                           
4
 Takhreej er studiet til hadithen. Det inkluderer informasjon slik som hvilke bøker inkluderer denne hadeethen, 

og det inkluderer dens autensitet.  Selvsagt så finner du denne hadeethen i al-Saheehayn (Bukhari og Muislim), 

så dens autensitet er ikke tvilsom. Utgangspunktet er majoriteten av hadeethene i denne boken er saheeh, men vi 

kommer tilbake til dette in shaa Allah. 
5
 Kjeden for Hadeethen 

6
 Mutawatir hadith er hadith som har blitt fortalt av 9 og oppover. hvor det betyr at det er umulig at den er daeef  

(svak). 
7
 Ghareeb er det motsatte av Mutawatir, hvor det er kun en som har fortalt denne hadeethen. I dette tilfellet er 

det Umar ibn al-Khattab (رضي هللا عنه). 
8
 .betyr: Måtte Allahs velsignelse være over han. Dette er en bønn som sies over de som har dødd )رحمة هللا عليه(
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Kjeden som vi ser på forrige side er den autentiske kjeden som forteller denne hadithen. Vi 

ser at Umar ibn al-Khattab har hørt fra Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص), også fortalt videre til Alqama ibn 

Waqqas, videre til Muhammad ibn Ibrahim, videre til Yahya ibn Saaed og hvor han spredte 

den. Alle forfattere av Kutub as-Sittah
9
 har registrert denne hadeethen med denne kjeden.  

 

Rask informasjon av dem som har viderefortalt hadeethen: 

 

1. Umar ibn al-Khattaab: Han er den velbekjente følgesvenn til Profeten Muhammad 

og den andre Khaleefah ,(ملسو هيلع هللا ىلص)
10

 i Islam.Hans tro, ærlighet og ferdighet er ikke tvilt 

av lærde i hadith.  

2. Alqama ibn Waqqas al-Laithi: Han var født under livstiden til Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص). 

Den sterkeste meningen sier at han ikke møtte han, og derfor, var han ikke en sahabi 

(følgesvenn). Han fortalte få hadith. Han fortalte fra Umar ibn al-Khattab, Abdullah 

bin Umar, Muawiyah og andre sahabah. Al-Zuhri og andre tok hadith fra han. Han er 

erklært som troverdig (thiqa) av lærde i hadith, slik som an-Nasaai. Han døde under 

regimet til Abdul Maalik ibn Marwaan
11

.  

3. Muhammad ibn Ibraaheem ibn al-Haarith al-Qurashi: Han var en velkjent Imam og 

troverdig forteller. Han har fortalt fra en rekke sahabah, slik som Abu Saeed al-

Khudri, Jaabir ibn Abdullah og andre. Al-Auzaai og ibn Ishaq fortalte hadith fra han. 

Hans hadith er registrert i hver enkel av Kutub as-Sittah. Han døde i 120 Hijri. 

                                                           
9
 Kutub as-Sittah: De seks bøker. Disse bøkene er: Saheeh al Bukhari, Saheel al Muslim, Sunan Abu Dawood, 

Sunan an-Nasaai, Sunan at-Thirmidhi og Sunan ibn Majah. Disse bøkene er mest autentiske etter al-Quran al-

Kareem.   
10

 Khaleefah: Det er en som skal påføre Shariah (Allahs lov), håndtere saker til den Muslimske Nasjonen, og ta 

vare på behovene til sitt folk. Annet ord for en khaleef kan være Imam eller Ameer. Al Quran, Sunnah og Ijmaa’ 

(enighet mellom lærde i Islam, av alle generasjoner) har vært enige om dette. En Khalif skal velges ved Shura 

(konsultasjon). Han skal ikke velges av folkemassen, men heller en gruppe av lærde og kunnskapsfolk.  

Allah forteller oss i sin bok, Surah an-Nisa, vers 59: 

ِلي اأَلمأِر ِمنُكمأ    يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواأ َأِطيُعواأ الّلَه َوَأِطيُعواأ الرَُّسوَل َوُأوأ
‘’Å dere som tror, adlyd Allah og adlyd Sendebudet (Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص)) og dem som har myndighet 

blant dere-‘’ 

 
11

 Abdul Maalik ibn Marwaan var den femte Khalif i Ummayad Kheelafah. Han ble født 26 Hijri/626e.Kr, og 

han døde 86 Hijri/705 e.Kr.  
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4. Yahya ibn Saaed ibn Qais al-Ansaari: Han er en velkjent troverdig Tabieen
12

. Han 

fortalte hadith på autoriteten til Anas ibn Maalik, al-Saaib ibn Yazeed og Abu 

Umaama ibn Sahl. Blant dem som tok hadith fra han var Imam Malik og Shubah, og 

en rekke andre blant annet Yahya al-Qattaan. Han fortalte rundt 300 hadith. Han døde 

143 Hijri.  

Det var fra Yahya ibn Saeed at denne hadithen ble utbredt, grunnet for en stor mengde 

studenter og berømmelse han hadde. Ifølge Imam an-Nawawi, er det to hundre som har fortalt 

denne hadithen fra han, mens ibn Hajar mener at det er underkantet hundre. Alikevel, så er det 

ingen tvil om at det er mange som har hørt denne hadithen fra Yahya.  

Generelle kommentarer til denne hadith: 

Dette er en av de mest omfattende hadith fra Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص). Den berører nesten alle 

gjeringer av Islam. Abu Ubaid sa: ‘’Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص) omfattet alle saker av denne verden med 

en setning, ‘Den som gjør en handling i denne vår sak som ikke hører til den, vil få sin 

handling forkastet.’, Og han omfattet alle saker av neste verden med en setning, ‘Sannelig, 

handlinger skal dømmes etter intensjoner.’ Imam Abu Dawood sa at denne hadithen er halve 

Islam. Imam Shafiee sa at denne hadithen er halve kunnskap.
13

 Både Imam Ahmad og Imam 

Shafiee sa også at denne hadithen inneholder en-tredje del av kunnskap. Al-Baihaqi forklarte 

dette med å si at: ‘’Dette er pga. at en person tjener belønninger ifra hans hjerte, tunge, og 

kropp. Ergo, intensjon er involvert i en av de tre komponentene
14

.  Al Shafiie sa også at denne 

hadithen omfatter sytti deler av fiqh. Imam Ahmad sa: Grunnlaget av Islam dreier seg rundt 

tre hadither: ‘’Sannelig, handlinger skal dømmes etter intensjoner’’, ‘’Den som gjør en 

handling i denne vår sak som ikke hører til den, vil få sin handling forkastet’’, og ‘’Det som er 

tillat er tydelig, og det som er forbudt er tydelig’’. Abu Dawood nevnte at fiqh dreier rundt 

fem hadith: ‘’Sannelig, handlinger skal dømmes etter intensjoner’’, ‘’Religionen er 

oppriktighet’’, ‘’Det som er tillat er tydelig, og det som er forbudt er tydelig’’, ‘’Ikke påfør 

skade, og ikke gjengjeld skade med skade!’’, ‘’Det som jeg har forbudt dere skal dere holde 

dere unna, og det som jeg har pålagt dere skal dere gjøre så mye av som dere klarer’’ 

                                                           
12

 Tabieen: En som har møtt en følgesvenn av Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص). Altså ikke møtt profeten, men møtt hans  

venner. 
13

 Forklaring til setningen av Imam Abu Dawood: Halve Islam, fordi det som er synlig, handlinger og det 

usynlige, intensjonen bak handlingene.  Noe lignende forklaring til Imam ash-Shafiee: Halve kunnskap, fordi 

religionen gjelder både det ytre og det indre. Handlingene er det ytre og intensjonen bak handlingene er det 

indre.   
14

 Ibn Hajar, Fath, vol.1 s. 11. 
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Fundementet til gode gjerninger er oppriktighet til Allah. Derfor har våre sannferdige 

forferdre startet deres møter eller samlinger med denne hadithen. Likeledes, har mange lærde 

valgt for å starte sin bok med denne hadithen, sånn som Imam Al-Bukhari i hans bok Saheeh 

al Bukhari, og som denne boken.  

 

Omstendighetene bak denne hadithen: 

I den samme måten som al-Quran al-Kareem har en studie som heter asbaab al-nuzool
15

, så 

har hadith det samme, det heter asbaab wurood al-hadith
16

. Ofte, er det enklere å vite 

forklaringen til en vers eller en hadith pga. dens grunn for revelasjon, eller forklaring av en 

annen vers eller hadith. Det å vite hva grunnen til revelasjonen til visse vers og hadith har 

mye å si for å forstå dem riktig. Derfor er det viktig å kunne denne vitenskapen.  

Saeed ibn Mansoor og at-Tabaraani har registrert på autoriteten av Ibn Masood at denne 

hadithen var nevnt vedrørende en mann som ville gifte seg med en kvinne som heter Umm 

Qais, men hun nektet å gifte seg med ham med mindre han ville migrere fra Makkah til 

Medina. Derfor, migrerte han fra Makkah til Medina for å kunne gifte seg med henne. Ibn 

Masood sa videre at han ble kalt ‘’Den migrerte av Umm Qais’’. Ifølge ibn Hajar, så er kjeden 

av fortellere autentisk. Men, han peker ut at denne fortellingen på ingen måte viser at det er 

grunnen for Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص) fortelte denne hadithen. Ibn Hajar peker ut at denne 

hadithen (Sannelig, handlinger skal dømmes etter intensjoner) gjelder for den personen, men 

at det var ikke pga denne handlingen Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص) fortalte hadithen. 

 

Angående fortelleren: Umar ibn al-Khattaab: 

Umar ibn al-Khattab (39 f.Hijra/583 e.Kr.-24 e.Hijra/644 e.Kr.) var den største følgesvennen 

til Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص) etter Abu Bakr (رضي هللا عنه). Han var en viljesterk person og 

meget kjent i Mekkah. Ahmed registrer at Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص) har bedt om at enten 

Abu Jahil eller Umar ibn al-Khattab skulle bli veiledet til Islam. Av Allahs nåde og 

barmhjertighet, veiledet han Umar til Islam fem år før migrasjonen til Madeenah. Som ibn 

Masood har fortalt, ble dem kraftig styrket når Umar reverterte, og de fortsatte å oppnå styrke 

                                                           
15

 Omstendighetene rudnt en revelasjon av visse verser i Quran al-Kareem 
16

 Omstendighetene rundt visse hadith av Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص). 
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ved hans reversjon til Islam.
17

 Umar har deltatt i alle slagene med Profeten Muhammad 

  .(ملسو هيلع هللا ىلص)

Han etterfulgte Abu Bakr som en Khalif, ledet nederlaget til den Persiske og 

Romerske imperiet, utvidet styret til Islam fra Iran til Egypt, og la ned instutisjonen av den 

nye regjeringen og samfunnet. Han er kjent for hans dype kunnskap om Quran og hadith, og 

hans kreative innsyn for fiqh. 

Umar ble stukket av en slave mens han ledet Salah al-Fajr. Han var en Majoos fra 

Iran
18

, og han stukket Umar pga. en avgjørelse Umar gjorde. Han døde noen dager senere. 

Han var en av de ti berømte som var gitt det glade budskap av Paradiset fra Profeten 

Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص).  

Egenskapene av Umar ibn al-Khattaab kan finnes i mange hadiher av Profeten 

Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص). F.eks, Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص) har sagt: ‘’Mens jeg sov, så jeg meg selv drikke 

[melk], jeg var så tilfredstilt at jeg merket dens fuktighet kom seg ut av mine negler. Jeg ga 

deretter melken til Umar.’’ Folket sa: ‘’Hvordan skal du forklare det?’’ Han sa, ‘’Det var 

religiøst kunnskap.’’
19

 

En annen hendelse, Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص) fortalte Umar: ‘’Å ibn al-Khattaab, 

Ved Han som har min sjel i sin hånd, aldri finner satan en vei du går i, men han går i en annen 

vei enn ditt’’
20

. Engang Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص) var på Fjellet Uhud med Abu Bakr, 

Omar og Uthman. Fjellet begynte å skjelve og riste. Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص) tråkket med 

foten sin og sa, ‘’Å Uhud! Vær fast. Over deg er det ingen andre enn en profet, en oppriktig 

en, og to martyrer.’’
21

 

Umar fortalte et stort antall hadith fra Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص). I bøkene av hadith, en kan 

finne minst 530 hadith tilskrevet til hans autoritet.
22

 Umar ibn al-Khataab var veldig streng 

når det gjaldt videreføring av hadith. Han tom. truet Abu Musa al-Ashari, at han skulle 

henvende en annen vitne for en hadith som han videreførte fra Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص). 
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 Reportert av al-Bukhari 
18

 Majoos: En som tilber ilden. 
19

 Reportert av al-Bukhari 
20

 Reportert av al-Bukhari 
21

 Reportert av al-Bukhari 
22

 Disse antall hadith er funnet i de største hadith verkene, disse inkulderer også ikke autentisk hadith. Disse 

numrene viser derfor en nummer på ca. hvor mye hadith denne følgesvennen har fortalt videre.   
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Det er en veldig kjent fortelling om hvordan Umar reverterte. Det har blitt fortalt at han var på 

vei til Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص) for å drepe han. Under vei, så møtte han en som fortalte 

han at hans søster hadde revertert til Islam. Således, bestemte han seg for å gå til hans søster 

først. Når han ankom til huset til søsteren, hørte han folket inni huset resitere Quran. Dem 

gjemte Quranen før de lot han komme inn. Han ba dem om å se hva dem resiterte, men hans 

søster nektet. Han slo sin søster, og hun startet å blø. Umar deretter følte sorg og 

barmhjertighet. Han spurte igjen om å se hva dem resisterte. Hans søster fortalte han at han 

måtte dra og vaske seg fullstendig og da kunne han røre hva dem resiterte. Han gjorde det, 

kom tilbake og leste Quranen. Det han leste traff hans hjerte og han reverterte til Islam. 

Dessverre, denne historien ser ikke autentisk ut, dersom det ikke finnes noe sterk kjede for å 

støtte den.
23

 

 

Forklaringen for Innamaa )إنَما( 

Ordet innama innebærer vektlegging og eksklusivitet. Ergo, oversettingen burde bli noe likt, 

‘’Sannelig [eller sikkert], handlinger...’’. Språkforskere og grammatikere har vært enige om at 

innama viser eksklusivitet, da det kan alltid være unntak. Da har vi kommet frem til at denne 

hadithen skal oversettes som, ‘’Sannelig, handlinger skal dømmes etter intensjoner.’’ Og ikke, 

‘’Handlinger skal dømmes etter intensjoner.’’ Det ville ikke være tilstrekkelig. For sannelig, 

all handling vil dømmes etter ens intensjon, uten noe unntak for dette prinsippet.  

Eksklusivitet betyr at den avgitte dommen gjelder for det som er sitert eller uttalt, og benekter 

alt annet. Fra Quran så er det klart hva betydningen til innama betyr, men i noen tilfeller så 

brukes det heller illa (إال(, hvor det betyr ‘’unntatt’’. F.eks, Allah (سبحانه و تعالى) forteller oss i 

al-Quran al-Kareem: 

َا ُُتَْزْوَن َما ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ     ِإَّنَّ
‘’Sannelig, dere blir bare belønnet med det dere gjorde’’ (at-Tahreem, 7) 

  

                                                           
23

 Se al-Ali, s. 80; Akram al-Umari, al-Seerah al-Nabawiyyah al-Saheeha (Madina: Maktaba al-Uloom wa al-

Hikam, 1993), vol.1, s. 180 
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 ُُتَْزْوَن ِإَّلَّ َما ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ  َوَما 
‘’og ikke belønnes unntatt for det dere har gjort’’ (as-Saaffaat, 39) 

 

Vi nevnte i forrige side at det fantes unntak. Med mindre det ikke finnes noe bevis på at det 

finnes noe unntak, så vil innama motsi all annet. F.eks: Allah (سبحانه و تعالى) forteller oss:  

 

َا أَنَت ُمنِذر     ِإَّنَّ
‘’Du [Å Muhammad] er kun en advarer-’’ (ar-Rad, 7) 

 

Dette er en sak som vi kaller for ‘’relativ eksklusivitet’’. Ergo, Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص) er 

han som advarer, men hans rolle som advarer gjelder kun mot til dem som nekter å tro på han, 

og underkaste seg til ham (underkaste seg til Allahs vilje). Det vil ikke bety at han ikke har 

noen andre karakteristiske kjennetegn. Han er mer enn en som advarer, han er også den som 

gir det glade budskap. Her er et eksempel til: 

نْ َيا َلِعب  َوََلْو    َا احلََياُة الدُّ  ِإَّنَّ
‘’Livet i denne verden er kun en lek og tidsfordriv-‘’ (Muhammad, 36) 

 

Dette er ment kun for dem som bare ønsker denne verden og ser bort ifra annet. Ellers, kan 

denne verden brukes som en middel for å forbrede seg til neste verden. 

 

‘’Handlinger’’ )األ عمال( 

Ordet her i denne hadtihen er brukt i flertallsform. Altså ‘’handlinger’’. I denne hadithen 

starter ordet med ال, dette betyr at det er en generelt begrep og omfatter alle handlinger som 

faller inn under den mulige betydningen av dette begrepet.  Lærder har vært uenige om disse 

handlingene gjelder kun for visse troende, eller at handlingene gjelder for religiøse 

handlinger, men det finnes ingen konkrete bevis for disse uenighetene. Men, i denne hadithen 

vil det gjelde for dem som gjør en handling bevisst, eller med intensjon. Handlinger kan bli 

gjort ubevisst, vilje eller mening. Ergo, disse type handlinger vil bli gjort uten intensjon, og 

denne hadithen er ikke referert til disse handlingene.  
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Bokstaven ba )ب( 

Bokstaven ba har mange meninger i det arabiske språket. Det er to tolkninger for bokstaven 

ba for denne hadithen. Den første er ba al-musaahibah (ba av akkompagnament). Da vil 

oversettelsen bli: ‘’Sannelig, handlinger er ledsaget av intensjoner’’. 

Den andre tolkningen er ba al-sababiya (ba av årsak). Dette er ba som viser ved årsak. 

Derfor, blir oversettelsen: ‘’Sannelig, handlinger er ‘’forårsaket’’ av intensjon’’. Ifølge ash-

Shinqeeti så kan begge være mulig, men det ser ut som at den andre tolkningen er den 

sterkeste. 

Forklaringen til an-Niyyah )النية( 

En viktig aspekt som må diskuteres er forklaringen eller meningen med ordet ‘’intensjon’’ 

(Ar., niyyah). Meningen til niyaah  kan bli beskrevet i Norsk som: Bestrebe, intensjon, 

mening, løsning, mål, sikte fram, løse, fastsettelse osv. Det er ikke bare en tanke som kommer 

i hjernen, men en fastsettelse, ergo noe du ønsker å fullføre så lenge det ikke er noe 

forhindring, eller så lenge han ikke endrer sin intensjon. F.eks, hvis en ønsker å faste fom. 

neste Mandag, og hvis det ikke er noe forhindring til å faste neste Mandag, alikevel ikke 

faster, vil det bety at han i utgangspunktet ikke hadde en intensjon med å faste.  

Plassen til intensjon: 

Ifølge ibn Taymiyya
24

, er lærdene enige om at plassen til intensjon ligger i hjertet eller i 

samvittighet og ikke i tungen
25

. Dette vil bety at, hvis en uttaler noe, er det ikke det samme 

som å ha en intensjon for å gjøre noe. F.eks, å si, ‘’Jeg har en intensjon med å be to rakah 

fardh salah...’’ osv. Heller, dette er en bid’ah
26

, fordi Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص)  gjorde aldri 

det 
27

.  Et annet eksempel for dette er: 

 َمْن َلَْ يُ بَ يِِّت الصَِّياَم ِمَن اللَّْيِل َفاَل ِصَياَم لَهُ 

                                                           
24

 Shaykh al-Islam Taqi ad-Din Ahmad ibn Taymiyyah (f. 661 Hijri/1263 e.Kr – d. 728 Hijri/1328 e.Kr.) var  en 

av de fremste lærdene i Islam. Født i Harran, Døde i Damaskus.   
25

 Sitert i al-Ashqar, Muqaasid, s. 115. 
26

 Bid’ah )بدعة(: Innovasjon, noe som ikke fantes i tiden til Muhammad )ملسو هيلع هللا ىلص(, som en akt eller handling,  vår 

profet Muhammad )ملسو هيلع هللا ىلص( sier: ‘’Den som gjør en handling i denne vår sak som ikke hører til den, vil få sin 

handling forkastet’’  [Saheeh al Bukhari og Saheeh al Muslim, samtidig som 5. hadith av 40 Hadith av Imam an 

Nawawi] 
27

 Det er uenighet om at det finnes en unntakk for Hajj eller ikke.  
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‘’Den som ikke gjør intensjon om å faste i løpet av natten av Ramadan (for neste dag), 

han vil ikke bli belønnet for fasten’’
28

 

Dette betyr at den som vet at dagen etter er en av dagene i  Ramadan, og han vet at det er 

obligatorisk til å faste neste dag, og derfor skal faste dagen etter, så har han gjort en intensjon. 

Men hvis samme person, sier ‘’Jeg skal faste imorgen’’, men virkelig i hans hjerte har ingen 

følelse eller ønske om å faste, har han ikke intensjon til å faste. Ergo, fasten er ikke gyldig.  

Noen lærde sier at det er mustahabb å si intensjonen i taust, men siden det ikke er noe bevis 

for det, er det ikke mustahabb. Noen har misforstått en uttalelse fra imam ash-Shafiee. Imam 

ash-Shafiee har sitert at bønnen skal starte med en sitat. Utifra dette har folk forstått at man 

skal sitere sin intensjon, men dette er feil. Faktisk, imamen refererte til takbeer for åpning av 

bønnen
29

. 

 

Andre ord som ligner på Niyyah: 

Det finnes ord i al-Quran al-Kareem som ligner på niyyah, de er som al-iraada (اإلرادة – vilje), 

al-qasd (القصد – hensikt) og al-azm (العزم - fastbestemmelse). Alle ordene er ganske nærme 

hverandre i mening, men har sine spesielle karakteristiske kjennetegn som separerer dem ifra 

hverandre.  

Niyyah er en undergruppe for iraada, eller at iraada omringer niyyah. Iraada ifølge al-

Qaradai, omringer intensjon, løse, vurdere, lyst, hensikt, valg og vilje. En ser at plassen til 

Iraada ligger i hjertet. Dette utrykket har blitt brukt i al-Quran al-Kareem: 

ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاء ِلَمن نُّرِيُد ُُثَّ َجَعْلَنا  َلُه َجَهنََّم َيْصالَها َمْذُموًما مَّن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ
 اَوَمْن أَرَاَد اآلِخَرَة َوَسَعى ََلَا َسْعيَ َها َوُهَو ُمْؤِمن  فَُأولَِئَك َكاَن َسْعيُ ُهم مَّْشُكورً (81)مَّْدُحورًا

‘’Den som begjærer det nærværende liv, for ham fremskynder Vi i det hva Vi vil, for 

den Vi ønsker, deretter skaper Vi Helvete for ham. Han skal tre inn i det, fordømt (og) 

forkastet. Og den som ønsker det hinsidige og strever etter det med (den rette) streben 

og er en troende, det er disse hvis streben skal belønnes.’’ 

 

Andre ordet, qasd (hensikt) betyr å rette seg mot noe og ønske det. Dette ligner på niyyah, 

men qasd er noe en person ønsker for seg selv, og hva han ønsker fra andre. For det andre, 

qasd kan ikke brukes for en handling en ikke kan nå med ens mulighet, mens niyyah kan 

                                                           
28

 Registrert av an-Nasaai (med denne formuleringen). Ifølge al-Albaani, så er den sahih. Al-Albaani, Saheeh al-

Jaami, vol. 2, s. 1114. 
29

 Se Ibn Taymiyya, Majmoo, vol 18, s.262.  
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brukes til alt en person kan tenke. F.eks, hvis en person hadde hatt en viss mengde penger for 

å gi bort alt til veldedighet. Han kan ha denne intensjonen, men han har ikke verktøyet for å 

oppnå den. Dette kan være en niyyah, men ikke en qasd. 

 

Tredje ordet er azm. Det er løsningen fra hjertet for å oppfylle en sak. Dette ordet kan finnes i 

Quran også. Faktisk, azm har fire betydninger i al-Quran al-Kareem: hensikt, tolmodighet, 

løse og oppfyllelse. Det betyr også å løse noe uten noe form for nøling og tvil. Azm er den 

sterkeste forklaringen med hensyn til å løse noe. Faktisk, intensjon, vilje og hensikt kommer 

før azm. Azm er slutten på alle forskjellige konsepter.  

 

Niyyah, qasd, og iraada innebærer kunnskap og handling. Først må en ha kunnskap av 

handlingen han ønsker å oppfylle. Dermed må han handle, så lenge det ikke er som kan hindre 

han. Faktisk, så kan ingen handling bli fullført med minde en fullfører tre komponenter.  

1. Kunnskapen av handlingen. 

2. Lysten for å fullføre handlingen 

3. Mulighet for å fullføre handlingen. 

Uten disse tre komponentene er ikke handlingen fullført.  

 

Når intensjonen (niyyah) er knyttet til en handling som er gjort i nåtid, vil den bli kalt qasd, 

hvis den er knyttet til framtid, vil den bli kalt azm. Iraadah er brukt for både nåtid og fremtid. 

Niyaah og Ikhlaas: 

En person sin intensjon kan være godt eller ondt. Men, for en troende, burde dem ha et mål 

hvor deres intensjoner er kun for Allah (سبحانه و تعالى) og kun for Han alene. Dette er et viktig 

konsept i Islam som heter al-ikhlaas )اإلخالص(. Dette er en viktig del for intensjonen for å 

opprettholde ren monotheisme. Allah forteller oss i al-Quran al-Kareem: 

يَن ُحنَ َفاء َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويُ ْؤتُوا الزََّكاَة   َوَذِلَك ِديُن َوَما أُِمُروا ِإَّلَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّه ُُمِْلِصنَي َلُه الدِّ
 (5)اْلَقيَِّمةِ 
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‘’Og det ble kun påbudt dem å tilbe Allah i hengiven lydighet mot Ham (alene), og 

vende seg mot Ham (alene) – og å holde bønn (regelsmessig) og å gi Zakat. Og dette er 

den varige religionen.’’ (al-Bayyinah, 5) 

Før en skal utføre en religiøs handling, en må være helt sikker at den handling han skal utføre 

er kun for Allah (سبحانه و تعالى), og kun for Han alene. Hvis han ikke oppnår dette målet, vil 

han enten begå stor shirk (sette partnere ved Allahs side), som vil kaste han ut av Islam. Eller 

vil han begå liten shirk. 

,og sannelig, hvert menneske skal bli belønnet utifra deres intensjoner: 

I dette utsagnet kan vi igjen se eksklusivitet. Ordet innama har blitt repetert. Noen lærde, som 

al-Qurtubi
30

 anser dette utsagnet som en understreking på den forrige. Han sier ,)رحمة هللا عليه( 

at det første utsagnet blir fremhevet med det senere utsagnet for å vise viktigheten til ikhlaas
31

 

og advare folket mot riyaa (utføre en handling for å bli sett, vise seg frem,  motsatt av 

ikhlaas). Men, denne meningen er ikke tilstrekkelig, siden disse to utsagnene har hver sine 

meninger. I utgangspunktet, når det følger en annen utsagn så vil det tilføye en betydning, og 

ikke bare vektlegge det forrige, med mindre en har bevis for at det vektlegger, ibn Uthaimeen 

skrev: 

Lærdene skiller seg angående disse to setningene. Noen lærder sier at de har en 

mening, hvor den andre understreker den første. Men, dette er ikke riktig og dette er 

fordi den generelle dommen i tale er blant annet å gi ny informasjon og ikke 

understreke. Hvis man grubler gjennom disse to setningene, vil man se at forskjellen 

mellom dem er stor.  

 

Den første setningen er årsaken og den andre er konsekvensen. Den første er en årsak 

der profeten gjør det klart at enhver handling må han en intensjon bak seg. Hvert 

gjerning utført av et menneske mens han er rasjonell og handler frivillig, må ha en 

intensjon. Det er ikke mulig for en rasjonell, frivillig handlende person til å utføre en 

handling uten en intensjon. Faktisk sier noen lærde, ‘’Hvis Allah forpliktet oss til å 

utføre handling uten noen intensjon, ville Han forplikte oss til å gjøre noe som vi ikke 

er i stand til å gjøre.’’ 

                                                           
30

 Imam al-Qurtubi (f. 610 hijri/1214 e.Kr. – d. 671 hijri/1273 e.Kr.) , er en kjent muhaddith, mufassir, faqeeh fra 

Andalus. Han er kjent for sin tafseer Al-Jami li-ahkam al-Quran, mer kjent som Tafsir al-Qurtubi.  
31

 Ikhlaas: Utføre en handling kun for Allah alene. 
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Dette er riktig. Hvordan kan du utføre en handling mens du er rasjonell og fritt for å 

handle, uten å bli tvunget, og gjøre det uten intensjon? Dette er umulig, fordi 

handlingen resulterer fra ønske og evne. Ønsken er intensjonen. Derfor betyr det første 

setningen at det er ingen utøver, men at han har en intensjon. Men, intensjoner 

varierer. Faktisk, de skiller seg så stor som avstanden mellom himlene og jorden. En 

kan ha de høyeste intensjonene mens en annen persons intensjon er i rennesteinen. 

Faktisk, du kan se to personer gjøre nøyaktig samme gjerning. De er tilsvarende 

handlinger med hensyn til sin begynnelse, midtre, avslutninger, handlinger, 

bevegelser, uttalelser og gjerninger. Men, mellom dem er som avstanden mellom 

himlene og jord på grunn av deres ulike intensjoner.  

 

Derfor, den grunnleggende forutsetningen er at det er ingen gjerning gjort uten en 

intensjon. Konsekvensen av det er i profetens ord, ‘’og sannelig, hvert menneske skal 

bli belønnet utifra deres intensjoner’’. Hvis du ønsket [gleden av] Allah og det 

Hinsidige i dine shareeah gjerninger (religiøse gjerninger), det skal oppnås for deg. 

Hvis du ønsket denne verden, så kan du oppnå det, eller ikke. Allah sier, 

ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاء ِلَمن نُّرِيدُ   مَّن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ

‘’Den som begjærer det nærværende liv, for ham fremskynder Vi i det hva Vi vil, 

for den Vi ønsker,’’ (al-Israa, 18) 

Han sa ikke, ‘’Vi vil gi ham hva han ønsker.’’ Istedet, sa Han, ‘’hva Vi vil’’, det er, 

hva Allah vil, til hvem han ønsker, ikke for alle mennesker. Derfor begrenset han både 

‘’hva’’ som er gitt og til ‘’hvem’’ som er gitt. Det er noen mennesker som blir gitt av 

denne verden og det er noen som får nesten ingenting av denne verden.
32

 

 

Ifølge de andre måtene å tolke den første setningen, ‘’Sannelig, handlinger skal dømmes etter 

intensjoner,’’, vil bety at en handling er ikke anntatt som en handling med mindre en har 

intensjon, dette er meningen til den første setnignen. Deretter er belønningen for en persons 

handling avhenging av graden av hans intensjon. Derfor, kommer den andre setningen etter 

den første, pga. at den er avhengig av den første.  

  

                                                           
32

 Muhammad ibn Uthaimeen, Sharh Riyaadh al-Saliheen (Riyadh: Daar al-Want, 1995), vol. 1, s. 12-13    
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Ibn Rajab
33

 har skrevet: 

Uttalelsen: ‘’Sannelig, handlinger skal dømmes etter intensjoner,’’ er en uttalelse for

 en shareeah dom. Det vil si, den delen for en utøver (av handlinger) fra hans handling 

i hans intensjon. Dersom det er godt og gudsfryktig, vil hans gjerning være god og han 

skal ha dens belønning.Hvis det er ondt, vil denne gjerningen være ondt og over ham 

er dens byrde.  

 

Det er mulig at taqdeer
34

-en til ‘’Sannelig, handlinger skal dømmes etter intensjoner’’ 

er at handlinger er gudsfryktig, ondt, godkjent, avvist, belønnet eller ikke belønnet 

basert på intensjonene. Så det er en uttalelse for shareeah dom. Det vil si, godheten 

eller usømmeligheten av en gjerning er i henhold til godheten eller usømmeligheten til 

en intensjon. 

 

Hans uttalelse etter, ‘’Sannelig, handlinger skal dømmes etter intensjoner,’’ er 

informasjon som han vil få fra hans gjerning, utifra hans intensjon. Hvis han ønsket 

noe godt, så vil han få noe godt. Hvis han ønsket ondt, så vil han få noe ondt. Dette er 

ikke en ren repetisjon fra den første setningnen. Den første setningen indikerer at 

godheten eller ondskapet til en handling er ifølge dens intensjon, som førte det til å bli 

(en handling). Den andre setningen indikerer belønningen til utøveren av gjerningen 

ifølge hans gudsfryktige intensjoner. Hans straff for han hans gjerninger er basert på 

hans intensjoner. Hans intensjon kan være tillat [verken rosverdig eller klanderverdig] 

og hans gjerning vil være tillat. Gjerningen i seg selv -  dens godhet, usømmelighet 

eller tillatelsen -  er i henhold til intensjonen bak det som brakte den ut. Belønningen, 

straffen eller det nøytrale resultatet for en utøver er ifølge hans intensjon som 

forårsaket gjerningen til å bli godt, ondt eller tillat.
35
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 Ibn Rajab al-Hanbali (736 hijri/1335 e.Kr. – 795 hijri/1393 e.Kr)  er en velkjent imam, al-hafidh, muhaddith, 

mufassir og en faqeeh som har mange kjente verk. Blant annet Sharh Jamii’ al-Thirmidhi og Fath al-Bari fi 

Sharh Saheeh al Bukhari, hvor han dessverre ikke fullførte. Han har en kommentar for denne boken som heter 

Jaami al-Ulum wa al-Hikam som er ansett som den beste kommentaren for Arba’in an Nawavi. Tyve år etter 

hans død skrev Ibn Hajar al-Asqalani sin kommentar for Saheeh al Bukhari, og han kalte den for Fath al-Bari 

for å ære ibn Rajab. Han ble født i Baghdad, og døde i Damaskus. 
34

 Taqdeer: Når det mangler en ord eller må antas at et ord er lagt til i en setning. Shaykh Jamaal ad-Din M. 

Zarabozo ( هللا حفظه ) forklarer dette og andre saker innenfor gramatikk for denne hadithen. En som ønsker å 

studere dette videre kan lese hans bok Commentary on the Forty Hadith of Al-Nawawi, vol.1, s. 107 – 112. 
35

 Ibn Rajab, Jaami, vol. 1, s. 64-65 
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Det er fortsatt et problem her. Ikke alle får det han har ønsket. F.eks. en kan migrere for å 

gifte seg med en kvinne, men nekter å gifte seg med han. En kan ikke si at han fikk det han 

ønsket. Desutten, de vantro har ikke noe ønske med å bli straffet for deres gjerninger, selvom 

Allah sier at til slutt vil det skje slik. Men, hvis vi tar denne hadithen i sin helhet, resten av 

hadithen kaster noe lys over dette punktet. Det viser at det er generelle kategorier for 

intensjon. Det er rene og gudsfryktige intensjoner for å utføre en gjerning for Allahs skyld. 

Det er også religiøse nøytralt intensjoner, der en søker å ha noe lovlig i denne verden. Dette er 

forståelsen noen lærde har for denne verden og for giftemål. Deretter er det klanderverdig, 

ondt intensjon. Kanskje denne hadithen omfatter ikke disse intensjonene. Eller, kanskje, det er 

underforstått eller ikke verdt å nevne det, Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص)  har ikke nevnet det. 

(F.eks. en kan tenke seg at en mann migrerer i den hensikt for å begå hor med en kvinne.) 

Eller, en kan forstå migrering i den hensikt for å gifte seg er en ond gjerning, selvom det er en 

gudsfryktig handling, men intensjonen er helt feil for denne handlingen.  

 

I hvert eneste tilfelle, vil personen få det han hadde ønsket. Hvis intensjonen var kun for 

Allahs sak– som er den eneste gudsfryktige intensjonen– vil han få gleden til Allah og en 

belønning fra Ham. Hvis hans intensjon var religøst nøytral, vil hans resultat være noe 

religiøst nøytralt, selv om det ikke kan være de nøyaktige resultatene han ønsker, men Allah 

gjør ikke noe galt med en sjel, og Han gir til dem som strever. Igjen, hvis vi tar denne 

hadithen i sin helhet, kan man ikke komme til en konklusjon som sier at en må få det man 

ønsker, nøyaktig det en ønsker og har strevet for. I stedet, betyr det at, hvis en har hatt 

intensjon om noe ondt, så får han noe ondt– det vil si, noe ondt som vil være med han i det 

lange løp. Denne forståelsen til denne hadithen er støttet av følgende vers: 

نْ َيا َوزِيَنتَ َها نُ َوفِّ ِإلَْيِهْم أَْعَماََلُْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها ََّل يُ ْبَخُسونَ   (85)َمن َكاَن يُرِيُد احْلََياَة الدُّ
 (81)َوَحِبَط َما َصنَ ُعواْ ِفيَها َوبَاِطل  مَّا َكانُواْ يَ ْعَمُلونَ  أُْولَ ِئَك الَِّذيَن لَْيَس ََلُْم ِف اآلِخَرِة ِإَّلَّ النَّارُ 

‘’De som ønsker dette liv og dets skjønnhet, deres gjerninger på jorden vil Vi belønne 

dem likelig for, så de ikke skal lide (den minste) urett. Det er disse som ikke skal ha 

annet i det kommende (liv) enn Ilden, og det de har gjort her skal bli til intet, og det de 

pleide å gjøre skal gå til grunne’’ (Hood, 15-16). 
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Sammendrag av, ‘’Sannelig, handlinger skal dømmes etter intensjoner, og 
sannelig, hvert menneske skal bli belønnet utifra deres intensjoner,’’ 

 
 

Hver bevisst, forsettlig handling som en rasjonell person utfører er drevet og brakt av 

intensjonen hans. Uten en intensjon bak hans handling, ville ikke hans handling blitt oppnådd. 

Vi må nå dele intensjon til tre kategorier.  

1. En god, gudsfryktig intensjon. 

2. En religiøst nøytral intensjon 

3. En ond intensjon (En ond intensjon omfatter, generelt, hvilken som helst intensjon for 

å utføre en syndig handling uavhenig av et godt motiv) 

I alle tilfeller, skal vedkommende få det han hadde ønsket. Hvis hans intensjon var godt og 

gudsfryktig, ville hans handling være for Allahs sak. Hans intensjon var godt, så resultatet vil 

være godt. Som Allah sier: 

ْحَسانُ   ْحَساِن ِإَّلَّ اْْلِ  َهْل َجَزاء اْْلِ
‘’Er belønningen for det gode noe annet en det gode?’’ (Ar-Rahman, 60) 

Det vil bli godt for ham i det Hinsidige, så lenge han ikke gjør noe for å annulere hans gode 

gjerning– og det er også godt for han i dette livet. Det viktigste er det Hinsidige. 

Hvis en person ønsker noe tillat, eller religiøst nøytralt, vil han da få det han ønsker – det vil 

si, noe tillat, uten noe straff eller belønning i det Hinsidige. Kanskje han ikke får nøyaktig det 

han ønsker, akkurat som hvis en migrerer for å gifte seg med en kvinne, men hun nekter for å 

gifte seg med han. Men Allah gjør ikke galt noen (altså på ingen måte skade osv), og han gir 

til dem som strever, selv om de strever for denne verden. For dem som kun strever for denne 

verden, vil Han gi dem, men i det Hensidige vil dem ikke motta noe. Igjen, Allah sier: 

نْ َيا َوزِيَنتَ َها نُ َوفِّ ِإلَْيِهْم أَْعَماََلُْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها ََّل يُ ْبَخُسونَ   (85)َمن َكاَن يُرِيُد احْلََياَة الدُّ
 (81)ُلونَ أُْولَ ِئَك الَِّذيَن لَْيَس ََلُْم ِف اآلِخَرِة ِإَّلَّ النَّاُر َوَحِبَط َما َصنَ ُعواْ ِفيَها َوبَاِطل  مَّا َكانُواْ يَ ْعمَ 

‘’De som ønsker dette liv og dets skjønnhet, deres gjerninger på jorden vil Vi belønne 

dem likelig for, så de ikke skal lide (den minste) urett. Det er disse som ikke skal ha 

annet i det kommende (liv) enn Ilden, og det de har gjort her skal bli til intet, og det de 

pleide å gjøre skal gå til grunne’’ (Hood, 15-16). 
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Hvis en person ønsker ondt, vil resultatet ende ondt. Det vil si, det vil bli ondt for ham. Enten 

vil han bli straffet for det i dette livet eller i det Hinsidige (med mindre han ikke spør 

tilgivelse og vender tilbake til Allah). Allah gjør ingen galt, heller på ingen måte skader dem. 

En handling som har blitt oppnått med en ond intensjon, vil resultere i hva personen ønsket– 

ondt. Men, det vil bli ondt for ham selv. Han ønsket ondt, og det vil han få. Selv om, han ikke 

ønsket det for seg selv. Allah sier:  

 ِإَّلَّ َما ُكنُتْم تَ ْعَمُلون َوَما ُُتَْزْونَ  
‘’og ikke belønnes unntatt for det dere har gjort’’ (as-Saaffaat, 39) 

 

Andre viktige punkter knyttet til denne delen av hadithen 
 

Intensjoner utgår handlinger: 

Handlingene fra hjertet (dvs., niyyah) kan ta en lengre enn det han faktisk kan klare. (Husk at 

ordet niyyah kan også brukes for handlinger som utgår ens evne.) I tiden til Profeten 

Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص) , forbredte en mann seg til å gå ut på jihad, men døde før han kunne gjøre 

det. Hans datter sa til ham, ‘’Jeg ønsket at du hadde dødd en martyr, for du hadde forberedt på 

det.’’ Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص)  uttalte: 

 فَِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َقْد َأْوَقَع َأْجَرُه َعَلْيِه َعَلي َقْدِر نِيَِّته
‘’Allah den all-Mektige har gitt sin belønning for ham i henhold i graden til intensjonen 

hans’’
36

 

I en hadith i Saheeh al-Bukhari og Saheeh al-Muslim, Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص)  var på en 

ekspedisjon og han uttalte: 

 ِإنَّ أَقْ َواماً بِاْلَمِديَنِة َخْلَفَنا َما َسَلْكَنا ِشْعًبا َوَّل َواِديًا ِإَّلَّ َوُهْم َمَعَنا ِفيِه َحَبُسُهُم اْلُعْذر
‘’I Medina er det folk som er etterlatt. Vi trenger ikke å passere gjennom en kløft eller 

dal, bortsett fra at de er med oss [i belønning]. De har blitt holdt bak på grunn av 

gydlige unnskyldninger.’’ 

Dette konseptet, at en persons intensjon kan gå lengre enn hans handlinger, kan være delvis 

hva uttrykket ‘’og sannelig, hvert menneske skal bli belønnet utifra deres intensjoner’’ 

henspiller på. Men, selv om mange lærde diskuterer dette punktet for denne hadithen, ser det 

ut som denne hadithen ikke refererer seg til dette. Det vil si, denne hadithen er spesielt opptatt 

                                                           
36

 Registret av Malik, an-Nasaai og flere. I en fotnote, al-Ashqar noterer at dens kjede er sahih. Se al-Ashaqar, 

Muqaasid, s. 58.  
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av forholdet mellom faktiske utførte gjerninger og intensjoner. Uansett, så markerer denne 

viktigheten av intensjonen i seg selv, og hvordan Allah ser på det. 

 

Hvilke typer av handlinger er inkludert? 

Utsagnet: ‘’Sannelig, handlinger skal dømmes etter intensjoner,’’ gjelder for alle type 

gjerninger: uttalelser og fysiske gjerninger, obligatoriske, anbefalte eller tillate gjerninger. 

Ahmad bin Hanbal sa: ‘’Jeg elsker der for hver handling, enten det er bønner, faster, 

veldedighet, eller hvilke som helst gode gjerninger, det ville være den intensjonen som 

kommer før den. Zaid al-Shaami sa, ‘’Jeg elsker å gjøre en intensjon for alt, til og med spise 

og drikke.’’ 

 

Det er viss uenighet om hvorvidt hans ‘’misligholdige’’ gjerninger omfatter dette. Kan ‘’ikke 

utføre’’  eller å ‘’unngå’’ noe bli kalt for en handling i seg selv? Utifra den sterkeste 

meningen, hvis en unngår en viss handling for Allahs sak, så vil han bli belønnet for det.  Det 

vil si, vitende og frivillig unngår noe, da vil han bli belønnet for dette. Dette, for eksempel, 

ville være tilfelle om noen bevisst ikke ser på en kvinne som står ved siden av ham. Hvis noen 

unngår spesifike gjerninger, men ikke for Allahs skyld, vil ikke Allah belønne ham. For 

eksempel, hvis en kvinne sitter ved siden av en Muslimsk mann, men han ikke ser på henne 

eller merker at hun sitter ved siden av ham pga. at han er opptatt med å lese en avis eller noe 

annet, vil han ikke bli belønnet for dette. Pga, han hadde ingen intensjon med å ikke se på 

henne.  

Allah aksepterer  kun gjerninger gjort  oppriktig for ham og i samsvar med hans 
shareeah: 
 

En burde kunne nå at hvilke som helst gjerning som ikke er gjort for Allahs sak, vil ikke bli 

akseptert fra Allah )سبحانه و تعالى(. Hvis en gjerning er blitt gjort med en oppriktig intensjon for 

å behage Allah og følger Hans ordre, da vil den gjerningen bli belønnet av Allah uansett 

hvilken aspekt av livet denne gjerningen takler med. Handlingen kan være relatert til en 

handling av tilbedelse, en forretningstransaksjon, bruke sin tid med venner eller naboer osv. 

Ibn Ajlaan sa, ‘’En handling er ikke nyttig med mindre følgt av tre ting: bevissthet om Allah 

(taqwa), god intensjon og riktigheten av handling.’’
37

 

  

                                                           
37

 Sitert i ibn Rajab, Jaami, vol. 1, s. 71. 
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Det er også et annet punkt som må understrekes, og det er at hvis en intensjon eksisterer, så 

må den gode gjerningen følge etter. Det vil si, det er mange som hevder at de har gode 

intensjoner, men samtidig, er dem ikke søken etter Quran og Sunnah. Dette negerer deres 

påstand om deres gode intensjoner. Intensjonen er årsaken for handlingen. Hvis intensjonen 

virkelig er der, så vil handlingen følge etter. 

 

Faktisk kan gjerningene vises, de kan ses godt utvendig, men det finnes ikke noe godhet i 

deres hjerter. Dette er tilfellet med de hyklere, som prøver sitt beste med å vise deres gode 

gjerninger
38

. Men, det motsatte kan ikke være et tilfelle. Siden handlinger er resultater av 

intensjon, hvis det finnes en god intensjon i hjertet og ingenting som kan hindre handlingen, 

må gjerningen følge. Hvis det er en oppriktig ønske med å adlyde Allah, vil denne personen 

adlyde Allah. Generelt sett, finnes det ikke slike ting som hvor en person har evnen til å 

adlyde Allah ى()سبحانه و تعال , men istedet er ulydig mot Ham, mens rettmessig hevder at hans 

intensjon er god. I denne hadithen, har Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص)  har benektet denne 

situasjonen. 

‘’Intensjon og Intensjon’’ 
 

Hvilke som helst gjerning som har blitt utført med en intensjon for Allahs behag, som også er 

i samsvar med hans shareeah er en handling av tilbedelse eller ibaadah. Samtidig, finnes det 

handlinger hvor en må ha intensjon for at Allah skal akseptere det. Disse gjerningene 

inkludere slike som, ifølge majoriteten av lærde, wudu (renselse), ghusl (full dekket religiøs 

renselse), tayammum, bønner, zakat, fasten,  pilegrimsreise, itikaaf og andre handlinger for 

tilbedelse. 

For eksempel, en kan gå en hel dag uten å spise, pga mange av mat, eller helsemessige 

årsaker, men det vil ikke bety at det er det samme som å faste, som en handling for tilbedelse. 

Derfor, hvis noen ønsker å faste, i form for ibaadah, må en ha intensjon for å gjøre denne 

tilbedelsen. Derfor, må denne intensjonen være i hjertet til personen (som vi diskuterte oppe). 

Også, med hensyn til bønn og andre handlinger av tilbedelse, noen av disse gjerningene er 

obligatoriske og noen er frivillige. Når en står for å fullføre sin obligatoriske bønn, må han ha 

intensjon om at denne bønnen er obligatorisk, og ikke frivillig, før han starter bønnen. 

 Også, rengjøring av ens kropp kan utføres av hensyn til å bli ren, eller kan det gjøres 

med den hensikt for å rense seg selv av hensyn for tilbedelse. I det siste tilfellet, er å rense seg 
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 En hykler kan klare å gjemme sin hykleri for mange, men nesten alltid vil det være tegn eller spor i hans 

oppførsel som viser hans hykleri.  
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selv, en tilbedelse i seg selv (ifølge majoriteten av lærde, unntatt Hanafier
39

) og, derfor, en må 

intensjon for å rengjøre seg, før han gjør det.  

 Det er noen gjerninger hvor dens gyldighet ikke er i behov av en intensjon. For 

eksempel, å rengjøre ens klær fra urenheter er en krav for bønnen. Hvis ens skjorte hadde noe 

urent på den, og deretter kaster den inn i en vaskemaskin som fysisk fjerner urenheter, vil 

skjorten være tillat i bruk for bønn selv om personen ikke hadde intensjon for å fjerne 

urenheter. Det vil si, i slike tilfeller, er det ikke nødvendig med intensjon
40

. 

Samme Handling, Forskjellige Intensjoner: 
 

Senere i den samme hadithen, sier Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص) , ‘’Den som utvandrer (gjør 

hijrah) for Allah og hans Sendebud, så vil hans utvandring (hijrah) være for Allah og hans 

Sendebud . Den som utvandrer (gjør hijrah) for dunya eller for å gifte seg med en kvinne, så 

vil hans utvandring (hijrah) være for det.’’ I disse få ordene til Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص) , 

beskrev han at hvordan samme handling kan være kilden for belønningen og kilden for 

straffen for andre.  

Derfor, den samme handlingen vil bli belønnet eller straffet av Allah pga. dens niyyah.  

For eksempel, hvis en ber for å behage Allah, og vinne Hans fornøyelse og frykter Hans 

straff, kan Allah belønne han opp til syv hundre ganger (eller mer) for denne gjerningen med 

riktig intensjon. Effekten av hans frykt, håp og kjærlighet for Allah gjør hans gjerning enda 

større enn andre som utfører samme handlingen, men mangler den samme kvaliteten. Ali ibn 

al-Madeeni sa en gang, ‘’En små handling kan være stort pga. intensjonen bak den og en stor 

handling kan være liten pga. intensjonen bak den.’’
41

 

 Videre så kan en person dra til moskeen for å delta i bønnen med mange 

‘’intensjoner’’ – alle er tillate intensjoner som har en slutt mål, å behage Allah. Han kan ha 

dratt til moskeen for å delta i jamaa’ (forsamlings bønn), for å forbedre hans bønn, for å sette 

en eksempel for andre, for å støtte moskeen, for å møte andre for å styrke brorskapet. Dermed, 

hans handling for å dra til moskeen vil sterkt behage Allah, gjøre Han fornøyd med alle 

intensjonene han hadde.
42
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 Se al-Ashqar, Muqaasid, s. 301-320. 
40

 Ibn Taymiyya (Majmoo, vol. 18, s. 258) siterer at det er noen av Shafiee lærdene og Hanbali skolene av fiqh 

som gikk for den meningen at en må ha intensjon for å fjerne urenheter. Ifølge ibn Taymiyya, dette er en keitete 

eller merkelig mening.  
41

Sitert i ibn Rajab, Jaami, vol. 1, s. 71 
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 I surah Taha,  vers 18, forteller profeten Musa (fred være med han) en rekke bruksområder for hans stav. Ibn 

Hubaira siterer dette som et eksempel hvor en handling eller en objekt kan ha mye gode formål og personen vil 
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Hvis noen deltar bønnen fordi han vet at dette er en obligatorisk handling, og han 

utfører den dovent, og ikke ønsker å behage Allah mye, vil Allah belønne han til den grad. 

Hvis en deltar bønnen, for eksempel, for å ikke bli straffet av faren, kan han bli straffet av 

Allah for denne handlingen pga. at han ikke fullførte denne obligatoriske handling egen hånd. 

Og hvis en person deltar til bønnen for å vise seg frem foran andre, for å lure dem til å tro at 

han er en sannferdig person, vil Allah straffe han for denne handlingen, som heter riyaa, og 

Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص)  kalte dette her for en type av shirk. 

Et lignende eksempel kan gis for studier av et sekulært natur. Hvis en studerer for 

Islams skyld, hjelpe den muslimske samfunnet, og bli bedre enn de vantro, han vil bli 

belønnet til den grad. Hvis en studerer for å bli kalt en kunnskapsrik person, eller bare gå 

videre i denne verden, vil han bli belønnet/straffet til den grad. Samme type eksempler kan bli 

gitt for hvilke som helst handlinger. 

Handlinger som ikke har blitt utført for Allahs skyld er blitt utført for en rekke blandt 

ting. Noen ganger, kan folk utføre gjerninger kun for å vise seg fram, som Allah sa at 

hyklerne gjør. Allah sier, 

لنَّاَس ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي ُُيَاِدُعوَن الّلَه َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا قَاُمواْ ِإََل الصَّالَِة قَاُمواْ ُكَساََل يُ َرآُؤوَن ا
 الّلَه ِإَّلَّ قَِليالً َوََّل َيْذُكُروَن 

‘’Sannelig, hyklerne søker å bedra Allah, men han vil straffe dem for deres bedrag, og 

når de reiser seg til bønn, reiser de seg dovent for å la seg se av mennesker, og de tenker 

bare lite på Allah’’ (an-Nisaa, 142) 

Allah sier også, 

َوََيْنَ ُعوَن  (1)الَِّذيَن ُهْم يُ رَاُؤونَ  (5)الَِّذيَن ُهْم َعن َصاَلِِتِْم َساُهونَ  (4)فَ َوْيل  لِّْلُمَصلِّنيَ 
 (7)اْلَماُعونَ 

‘’Ve derfor over dem som ber, mens der ikke er oppmerskomme i deres bønn, de ønsker 

(kun) å bli sett (av mennesker), og forhindrer (andre å gi seg selv) bruksting (til den 

trengende)’’ (al-Maaoon, 4-7) 

  

                                                                                                                                                                                     
bli belønnet for alle de gode tingene han ønsket. Se al-Wazeer ibn Hubaira, Al-Ifsaah an Maani al-Sihaah 

(Riyadh: Daar al-Watn, 1996), vol. 1, s. 136. 
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Og Allah forteller oss at de vantro gjør sine handlinger for å vise seg frem: 

َعن َسبِيِل الّلِه َوالّلُه ِبَا َوََّل َتُكونُواْ َكالَِّذيَن َخَرُجواْ ِمن ِديَارِِهم َبَطًرا َورِئَاء النَّاِس َوَيُصدُّوَن  
 يَ ْعَمُلوَن ُمُِيط  

‘’Og vær ikke som dem som gikk skrytende ut fra sine hjem for å bli sett av mennesker, 

og som støter (mennesker) bort fra Allahs vei. Og Allah omfatter det de gjør’’ (al-

Anfaal, 47) 

Vantro gikk ut for å krige kun for å vise dem fram, for å vise fram mot og hvor modig dem 

var.  

 Noen ganger, vil en gjerning gjøres for Allahs sak og samtidig for å vise seg selv; i 

dette tilfellet, hvis den motiverende faktoren var får å vise, er denne gjerningen ubrukelig. I 

Saheeh Muslim, er det en hadith som er registrert fra Abu Huraira, fra Profeten Muhammad 

 :som sa at Allah sa )ملسو هيلع هللا ىلص(

 أَنَا َأْغََن الشَُّر َكاِء َعِن الشِّْرِك َمْن َعِمَل َعماًل َأْشَرَك ِفيِه َمِعي َغرْيِي تَ َر ْكت ه  َوِشْر َكهُ 
‘’Jeg er så selvforsynt at jeg har ingen behov for å ha en partner. Dermed, den som gjør 

en handling for noen annens skyld samt Meg, vil ha den handlingen fornektet av Meg til 

ham som han assosierte med Meg.’’ 

En annen hadith, hvor profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص)  sier, 

ي اللَُّه َعْنُه قَاَل َجاَء َرُجل  ِإََل النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل الرَُّجاُ يُ َقِتُل َعْن َأِب ُمَسى َرضِ 
َتَل لِْلَمْغَنِم َوالرَُّجُل يُ َقِتُل لِلذَّْكِر َوالرَُّجُل يُ َقِتُل لِيُ َرى َمَكانُُه َفَمْن ِف َسِبيِل اللَِّه قَاَل َمْن قَا

ِلَمُة اللَِّه ِهَي اَْلُعْلَيا فَ ُهَو ِِف َسِبيِل اللَّهلَِتُكوَن كَ   
Abu Moosa fortalte at en mann kom til Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص)  og sa, ‘’En mann kjemper for 

dusør en annen mann kjemper for å bli nevnt [blant dem som kjempet] og en annen 

kjemper for å vise. Hvilken er den som kjemper for Allahs sak?’’ Han svarte, ‘’Den som 

gjør Allahs ord høyest er den som [kjemper] for Allahs sak.’’
43

 

Mange av as-Salaf, blant annet Ibaada ibn al-Saamit, Abu al-Darda, al-Hasan, Saeed 

ibn al-Musayyab og flere har sitert at hvilken som helst gjerning, utført for Allahs sak og 

samtidig for andre grunner, vil ha hans gjerning nytteløs. Ibn Rajab nevnte, ‘’Jeg kjenner 
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ingen uenighet om dette punktet blant Salaf as-Salih (de rettferdige forgjengerne) selv om 

noen av de senere lærdene var uenig på dette punktet.’’
44

 

 Hvis noen blander hans intensjoner for jihad med andre intensjoner, men ikke pga. å 

bli sett, hans gjerning må ikke være annulert ifølge noen av de senere lærde.  For eksempel, 

hvis noen går ut for å gjøre jihad med intensjon om å gjøre Allahs ord høyest, men samtidig 

for å få krigsbytte, vil hans belønning reduseres, men fortsatt få belønning for å gå til jihad. 

Abdullah ibn Amr fortalte at Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص)  sa, ‘’Hvis en kriger mottar noe 

krigsbytte, ville da en tredjedel av hans belønninger allerede blitt gitt til ham. Hvis han 

returnerer uten krigsbytte, vil hans belønning [i det Hinsidige] bli fullført.’’
45

 Det er noen 

hadith som sier at hvis en går ut på jihad for verdslige mål, vil han ikke få noe belønning for 

hans jihad. Imam Ahmad uttalte at enhver skal bli belønnet henhold til hvor mye han aktet til 

å utføre jihad, selv om hans intensjon var blandet med andre intensjoner, men belønningen til 

den som går ut bare for jihad, vil bli mest.
46

 

 Hvis noen akter å gjøre en handling kun for Allahs skyld, og under denne handlingen 

han får andre intensjoner, slik som å bli sett av folket, vil det bety at hele handling er 

annulert? Hvis det er bare en tanke som oppstår, og han med en gang avviser disse tankene, 

vil det ikke skade hans gjerning. Det virkelige spørsmålet er om denne følelsen vedvarer med 

ham? Både Imam Ahmad og ibn Jareer at-Tabari sa at de håpet at i et slikt tilfelle, personen 

vil bli belønnet ifølge hans originale intensjon. At-Tabari peker ut at dette gjelder handlinger 

som ikke kan deles opp til flere deler, for eksempel, bønnen og fasting. Når det gjelder 

handlinger som å resitere Quran eller gjøre dhikr, som kan deles opp i mindre deler,  vil da 

personens belønning ende når han endrer sin intensjon.
47

 

 Og til slutt, hvis en utfører en gjerning med intensjon av å behage Allah alene, og 

folket roser ham for denne gjerningen eller han får noe anerkjennelse, vil hans belønning fra 

Allah ikke bli påvirket. Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص)  ble spurt om en person som utførte en 

gjerning for Allahs skyld, og senere roste folket ham for dette. Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص)  

sa,  

ْلَك َعاِجُل ُبْشَرى اْلُمْؤِمنِ تِ   
‘’Det er en rask del av det gode budskapet som den troende mottar’’ (Muslim) 
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Niyyah og Tillatte Gjerninger 

Ifølge fuqaha (jurister), en tillat (mubahh) gjerning, er en gjerning som medfører ingen straff 

eller belønning fra Allah. Tilsvarende, hvis gjerningen ikke er utført, vil man ikke belønnes 

eller straffes for det. Dette er den nøye definisjonen fra juristene, og det er ikke noe galt med 

denne definisjonen. Men samtidig kan en tillat handling kan bli belønnet av Allah, hvis den 

ble utført fordi personen visste at det var tillat og den kunne brukes som et middel for å 

komme seg nærmere Allah. For eksempel, hvis en person spiser med intensjon om å bli 

sterkere for å oppfylle sine religiøse plikter, da vil Allah )سبحانه و تعالى( belønne han for denne 

handlingen hvor fuqaha kaller den for mubahh. Det har blitt sagt at de tidligere Muslimene 

ville kun hvile, bare for å gjennopplive (gjennvinne helsen) seg selv for deres streben i veien 

for Allah. Å oppfylle sine jordiske oppgaver i et tillat og juridisk virkemidler (intensjon) er 

også en kilde for belønning fra Allah. Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص)  har sagt: 

َها َحَّتَّ َما َُتَْعُل ِف ِف اْمَرأَِتكَ َوَلْن تُ ْنِفَق نَ َفَقًة تَ ْبَتِغي ِِبَا َوْجَه اللَِّه إِ  َّلَّ ُأِجْرَت َعَلي ْ  
‘’Du har ikke brukt noe for Allahs åsyn, bortsett fra at du vil bli belønnet for det, selv 

[maten] det du putter i munnen til din kone’’
48

 (Registrert av al – Bukhari og Muslim
49

) 

 I Madaaraj al-Saalikeen, har ibn al-Qayyim sagt, ‘’De mest ekslusive [gruppe av] folk 

som kommer seg nær Allah er de som endrer ‘’innholdet’’ i sine tillate gjerninger til 

handlinger av lydighet mot Allah.’’ Han sa også, ‘’De vanlig-verdslige gjerningene av de som 

virkelig kjenner Allah, er tilbedelseshandlinger for dem, mens de rituelle handlinger av 

tilbedelse er vanlig gjerninger for massene.’’
50

 Hva han sa er veldig sant. Majoriteten av 

muslimene idag ber, faster og gjør andre gjerninger som de utfører rett og slett fordi det er en 

del av kulturen, eller en levemåte. De har ingen sterke intensjoner i deres hjerter for å oppfylle 

disse gjerningene for Allahs skyld. Hvis kvaliteten er dårlig, ville det ikke ha noe mening eller 

effektere dem, fordi de gjør handlingen kun for å fullføre den. Derav, disse viktige ritualene 

blir sedvanlig med ingen effekt for dem, men den som virkelig kjenner til Allah er den 

motsatte. Til og med de ‘’verdslige’’ handlingene han utfører, vil han utføre dem med riktig 

intensjon. Derav, disse gjerningene blir tilbedelseshandlinger som Allah blir fornøyd med. 
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Tilsvarende, har al-Nawawi kommentert på den hadithen som sier at en person vil bli belønnet 

for å ha samleie med sin kone, han skrev, ‘’Denne hadithen er et bevis for at tillatte gjerninger 

blir handlinger av lydighet, hvis en handling av lydighet er utført med den hensikt å oppfylle 

rettighetene til kona og behandle henne på den måten Allah har beordret ham til å behandle 

henne; eller om det er utført med håp om å føde et fromt (gudsfryktig) barn; eller hvis det er 

gjort for å oppfylle hans behov, eller konas behov og for å holde dem borte fra forbudte 

handlinger, eller se på forbudte handlinger osv.’’
51

 

 Derav, den strebne muslim bør prøve, etter sin beste evne til å fullføre enhver handling 

helt bevisst måte. Han burde tenke gjennom hva han gjør før han gjør det. Han burde tenke 

hensikten og målet bak handlingen, uansett hva slags handling det kan være. Selv om hvor 

verdslig handlingen kan være. Hvis personen virkelig tenker hvorfor og til hvem han utfører 

den hanldlingen til, kan denne handlingen bli en tilbedelseshandling for Allah.  

Kan en person kontrollere sin intensjon? 

 Al-Ghazzali
52

 skrev,  

 Du bør vite at noen uvitende folk hører hva vi sier om å ha riktig intensjon og Profetns 

 utsagn, ‘’Alle gjerninger er basert på deres intensjoner,’’ og personen sier til seg selv 

 mens han studerer eller gjør forretninger eller spiser, ‘’Jeg har intentsjon til å studere 

 for Allahs skyld,’’ eller ‘’jeg spiser for Allahs skyld,’’ og han mener at intensjonen

 hans er slikt. Det er ikke slikt. Det er rett og slett en person som snakker til seg selv

 eller talen til tungen eller tanke eller bevegelse fra en steg til en annen. Intensjon er

 helt forskjellig fra dette. Intensjonen er en ting som driver personen og får ham til å

 søke noen mål som enten skal vises på det nåværende tid eller i fremtiden. Han kan 

 ikke lage denne ‘’driven’’, eller få den til å oppstå i seg selv. Det er som en person,

 hvis magen er full og sier, ‘’Jeg har intensjonen til å ønske mat,’’ og han går for å

 spise. Eller en inavktiv person som sier, ‘’Jeg har intensjonen til å elske så og så,’’

 uten mening.
53

 

Ibn Khaldoon har sagt at de fleste menneskene ikke har kontroll over de indre aspektene (det 

vil si, intensjonen) av de fleste gjerningene de utfører. Hvis det er slikt, hvordan er det da at 
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Allah har beordret de troende til å ha rene intensjoner og dømme deres gjerninger utifra deres 

intensjoner?
54

 Dette spørsmålet ble besvart av al-Shaatibi som skrev, 

Hvis Allah beordrer noe som virker utenfor menneskenes kontroll, da må man se på 

forbindelsen med rekkefølgen [for å forstå det, For eksempel,] Allah sier, ‘’og dø ikke, 

unntatt som muslimer.’’ Og en hadith som sier, ‘’Vær en slave av Allah som blir drept 

og ikke vær en slave som dreper.’’ Og Profeten Muhammad har også sagt, ‘’Og ikke 

dø mens du er en undertrykker,’’ også videre. Men hva som blir beordret er bare hva 

som er i hendene på det menneskelige og det er [i disse eksemplene] for å følge Islam, 

for å unngå undertrykkelse, avstå fra drap og for å underkaste deg til Allahs beordre.
55

 

Faktisk virker det som al-Ghazzaali sin uttalelse, ‘’ Han kan ikke lage denne ‘’driven’’, eller 

få den til å oppstå i seg selv,’’ er ikke helt riktig. Det finnes midler til å bringe ut slik 

‘’driven’’. På dette punktet, har al-Sadlaan en svært viktig avsnitt som fortjener å bli sitert  på 

den lengden: 

 Intensjonen er en av handlingene til hjertet, handlingene til hjertet er under kontroll av 

 personen og faller inn under hans personlige valg. Han blir beordret til å gjøre sin 

 intensjon rent, uforfalsket og for å definere hva som er hans hensikt. Det er forbudt for

 han å innblande shirk i intesjonene hans, for å ikke rense den, eller å avvike den i 

 intensjonen hans til noe som han ikke er pålagt til å gjøre. Alt dette er under evnen og

 kapasiteten til en ansvarlig person. Hvis dette ikke var tilfellet, ville det å ha rent og

 forbudet mot shirk vært en obligasjon som ingen kunne oppfylle...  

  

Derfor har personen muligheten til å definere hans intensjon og for å lede det og gjøre 

seg selv ren på samme måte som han har evnen til å vende sin intensjon bort fra hva 

han juridisk ment til å gjøre. Dette er fordi Allah har gitt mennesker intelligens og 

gitt dem vilje og fritt valg. Allah har gjort veien til godhet klart for dem. Han har 

klargjort det for menneske. Han har kalt mennesket til det. Han har lovet den som 

gjorde godt en stor belønning og rikelig vederlag (belønning). Han har også gjort klart 

                                                           
54

 Dette spørsmålet trengs et svar, kun om sitatene til al-Ghazzali og Ibn Khaldoon er riktige. Umar al-Ashaqar 
har sitert at det har vært noen forsøk der resultatene har motsagt deres uttalesler. For eksempel kom, Peter 
Lang, ved Universitet av Pittsburgh, opp med utrolige resultater når han spurte noen mennesker mentalt å 
kontrollere antall hjerteslag de har per minutt og de var i stand til å gjøre det. Tilsvarende spurte Ilmud og 
Green, i Kansas, noen kvinner og barn til å psykisk kontrollere temperaturen på sine hender, og de var etter en 
tid, i stand til å gjøre det. Ashqar konkluderte med at disse studiene bør føre til en fornyet undersøkelse av 
spørsmålet om muligheten til å kontrollere ens intensjon, spesielt siden det er ingen autentisk tekstlige bevis 
fra Al-Ghazzali og Ibn Khaldoon for deres uttalelser som er registrert oppe. (al-Ashqar, Muqaasid, s. 40). Al-
Sadlan sin drøftelse, som blir presentert i kort tid, skal betraktest som en tilstrekkelig respons.  
55

 Sitert i al-Ashqar, Muqaasid, s. 41 



 
33 

veien til det onde for dem, har advart dem om det, har truet den som følger det, og har 

vist konsekvenslige straff i dette livet og i det hinsidige. Videre har han sendte 

sendebuder, revelert bøker, gitt bevis og argumenter, og har gjort alle argumentene 

tydelig.   

 رُُّساًل مَُّبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى الّلِه ُحجَّة  بَ ْعَد الرُُّسلِ 
‘’[Han sendte] Sendebud som brakte gledelig budskap, og som brakte advarsel 

for at mennesker ikke skulle ha noen anklage mot Allah og sendebudene,’’  

(al – Nisaa, 165 

Allah sier også: 

ِبنَي َحَّتَّ نَ ب َْعَث َرُسوَّلً    َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
‘’Og Vi straffer aldri før Vi har oppreist en sendebud.’’ (al – Israa, 15) 

Derfor er intensjonen en av gjerningene en ansvarlig person er i stant til å utføre. Men, 

det er opp til ham for å følge trinnene og årsakene som vil føre ham til renhet i 

intensjonen hans. Det er å lære om Allah, ved å gruble over hans skaperverk og store 

velsignelser. Han bør vurdere den store belønningen for den som adlyder Ham, og den 

store straffen for dem som er ulydige. Han bør tenke på de mange fordelene som 

tilfaller den som adlyder Ham i dette livet og livet etter døden. Når han gjør det, vil 

hans sjel presse seg til å oppfylle Allahs bud i den oppriktige og rene måten. Hvis 

personen er overveldet av å tenke på livet etter døden og hans hjerte er fylt med 

kjærlighet til Allah, frykter og Ham og håp for Ham, vil det være svært lett for ham å 

forberede hans intensjoner, for hjertet vil alltid lene seg til [hva det ser som] godt [for 

personen]. 

 

Hvis han følger årsakene som tar ham bort fra å adlyde Allah, og han så lener seg mot 

dem og hans hjerte er knyttet til dem, vil hans gjengjeldelse være at han vil elske dem, 

og bli vant til dem. I så fall vil det være vanskelig for ham å rense sin intensjon og 

unngå ulydighet. Allah har sagt, 

 فَ َلمَّا زَاُغوا أَزَاَغ اللَُّه قُ ُلوبَ ُهمْ  
‘’Men etter at de var fart vill, lot Allah deres hjerter fare vill, og Allah rettleder 

ikke opprørske folk’’ (al – Saf, 5) 
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Allah sier også: 

 أََفَمن زُيَِّن َلُه ُسوُء َعَمِلِه فَ َرآُه َحَسًنا 
‘’Er da den, hvis onde gjerninger forskjønnes for ham, så han ser dem som 

skjønne og gode, [lik den som tror og handler rettferdig?]’’ (Fatir, 8) 

Det er ingen tvil om at etter årsakene til ulydighet og synd stivner hjertene og svekker 

renhet og oppriktighet. Hver gang ulydighet økes, blir hjertene enda hardere og enda 

lengre unna for å adlyde Allah.  

 

Hvis det er akseptert at intensjonen faller innenfor fritt valg av et menneske, og 

mennesket er i stand å styre sine intensjoner til gode eller onde, så er det ingen 

vanskeligheter eller motgang i å bringe om en intensjon, som noen av asketer har 

hevdet. Al-Ghazzaali, i Ihyaa Uloom al-Deen, har sitert mange av de tidlige lærde som 

angir hvor vanskelig det var for dem å få deres intensjon og hvordan de ville avstå fra 

å handle i flere dager inntil deres intensjoner var til stede for gjerning deres. Angående 

de  sitatene han presenterer, hvis de er autentiske fra den som blir sitert, er de bare 

personlige meninger og kan ikke brukes som grunnlag eller brukes til å tilbakevise et 

generelt prinsipp om plikt som er funnet i religionen. Det finnes ikke noe eksempel fra 

Profeten (fred være med ham) eller noen av følgesvennene at dem gjør intensjoner til 

stede eller i tilværelsen, heller ikke var det noe kjent eller utbredt blant de tidlige 

lærde...
56

 

Derfor må muslimer gjøre sitt beste for å være oppriktig til Allah og forsøke å behage ham 

ved å følge de midler som vil ta ham nærmere til Allah, som for eksempel å prøve å kjenne 

Allah bedre, grublet over Hans skapelse og velsignelser, erkjenner hans attribues og så videre. 

Ved å gjøre dette, vil personen presse seg selv til å adlyde Allah mer og være mer oppriktig 

mot Ham. Hvis dette oppriktige intensjon overgår ham, vil hans hjerte bli fylt med kjærlighet 

til Allah, frykt for Ham og håp på Ham, derfor, det vil være enkelt for ham å ønske hva Allah 

ber for ham til å utføre og å jobbe utelukkende for hans sak. I så fall vil hans intensjon være 

oppriktig tjene Allah og hans sjel vil automatisk drive ham til å gjøre de gjerningene som 

                                                           
56

 Al-Sadlaan, al-Niyyah, vol. 2, s. 441-444. I dette avsnittet, har al-Sadlaan vist to svært viktige poeng. Det 
første, mange av beretningene fra tidligere lærde om forhold av renselse og oppførsel er rett og slett ikke er 
autentisk. Derfor må deres autentisitet etableres først. Det andre punktet er at mange ganger er slike uttalelser 
er delte meninger. På samme måte som en person kan gjøre feil i saker av fiqh, kan man gjøre feil i saker av 
renselse og atferd. Derfor må slike uttalelser bli dømt i lyset av Koranen og Sunnah. Hvis de er kompatible med 
dem, de skal aksepteres. Hvis de ikke er kompatible med dem, skal de bli avvist, uansett hvor fromme eller 
asketisk personen som sa dem er kjent for å ha vært. 
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behager Allah. En person blir hjulpet til å nå denne tilstanden ved å forstå hva slags krefter 

kan jobbe på sitt hjerte. Ved å forstå disse, vet en person hvor han skal henvende seg for å få 

hjelp. Han forstår også kildene til hans problemer og hans avvik fra den rette vei. Al-Haarith 

al-Muhaasabi har uttalt tre typer krefter som jobber på ens hjerte.
57

 

 

Den første er en kilde for inspirasjon og veiledning fra Allah at han har satt inn i hjertene til 

de troende. En hadith sier: 

َضَرَب اللَُّه َمَثاًل ِصرَاطًا ُمْسَتِقيًما َوَعَلى َجْنَبَتَِ الصَِّراِط ُسورَاِن ِفيِهَما أَبْ َواب  ُمَفتََّحة  
َوَعَلى األَبْ َواِب ُسُتور  ُمْر َخاة  َوَعَلى بَاِب الصِّرَاِط َدا ٍع يَ ُقوُل أَي َُّها النَّاُس اْدُخُلوا 

يًعا َوَّل تَ تَ َفرَّ ُجوا َوَداٍع َيْدُعو ِمْن َجْوِف الصَِّراِط فَِإَذا أَرَاَد يَ ْفَتُح َشْيًأ ِمْن  الصِّرَاَط َجَِ
تِْلَك األَبْ َواِب قَاَل َوْْيََك َّل تَ فْ َتْحُه فَِإنََّك ِإْن تَ ْفَتْحُه تَِلْجُه َوالصَِّراُط اِْلْسالُم 

َوالسُّورَاِن ُحُدوُد اللَِّه تَ َعاََل َواأْلَبْ َواُب اْلُمَفتََّحُة َُمَارُِم اللَِّه تَ َعاََل َوَذِلَك الدَّاِعي َعَلى 
رَْاِس الِصرَاِط ِكَتاُب اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوالدَّاِعي فَ ْوَق الصِّ رَاِط َواِعُظ اللَِّه ِف قَ ْلِب ُكلِّ 

 ُمْسِلمٍ 
''Allah har fastsatt en lignelse om en rett vei på sidene av disse er vegger med 

åpne dører og gardiner hengende ned over de åpne dørene. På toppen av banen 

er det en som ''kaller'' og sier: 'Gå rett, dere alle på banen, og avvik ikke. Over 

den er det en annen ''kaller'' som sier, når noen prøver å åpne noen av disse 

dørene, Ve deg! Ikke åpne den, for hvis du åpner den du vil gå gjennom det. 

Banen er Islam, de åpne dørene er de tingene Allah har gjort forbudt, de 

hengende gardinene er grensene Allah har satt, utroperen på toppen er Koranen, 

og den over ham er [en som] formaner for Allahs skyld [og] som er i enhver 

muslims hjerte.''
58

 

Dette er den første kilden som hjelper en person i å være oppriktig til Allah i hans hjerte. 

Utover det, hvis og når han virkelig vender seg til Allah, vender Allah seg til ham i en enda 

bedre måte. 
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Men de to andre kreftene som arbeider på persons hjerte er Satan, gjennom hans hvisking og 

fristelser, og sjelen i seg selv. Noen ganger kan avvik fra å bli oppriktig til Allah skyldes 

hvisking fra Satan mens andre ganger er det mer knyttet til lyster og lidenskaper som 

personen har utviklet i sitt eget liv. Om den første, nok en gang, hvis personen vender seg til 

Allah, vil Allah fjerne effekten av Satan fra hans hjerte. Allah har sagt: 

 َوِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نَ زْغ  فَاْسَتِعْذ بِالّلِه ِإنَُّه َسَِيع  َعِليم   
‘’Og hvis ond bakvaskelse fra Satan rammer deg, så søk tilflukt hos Allah, sannelig Han 

er All – Hørende og All – Vitende.’’ (al – Araaf, 200) 

Igjen, hvis personen vender seg til Allah, vil Allah fjerne slike hvisker fra hans hjerte. 

Om sjelen fører en til å gjøre ondt har Allah beskrevet det på følgende måte: 

 ِإنَّ الن َّْفَس أَلمَّارَة  بِالسُّوِء ِإَّلَّ َما َرِحَم َرِبَِّ ِإنَّ َرِبِّ َغُفور  رَِّحيم  
‘’Og jeg anser ikke meg selv for å være fri for feil, for sjelen påbyr visselig det onde, 

unntagen for den som min Herre har vist barmhjertighet, sannelig, min Herre er 

Tilgivende og Barmhjertig.’’ (Yusuf, 53) 

 Derfor må den enkelte alltid strebe etter å være klar over disse kreftene som virker på 

hjertet hans. Han må alltid prøve å være våken og aldri la seg bli forsømt. Hvis han blir 

forsømt, vil han streif fra hans eneste mål i livet: å være sann og oppriktig til Allah i sin 

tilbedelse av Ham. Han må alltid prøve å følge disse trinnene som vil øke hans tro og holde 

ham fra avvik. Han må alltid vende seg til Allah og be Allah om å veilede ham til oppriktighet 

og renhet for Hans skyld. 

Hadithen påpeker viktigheten av kunnskap før du handler 

Denne hadith viser tydelig at en muslim må ha kunnskap før man handler. En person må har 

en intensjon om å gjøre en handling som er riktig eller i det minste tillatt. Hvis en person gjør 

en handling uten å vite dommen for den, så kan han ikke hevde at hans intensjon var ren. 

Hans intensjon er preget av hans forståelse av den handlingen og om at handlingen er tillatt. 

Hvis han ikke brydde seg om handlingen er lovlig eller ikke, så gjorde han handlingen med en 

uforsiktig intensjon. Det vil si, hans intensjon var at han ikke brydde seg om handlingen var 

tillatt eller ikke. 
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Allah sier i Koranen, 

 َفَمن َكاَن يَ ْرُجو لَِقاء رَبِِّه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َوََّل ُيْشرِ ْك بِِعَباَدِة رَبِِّه َأَحًدا  
‘’Den som da håper på møtet med sin Herre, la han handle rettferdig, og la ham ikke 

tilbe andre enn sin Herre.’’ (al -  Kahf, 110) 

Ibn al-Qayyim kommenterte dette verset, 

Dette er i referanse til den eneste typen gjerning som Allah vil godta. Gjerningen må 

være i samsvar med Sunnah til Allahs sendebud (fred være med ham) og gjort kun for 

Allahs åsyn. En utøver kan umulig oppfylle begge disse forholdene med mindre han 

har kunnskap. Hvis han ikke vet hva som har blitt fortalt fra Allahs sendebud (fred 

være med ham), så han kan ikke ønsket det. Hvis han ikke er kompetent hvorav han 

tilber, kan han ikke tenkt Ham alene i hans gjerninger. Hvis det nå var for kunnskap, 

kunne hans gjerning ikke være akseptabelt. Det er kunnskap som veileder til 

oppriktighet og renhet, og det er kunnskap som viser hva som er den faktiske følgende 

av veien for Profeten (fred være med ham).
59

 

Riktig Intensjon og ‘’Feil’’ Resultat 

En persons intensjon avgjør belønning for gjerningen, selv om resultatene av 

gjerningen er ikke hva personen ønsket. Når en far ga noen veldedighet til den personen som 

er ansvarlig for veldedighet og han, uvitende, ga veldedighet til mannens sønn. Faren sa til 

profeten (ملسو هيلع هللا ىلص) ,'' jeg ønsket ikke at den skal gå til ham.'' Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص)  sa til ham:'' For deg 

er hva du har ønsket ,'' og han fortalte sønnen som mottok veldedighet, er'' For deg er hva du 

har mottatt.''
60

 Tilsvarende, hvis noen gir veldedighet til en bestemt person fordi han mener at 

personen til å være fattig, selv om sannheten er noe annet, vil han fortsatt bli belønnet på 

grunn av intensjonen hans. Dette igjen demonstrerer viktigheten og stedet for intensjon. 

Riktig Intensjon er en av de største formene for tilbedelse 

 Intensjonen bak en gjerning er noe som bare den personen og Allah er klar over. Det er 

privat mellom personen og Allah. Det er ikke mulig for noe uærlighet å eksistere i denne 

saken, i motsetning til ytre gjerninger som blir sett av andre. Derfor vil det bli sterkt belønnet 

av Allah siden den personen ikke kan søke noe verdslig nytte av det. Kanskje dette er delvis 
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hva Sahl ibn Abdullah mener når han sa, ''Det er ikke noe vanskeligere på sjelen enn Ikhlas 

(renhet for Allahs skyld) fordi sjelen i seg selv får ingen del av det.''
61

 

Al-Niyyah og al-Ikhlaas: Hjertet av saken 

Betydningen av dette spørsmålet niyyah (''intensjon'') og Ikhlaas (''renhet i ens gjerninger,'' 

som handler kun for Allahs skyld) kan ikke overvurderes. Dette er virkelig kjernen rundt all 

skapning. Det må være målet og hensikten med menneskene som streker bort alle andre 

muligheter for andre mål eller formål. Allah har sagt, 

نَس ِإَّلَّ لِيَ عْ ُبُدونِ    َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ
"Og jeg (Allah) skapte ikke Jinn og Mennesker unntatt for at de skal tilbe meg (Alene)" 

(adh – Dhariyat, 56) 

 

Renheten av intensjon er, i virkeligheten, de unike punkt mellom å tilbe Allah riktig eller ikke 

tilbe Ham riktig eller i det hele tatt.  Det er det som skiller mellom den som tilber kun Allah 

og den som tilber noen ved siden av Allah. 

 Ibn Hazm uttalte'' Intensjon er hemmeligheten bak trelldom og dens ånd,. Dens sted, 

med hensyn til gjerninger, er som sjel med hensyn til kroppen. Det er utenkelig å vurdere en 

gjerning eller trelldom som ikke er ledsaget med sin sjel. I så fall, er det som en falleferdig 

kropp.''
62

 Al-Ashqar skrev også: 

Sannheten som Koranen og Sunnah vitner er at den virkelige tingen som er forpliktet 

av shareeah dommene er personens sjel. Kroppen er bare et verktøy for det. Hvis en 

gjerning er uten hva sjelen har blitt beordret til å oppfylle, noe som er renheten av 

intensjon, er da gjerningen som kroppen utfører er en type unyttig lek og farer vill.
63

  

 

Allah spør om hans tjenere renhet i hjertene deres. Selv om denne renhet gjenspeiles i 

de gjerningene selv, er det renheten som er et resultat av intensjonen, som er nøkkelen til å 

gjøre Allah fornøyd med en viss gjerning. Allah skapte død og liv for å teste menneskeheten 

til å se hvem som er best i gjerninger. Han skapte ikke menneskeheten og teste dem for å se 

hvem som utfører de fleste gjerningene med minst kvalitet. Allah har sagt: 
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تَ َباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير  )8( الَِّذي َخَلَق الْ َمْوَت َواحْلََياَة 
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفورُ        لَِيب ْ

‘’Velsignet vær Han, i hvis hånd herredømmet er, og Han har makt over alle ting. 

(Han) som har skapt døden og liver for å prøve dere – hvem av dere som handler best – 

og Han er den All – Mektige, den All – Tilgivende.’’ (al – Mulk, 1-2)  

 

Kommentar til dette verset, uttalte al-Fudhail ibn Iyaadh at ‘’handler best’’ betyr mest 

rene og mest korrekte. Han uttalte: ’’Hvis en gjerning er oppriktige og rene, men ikke er 

riktig, er det ikke akseptert. Hvis det er riktig, men ikke ren, det er ikke akseptert. [Det vil 

ikke bli akseptert] før det er både ren og korrekt. Det er ren hvis det er utelukkende for Allahs 

skyld, og det er riktig hvis det er ifølge Sunnah.’’ Dette understrekes av Allah uttalelse, 

 َفَمن َكاَن يَ ْرُجو لَِقاء رَبِِّه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َوََّل ُيْشرِْك بِِعَباَدِة رَبِِّه َأَحًدا
‘’Den som da håper på møtet med sin Herre, la han handle rettferdig, og la ham ikke 

tilbe andre enn sin Herre.’’ (al – Kahf, 110) 

Profeten Muhammad )ملسو هيلع هللا ىلص( har sagt: 

  ِإنَّ اللََّه ََّل يَ ْنظُُر ِإََل ُصَورُِكْم َوأَْمَواِلُكْم َوَلِكْن يَ ْنظُُر ِإََل قُ ُلوِبُكْم َوأَْعَماِلُكْم  
‘’Sannelig, Allah ser ikke på deres ansikter og deres rikdom, men han ser på deres 

hjerter og deres handlinger’’
64

 

Dette var religionen til alle profetene og hva hele menneskeheten har blitt beordret til å 

oppfylle. Som Allah har sagt,  

َوَما أُِمُروا ِإَّلَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّه ُُمِْلِصنَي َلُه الدِّيَن ُحنَ َفاء َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويُ ْؤتُوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن 
 اْلَقيَِّمةِ 

‘’Og det ble kun påbudt dem å tilbe Allah i hengiven lydighet mot Ham (alene), og 

vende seg mot Ham (alene) – og å holde bønn (regelsmessig) og å gi Zakat. Og dette er 

den varige religionen.’’ (al-Bayyinah, 5) 

Derav de ytre gjerninger og de indre aspekter (intensjon) må gå sammen. Det viktigste 

aspektet og den drivende faktor er hva som er i hjertet. Dette kan sees fra denne hadtihen, 

‘’Sannelig, handlinger skal dømmes etter intensjoner.’’ Ibn al – Qayyim engang skrev, 
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Den som studerer kildene til shareeah vil vite forholdet mellom de eksterne handlinger 

av lemmer (kroppsdeler) og handlingene i hjertet. Gjerninger er ikke [nyttig] uten 

handlingene til hjertet. Handlingene til hjertet er mer av en forpliktelse for den person 

enn handlingene av lemmer. Er ikke en troende forskjellig fra en hykler, rett og slett på 

grunn av handlingene i deres hjerter som er forskjellig fra hverandre? Betjene og 

tilbedelse av hjertet er større, mer og mer langvarig enn betjening av lemmer. De er 

obligatorisk i hvert eneste øyeblikk. Dette er grunnen til at tro er alltid obligatorisk på 

hjertet. Imidlertid er [spesifikk] underkastelse av lemmer obligatorisk på bestemte 

tider Stolen av tro er hjertet og sete for islam [innsending] er eksterne lemmer.
65

 

Intensjonen er nøkkelen til det evige bosettelsen i paradis eller helvetes-ilden 

Noen spør: Hvorfor er det slik at de vantro blir straffet i helvete til evig tid mens de 

ikke var ulydig mot Allah for alltid? Tilsvarende, hvorfor er det slikt at de troende vil bli 

belønnet med himmelen evig mens de var lydige mot Allah for bare en kort tid i dette livet?  

Svaret er at de vantro hadde en intensjon om å være ulydig mot Allah evig mens de troende 

hadde intensjonen til å adlyde Allah alltid. Dermed blir de belønnet etter sine intensjoner. 

Som al-Qaari påpekt, er inngangen til paradis på grunn av tro, nivåene til Paradis er på grunn 

av gjerningene som utføres, og gjenstående der for all tid er pga. intensjonen hans var å 

adlyde Allah så lenge han kunne leve. Tilsvarende er inngangen til helvete på grunn av 

vantro, dets nivåer er på grunn av de onde gjerninger som den personen har utført og dens 

evighet er på grunn av intensjonen de vantro hadde av å være ulydig mot Allah for alltid.
66

 

 De vantro kan gjøre noen gjerninger som ser ut til å være gode fordi de gir positive 

resultater for andre, for eksempel humanitære handlinger. Men det betyr ikke at slike 

handlinger er bra for personen selv. Ibn Rajab har nevnt, 

Beordring av godt er en type veldedighet. Å få til forsoning og fred mellom to er en 

god gjerning, selv om det ikke er gjort for Allahs skyld, på grunn av de fordelene den 

bringer for andre. Folket mottar godhet og godt. Men for den som brakte det om, hvis 

han gjorde det for Allahs skyld og søker Hans velbehag, så er det bra for ham, og han 

skal bli belønnet. Hvis det ikke var hans intensjon er det faktisk ikke bra for ham, 

heller skal han ikke bli belønnet for det.
67
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Problemet med gjerningene til de alle vantro, generelt, er at ingen av dem, uansett hvor 

utilitaristisk eller humanitære de ser ut ,er for Allahs skyld. De utfører gjerninger av hensyn til 

de falske, hevdet guder, slik som Jesus. Eller de utfører gjerninger for å gjøre sine egne egoer 

til å føles bra. Eller de utfører gjerninger for å gjøre sine egne egoer føles bra. Noen ganger, 

mange gangergjør de handlinger for å imponere andre. Derfor, deres gjerninger er aldri 

virkelig for Allahs skyld, og derfor fortjener ikke de belønning fra Allah i det Hinsidige. De 

hevder at de gjør godt, mens på samme tid nekter de å underkaste seg til Allah. Derfor kan det 

virkelig ikke være noe godt i dem. De er som beskrevet i Koranen, 

نْ َيا َوُهْم َْيَْسُبوَن  ُقْل َهْل نُ َنبُِّئُكْم بِاأْلَْخَسرِيَن َأْعَماًَّل )801( الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُ ُهْم ِِف احْلََياِة الدُّ
ْم َولَِقائِِه َفَحِبَطْت َأْعَماَُلُْم َفاَل نُِقيُم  ًعا)804( أُولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاِت َرِبِِّ أَن َُّهْم ُْيِْسُنوَن ُصن ْ

 ََلُْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوْزنًا)805( َذِلَك َجَزاُؤُهْم َجَهنَُّم ِبَا َكَفُروا َواَّتََُّذوا آيَاِت َوُرُسِلي ُهُزًوا
‘’Si (til dem): Skal vi berette dere hvem som er de største tapere, hva deres gjernigner 

angår? (Det er) dem, hvis (hele) anstrengelsen er gått tapt i (søken etter) denne verdens 

(ting), mens de selv mener at de handler godt. Dette er de som forkaster deres Herres 

tegn, og møtet med Ham (i det kommende). Derfor er deres gjerninger intet verdt, og Vi 

vil ikke på Dommens dag gi dem tygnde (på deres vekt). Det er deres belønning: 

Helvete, fordi de van vantro og drev spott med Mine tegn og Mine sendebud. (al – Kahf, 

103-106) 

Men, Allah kan belønne deres gjerninger for denne verden. Allah sier, som nevnt tidligere. 

نْ َيا َوزِيَنتَ َها نُ َوفِّ ِإلَْيِهْم أَْعَماََلُْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها ََّل يُ ْبَخُسونَ )85(  َمن َكاَن يُرِيُد احْلََياَة الدُّ
 أُْولَ ِئَك الَِّذيَن لَْيَس ََلُْم ِف اآلِخَرِة ِإَّلَّ النَّاُر َوَحِبَط َما َصنَ ُعواْ ِفيَها َوبَاِطل  مَّا َكانُواْ يَ ْعمَ ُلونَ )81(

‘’De som ønsker dette liv og dets skjønnhet, deres gjerninger på jorden vil Vi belønne 

dem likelig for, så de ikke skal lide (den minste) urett. Det er disse som ikke skal ha 

annet i det kommende (liv) enn Ilden, og det de har gjort her skal bli til intet, og det de 

pleide å gjøre skal gå til grunne’’ (Hood, 15-16). 
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‘’Den som utvandrer for Allah og hans Sendebud, så vil hans utvandring 
være for Allah og hans Sendebud’’ 

 

For den som ønsker å lese om taqdeer og grammatiske meninger for denne setningen, les 

boken til Shaykh Jamal al-Din M. Zarabozo ,Commentary on the Forty Hadith of al-Nawawi, 

vol. 1, s. 135-137,  

 

Betydningen av ordet Hijrah (Utvandring) 

Hijrah betyr ‘’å forlate eller unngå noe og å flytte fra det ene til noe annet.’’ Den mest 

tydelige shareeah meningen for hijrah, er når en forlater landene av vantro til landet av Islam 

for å implementere eller praktisere Islam. Dette er den klare referansen i denne hadithen. I 

løpet av levetiden til Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص)  var det to kjente emigreringer. Den første 

var fra Makkah til Abyssenia. Dette skjedde rundt den femte året etter revelasjonen. Den 

andre Hijrah markerer begynnelsen av den muslimske kalenderen. Det er Hijrah fra Makkah 

til Medina. Hijrah, ifølge mange lærde, som for eksempel den tidlige lærde al-Suddi og den 

nylige al-Shanqeeti, var en betingelse for gyldigheten av ens Islam. Det vil si, en person ble 

ikke ansett som en sann muslim hvis han hadde  midler til å gjøre det, men han migrerte 

ikke.
68

 Ibn Atiyyah hevder at den sterkere argumenten er at den som ikke migrerer fortjente 

straff i helvetes ild for sin ulydighet, selv om han ikke ville forbli der for alltid siden han ikke 

hadde begått en handling som tok ham helt ut av Islam.
69

 Men denne spesifikke Hijrah ble 

ikke lenger nødvendig etter erobringen av Makkah. Makkah hadde blitt en del av den 

islamske staten, og dermed var det ikke lenger noe behov eller betydning for å migrere fra 

den. Dette er betydningen av den ofte misforståtte hadithen av Allahs sendebud (ملسو هيلع هللا ىلص) . 

ة  ََّل ِهْجَرَة بَ ْعَد اْلَفْتِح َوَلِكْن ِجَهاد  َونِيَّ   
‘’Det er ingen Hirjah etter erobreringen av Makkah, men det gjenstår jihad og niyyah’’

70
 

Dette er den mest åpenbare Hijrah som kommer til tankene når du er på leser denne 

hadithen om intensjon, men igjen, det finnes ingen autentisk beretning som forteller at denne 

hijrah er årsaken bak profetens utsagn. Men, betydningen og dommen til den hadithen er 

generell og gjelder alle slags hijrah. Den følgende hadithen viser at det alltid vil være en form 

for Hijrah så lenge ikke-islamske land eller regioner eksisterer. Det vil si, så lenge disse 

regionene finnes, vil det alltid være en grunn for jihad og en årsak for muslimer å flytte fra 
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disse landene til land av islam. Ahmad registrerte at en mann kom til Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص)  og 

uttalte at folk sa at det var ikke lenger noen Hijrah. Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص)  fortalte ham, 

َقِطُع َما َكاَن اْلَِْهادُ   ِإنَّ اَلِْْجَرَة َّل تَ ن ْ
‘’Hijrah vil ikke bli avviklet så lenge det er jihad’’

71
 

En annen hadith sier, 

َقِطُع اَلِْْجَرُة َحَّتَّ   َقِطُع الت َّْوبَُة َحَّتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس ِمْن َمْغرِِِبَا ََّل تَ ن ْ َقِطَع الت َّْوبَُة َوََّل تَ ن ْ تَ ن ْ  
‘’Hijrah vil ikke bli avviklet så lenge omvendelse (tawbah) ikke er avviklet. Og 

omvendelse (tawbah) vil ikke bli avviklet før solen stiger opp fra Vest’’
72

 

Formålet med hijrah er å flytte fra et sted til et annet sted hvor man kan bedre, eller på sin 

beste praktisere sin religion. Derfor er følgende typer hijrah nevnt av ulike forskere: 

(1) Å gjøre hijrah fra landet av kufr (vantro) til landet av Islam. Dette er den type 

hijrah som er mest kjent og oftest diskutert. Dette er en viktig tema for muslimer 

som bor i Vesten. 

(2) Å gjøre hijrah fra landet av bidah (vranglære og innovasjon). Imam Malik sa en 

gang: ‘’Det er ikke tillatt for noen til å oppholde seg i et land der de misbruker 

Salaf (de fromme forfedrene til Islam).‘’ Hvis personen ikke har muligheten til å 

endre hva de gjør, bør han forlate dem. Dette er basert på Koransk prinsipp: 

َوِإَذا رَأَْيَت الَِّذيَن َُيُوُضوَن ِف آيَاتَِنا فََأْعِرْض َعن ُْهمْ  َحَّتَّ َُيُوُضواْ ِف َحِديٍث َغرْيِِه 
 َوِإمَّا يُنِسيَ نََّك الشَّْيطَاُن َفاَل تَ ْقُعْد بَ ْعَد الذِّْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ 

‘’Og når du ser dem som taler forvrøvlet om Våre tegn, så vend deg fra dem 

inntil de hengir seg til en annen tale enn denne. Og om Satan lar deg glemme 

dette, så sitt ikke sammen med det urettferdige folk etter at erindringen er 

(kommet til deg).’’ (al-Anaam, 68) 

(3) Å gjøre hijrah fra et land som er dominert av haram (forbudte aspekter) til et land 

som er mindre dominert av dem. Det er obligatorisk for en muslim å søke hva som 

er tillatt og ren i alle aspekter av livet hans.  
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(4) Å gjøre hijrah fra et land der man frykter fysisk skade. Allah har tillatt denne 

typen handling. Dette ble gjort av profetene Abraham og Moses. Igjen, hvis en 

person rømmer fra fysisk skade slik at han vil være i stand til å tilbe Allah i sin 

fulle potensial, vil dette være en handling av tilbedelse. 

(5) Å gjøre hijrah fra et land der man frykter kroppslig sykdom eller har blitt syk. 

Dette var tilfellet i den tiden av profeten (fvmh) da han tillot dem som ble syke i 

Medina til å forlate byen. 

(6) Å gjøre hijrah pga. frykten for skaden av hans eiendom og rikdom. Formue og 

eiendom er ukrenkelig. Det anses tillatt å forlate ett land for et annet av frykt for at 

hans eiendom kan bli beslaglagt og så videre. Selvfølgelig, betyr ikke dette at en 

kan flykte til et land av vantro bare for økonomisk fordel, men det betyr at en 

flykter til en annen del av de islamske land. Ellers bør man være tolmodig. 

En annen konsept for hijrah 
 

Ifølge al-Mudaabaghi, refererer ordet hijrah i denne hadithen til alle typer hijrah, 

fysisk eller åndelig. Det er en type hijrah som er obligatorisk for alle muslimer til alle tider. 

Denne typen hijrah, selvsagt, må være eller kan kun utføres for Allahs skyld. Det er beskrevet 

i hadith av profeten (ملسو هيلع هللا ىلص) ,   

 اْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما نَ َهى اللَُّه َعْنهُ 
 ‘’Muhaajir [en som gjør Hijrah] er den som unngår det Allah har gjort 

forbudt’’
73

 

‘’Den som utvandrer for dunya eller for å gifte seg med en kvinne, så vil 
hans utvandring være for det’’ 

Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص)  fornedret målet til personen som utvandret for noen verdslig formål ved å si, 

‘’så vil hans utvandring være for det,’’ uten å si tydelig hva det ble referert til. Desutten er 

utvandring for Allahs og hans Budbringer gjort med kun ett formål i tankene. Det er mange 

andre grunner som kan føre en til å migrere men det er ingen grunn for å nevne dem, og 

derfor har ikke Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص)  nevnt dem. 
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Betydningen til ordet Dunya 

Ordet dunya (det jordiske livet) kan ha betydningen av al-adna eller'' nærmeste''
74

. Det er gitt 

dette navnet fordi det er det nærmeste livet som kommer før livet til det hinsidige. En annen 

mulig grunn til at dette jordiske livet har fått navnet dunya er fordi det er nær fortapt. Noen 

sier at det dunya kommer fra al-dina'a (الدناءة)  som betyr noe base, lav, sjofel, foraktelige eller 

avskyelig. Men de to første er de vanligste forklaringene. Som for hva det refererer til, virker 

det som den sterkeste mening er at det dekker alt på denne jord og dens miljø som har 

oppstått, er oppstått, eller det skal oppstå før dommedagen. 

 Det siste århundret har vært vitne til et slags hijrah som har vært svært skadelig for 

muslimer og det har vært på grunn av Dunya. Muslimer har flyttet fra  muslimske land til land 

av vantro i Vesten. Generelt sett, var den viktigste eller eneste formål for denne utvandringen 

økonomisk forbedring som bekostet deres religion når dem flyttet til vesten og mistet likheten 

av Islam. Selv om de bevarte en del av deres Islam, i mange tilfeller, mistet barna deres Islam 

og blitt en del av den ikke – muslimske miljøet. 

 Flytting fra en lokalinnstilling til et annet for økonomisk forbedring, gitt ingen endring 

i den islamske miljø og atmosfære, er noe som er tillatelig i islamsk lov. Men når hijrah eller 

utvandring er foretatt av hensyn til Dunya på bekostning av ens islam eller om det setter ens 

islam i fare, blir det da forbudt. Faktisk beseirer dette selve formålet med begrepet Hijrah hvor 

en beveger seg fra en lokalinnstilling til et annet for å forbedre praksis eller religion. 

Desverre, er dette kraften av dunya. Folk forlater sine landområder, kultur, familie, venner og 

levemåte bak, bare for å komme videre i denne verden, og mange ganger klarer dem ikke å 

oppnå det. Når dette skjer på bekostning av ens religion, og det lille man kan få av denne 

dunya kan ikke sammenlignes med hva man har tapt både i dette livet og det hinsidige. 

 Hvis dunya kan ha slik virkning at det får en person til å forlate sin familie og 

hjemland for dens skyld sin, kan man forestille seg hvor mange andre gjerninger utføres bare 

på grunn av denne dunya. Den sanne troende bør se hans ambisjoner på det Hinsidige. Han 

bør bruke denne verden som et verktøy for å få Allahs glede og velsignelser i det Hinsidige. 

Når han jobber, bør han jobbe med utsikt mot det hinsidige. Hvis han jobber for dette livet, vil 

han oppnå noe, men i det lange løp, vil det bli meningsløst. På Dommens dag vil han skylde 

seg selv for ikke å ha jobbet mer for det Hinsidige i stedet for denne dunya. 
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Nevning av  kvinner etter å ha nevnet dunya 

I denne hadithen, nevnte Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص)  spesifikt å gjøre hijrah på grunn av å gifte seg med 

en kvinne etter å ha nevnt å gjøre hijrah for en del av dette Dunya. Selvfølgelig, å gifte seg 

med en kvinne er en del av denne dunya. Derfor ga Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص)  en generell uttalelse og 

understreket et viktig bestemt aspekt av at generell uttalelse. Dette er et tegn på at kvinnen, 

eller det motsatte kjønn generelt, kan ha en stor virking på handlingene til individen. Selv 

store og edle gjerninger, som gjør hijrah, kan utføres på grunn av en kvinne i stedet for Allahs 

skyld. 

 Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص)  advarte hans nasjon om denne verden og særlig om kvinner. Han har 

nok en gang kombinerte disse to aspektene sammen når han sa, 

نْ يَ   نْ َيا ُحْلَوة  َخِضَرة  َوِإنَّ اللََّه ُمْسَتْخِلُفُكْم ِفيَها فَ يَ ْنظُُر َكْيَف تَ ْعَمُلوَن فَات َُّقوا الدُّ ا َوات َُّقوا ِإنَّ الدُّ
َنِة َبِِن ِإْسَرائِيَل   َكاَنْت ِِف النَِّساءِ النَِّساَء فَِإنَّ أَوََّل ِفت ْ  

‘’Sannelig, er verden søt og fristende, og sannelig, Allah skal gjøre dere etterfølgere i 

det. Så titt for å se hvordan du oppfører deg. Vokt dere for denne verden og vokt dere 

for kvinner. Sannelig, den første testen som rammet Sønner av Israel var kvinner.’’
75

 

(Tilnærmet mening, og Allah vet best) 

I en annen hadith, har Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص)  sagt om kvinner, 

َنًة َأَضرَّ َعَلى الرَِّجاِل ِمَن النَِّساءِ   َما تَ رَْكُت بَ ْعِدي ِفت ْ
‘’Jeg har ikke utelatt noe etter meg som er en mer skadelig test for menn enn kvinner’’

76
 

(Tilnærmet mening, og Allah vet best) 

Virkningen av det motsatte kjønn, til og med personer som er fromme, kan lett sees idag. I 

mange tilfeller har en mann gjort en beslutning med å gifte seg med en søster. Han har faktisk 

blitt forelsket i henne. Selv om resten av deres liv blir styrt av Islam, og deres intensjoner er å 

leve etter Islam, kommer dem til det punktet at de må gifte seg med hverandre. De kommer 

tom. til det punktet hvor dem ikke lenger bryr seg hva shareeah sier om ekteskapet deres. 

Dersom kvinnens verge for eksempel ikke aksepterer dette giftemålet, selv om han har riktig 

grunnlag, vil dem finne en måte omgå vergen og til slutt gifte seg. Dette er et eksempel på 

hvordan en annen kjønn kan ha en så sterk virking på et individ. Dette er, og Allah vet best, 
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sannsynligvis hvorfor Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص)  har nevnt kvinner i denne viktige hadithen om stedet til 

intensjon i Islam. 

 Islams fiender vet godt hvor innflytelsesrik kvinner kan være idag. For det siste 

århundret, har de prøvd sitt beste med å få muslimske kvinner ut av hennes hjem og offentlig 

vist henne, og vist hennes fysiske skjønnhet. Hvis den muslimske kvinner mister hennes 

Islam, vil hun da gå imot hennes far, ektemann og andre menn. Det vil være en svær 

vanskelig kamp og mange menn vil ikke være opp til oppgaven. Videre vil hun bruke sin 

inflytelse over sine barn, som er den neste generasjon av Muslimer. 

Fortalt av al-Bukhari og Muslim 

Imam al-Bukhari77 

 Abu Abdullah Muhammad bin Ismaael ibn Ibraaheem al-Bukhari al-Ju’fi ble født i 

194 E.H. (810. E.kr.) i byen Bukhaara, del av den moderne Uzbekistan. Hans far var en 

respektert lærde og var en av elevene ved Hamaad ibn Zaid og Imam Malik. Desverre, døde 

han når hans sønn Muhammad var fortsatt ganske ung.  

 Al-Bukhari var tiltrukket til studiet av hadith i en svær tidlig alder. Når han var 16 år, 

hadde han memorert verkene til Wakee og Abdullah ibn al – Mubarak. Han var ganske kjent 

for hans evne til å memorere. Faktisk, har mange fortalt at han kunne se på en verk en gang, 

så hadde han memorert verket. Han brukte denne store evnen Allah hadde gitt ham i tjenesten 

til Islam og spesielt hadith av Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص) . 

 Når han var 16, forlot han Bukhaara og gjorde pilegrimsreisen til Makkah. Han 

oppholdt seg i Mekka for noen tid, og han skrev sin første bok der. Før han var atten år 

gammel, skrev han sin, al-Tareekh al-Kabeer, til denne dagen, det er et standardverk av 

biografien om fortellere av hadith (ilm ar-rijal). 

 Al-Bukhari hadde mange lærere, han registrert hadith fra 1080 lærde. De som lærte av 

Al-Bukhari inkludert berømte etterfølgende lærde som al-Thirmidhi, al-Nasaai, Muslim ibn 

al-Hajjaj, Ibn Khuzaima og mange andre. Han er best kjent for hans Sahih, men han har også 

samlet en rekke andre bøker, blant annet en bok om oppførsel og etikk med tittelen al-Adab 

al-Mufrad. 
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Imam Muslim78 

Muslim ibn al-Hajjaj var født i 204 eller, mest sannsynlig 206 E.H. Hans fødeby, Naisaboor, 

var veldig kjent for å være en by av lærder. Det er ut som at han far var også en lærde.
79

 Ifølge 

adh-Dhahabi, begynte Muslim å studere studien av hadith i 218 E.H, når han var tolv år 

gammel. Det er også kjent at han har en mann med midler og var derfor fri til å forfølge 

hadith. 

 Som alle lærde av hadith, reiste muslim til å videreutvikle sine studier. Han reiste til 

mange områder, blant annet Irak, Hijaz, Sham og Egypt. I Khorasan, studerte han under 

Qutaiba ibn Saeed, Yahya ibn Yahya al Naisaaboori og andre. I Rayy, studerte han med 

Muhammad ibn Mihran al-Jamaal og andre. I Irak (inkludert Bagdad, Kufa og Basra), hørte 

han hadith at Ahmad ibn Hanbal, Khalif ibn Hishaam al-Bazzar, Umar ibn Hafs ibn Ghayaath 

og andre. I Sham, møtte han Waleed ibn Muslim. Blant andre lærde han møtte var Saeed ibn 

Mansoor, Ismaeel ibn Abu Uwais, Isa ibn Hammad og Abu Bakr og Uthmaan ibn Abu 

Shaiba. Blant Muslim sine studenter var Muhammad ibn Mukhlad, al-Tirmidhi, Ahmad ibn 

Salama, Abu Amr al-Mustamli og mange andre.  

Han var respektert i løpet av sitt liv. Noen til og med betraktet ham best når det kom til 

å skille mellom autentisk og svake hadith. Det ble sagt at det var fire store lærde av hadith i 

hans tid. Abu Zara, Abdullah al-Darimi, al-Bukhari og Muslim. 

Han hadde et veldig nært og godt forhold til Imam al-Bukhari. Angivelig, møtte han 

al-Bukhari i år 250 E.H. da al-Bukhari kom til Naisaboor, selv om det ikke kan nektes at han 

kunne ha møtt al-Bukhari tidligere under sine reiser. Han oppholdte seg med al-Bukhari under 

hans hele oppholdt i Naisaboor. Når al-Dhuhali hadde en uenighet med al-Bukhari på en sak 

om tro og han kunngjorde at alle som ønsker å lytte til al-Bukhari bør forlate denne 

samlingen, sto Muslim opp foran hele folkemengden og forlot al-Dhuhali. Senere sendte han 

alle sine bøker som han hadde fått fra al-Dhuhali. 

Muslim fortsatte å studere og reiste på jakt etter hadith gjennom hele sitt liv. Faktisk 

var hans siste besøk til Bagdad kun to år før han døde. Muslim døde den 28. Rajab i 261 E.H. 

i Naisaboor. Selv om han samlet en rekke verker, er han best kjent for hans Sahih. 
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Saheeh al-Bukhari og Saheeh Muslim 

Den komplette tittelen til al-Bukharis bok er, 

()الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الّله وسننه وأيامه : 
al-Jaami al-Saheeh al-Musnad al-Mukhtasar min Umoor Rasolullahi wa Sunanihi wa 

Ayaamihi. Tittelen i seg selv sier mye om boken. Al-Jaami (الجامع) innebærer at alle emnene i 

religionen, alt fra troen, handlinger av tilbedelse, forretninger, biografien om profeten og så 

videre, er dekket. Al-Saheeh betyr at det ikke har blitt lagt inn noen svake beretninger, som al-

Bukhari selv har sagt, ‘’Jeg la ikke noe i al-Jaami unntatt det som er autentisk.’’ Al-Musnad 

 viser til at de autentiske rapportene i boken er spores direkte tilbake til Allahs (المسند)

sendebud (ملسو هيلع هللا ىلص) . Al-Mukhtasar (المختصر) betyr at det er bare en forkortet innsamling og 

selve symbolet på sahih hadith. 

 Den andre som har gjort en samling av bare sahih hadith, er studenten til Al-Bukhari, 

Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naisaboori. Hans verk er kjent som Sahih Muslim og er 

vanligvis høyt ansett sammen med boken av hans lærer, al-Bukhari. Imam Muslim har samlet 

rundt 200,000 hadith, hvor han har tatt med rundt 4,000 i hans bok.  

 Enhver hadith som er funnet både i samlingene av al-Bukhari og Muslim bærer stor 

vekt. Slike hadith kalles mutafiqun alaih (‘’enige om’’) noe som betyr at både al-Bukhari og 

Muslim er enige om at det er sahih. Generelt sett innebærer dette også at den hele Muslimske 

nasjonen har akseptert hadithen siden de lærde av hadith er enige om den generelle 

autentisiteten til hadith i Sahih al-Bukhari og Sahih Muslim. Denne hadithen ‘’Sannelig, 

handlinger skal dømmes etter intensjoner,’’ er et eksempel på en hadith som er blitt enige om 

al-Bukhari og Muslim. 

 Generelt sett, Verkene Sahih al-Bukhari og Sahih Muslim skiller seg fra andre bøker 

av følgende grunn: (1) Generelt sett, innehoder dem hadith kun høyest nivå av autensitet; (2) 

Generelt sett, er alle hadithene med en bundet kjede i begge bøkene ansett som autentisk; (3) 

De er de to første bøkene som kun inneholder autentiske hadith; (4) Ummah (den Muslimske 

nasjonen) alle sammen har akseptert disse to verkene som autentisk, og bevitner for deres 
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riktighet; (5) Lærdene som har samlet disse verkene har blitt ansett som to av de største 

lærede innen hadith.
80

 

Andre viktige punkt relatert til denne hadithen 

 Allah vet intensjonene og hva som er i hjertet selv om en person kan være i stand til å 

skjule slikt fra andre mennesker. Dette er en del av et menneskets gjerninger og skal 

legges frem på Dommens dag. 

 Basert på det første punktet, med hensyn til denne verden, er handlinger basert på 

deres ytre utseende. Siden ingen mennesker vet hva som er i hjertene, må folk og 

handlinger aksepteres som det er. Derfor, hvis en person viser seg å være en Muslim, 

må han bli behandlet som en Muslim, og hans dom vil være med Allah, med mindre 

han åpenlyst har en tro eller utfører en handling som benekter hans Islam. Men i det 

Hinsidige, vil evalueringskriteriene være ganske forskjellig, og ingen vil være i stand 

til å lure eller bedra Allah. 

 En muslim må prøve sitt beste for å være fullt bevisst på hver handling som han 

utfører. Han bør ikke bli et vanedyr slik at han ikke tror før han handler. Han bør uten 

tvil vurdere hva og hvorfor han gjør på alt det han gjør. På denne måten vil hans liv bli 

en komplett tilbedelse av Allah. Slik som at, før hver  handling han gjør vil han være 

sikker på at det er riktig og lovlig, og han vil også være sikker på at hans motiv for å 

gjøre handlingen er riktig. 

 Det er to komponenter i hver gjerning: selve handlingen og motivet eller intensjonen 

bak det. Begge må være korrekt og riktig. Det er ikke tilstrekkelig for motivet for å 

være ren og deretter at selve handlingen ikke er korrekt i henhold til shareeah. På 

dette punktet, skrev Nomani: 

Det bør imidlertid ikke tenkes at når det er motivet som bestemmer, selv de 

onde gjerningene som er gjort med en god intensjon blir dydig og fortjener 

Gudommelig belønning, som for eksempel, hvis en person begår tyveri med 

den hensikt at han vil gi bort til de fattige og trenger varene han vil dermed 

erverve ... 

 

De gjerninger som er onde i seg selv, og har blitt fordømt som sådan av Gud og 

Hans sendebud vil forbli avskyelige og verdig til guddommelige straff i alle 
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tilfeller. Deres ondskap kan ikke tas bort av renheten av motiv. Hva mer er, til 

å utføre dem med en edel intensjon og være håpefull av guddommelig 

belønning på grunn av det kan godt være årsaken til ekstra uhell og ekstrautstyr 

for straff som det vil beløpe seg til å spille med [slik] Guds tro
81

 

 I sitt episke verk al-Muwaafaqaat fi Usool al-Shareeah, har al-Shaatibi diskutert 

mange forhold knyttet til begrepet intensjon, hensikt og mål. I én del, deler han alle 

handlinger i en av fire saker. De to første tilfeller er klar og ikke-problematisk. Det 

første tilfellet er når intensjonen av handlingene, og selve handlingen går i samsvar 

med shareeah. Det er ingen tvil om at en slik handling er riktig og korrekt. Det andre 

tilfellet er når intensjonen av handlingene, og selve handlingen motsier shareeah. Et 

eksempel på denne typen er da når en person med vilje ikke utfører en obligatorisk 

bønn. Selvfølgelig, i dette tilfellet, er personens handling galt, og han bli holdt 

ansvarlig for sin oppførsel. 

Det tredje tilfellet er når gjerningen er i samsvar med shareeah, men intensjonen bak 

handlingen var ikke det. Dette må deles inn til to underkategorier. Den første 

underkategorien er når en person ikke var klar over at hans handling var i samsvar 

med shareeah. Et eksempel av denne typen er en person som drikker og tror at det var 

alkohol, med den intensjon av å drikke alkohol, og det viste seg at den ikke var 

alkoholisk drikke i det hele tatt. I dette tilfellet er den personen en synder på grunn av 

hans intensjon om å bryte shareeah. Men den onde som vanligvis resulterer fra å bryte 

shareeah oppstå ikke, fordi personen brøt faktisk ikke shareeah, selv om det var hans 

intensjon. Derfor er det en kombinasjon av å forsøke å gå mot shareeah, mens i 

virkeligheten det ble utført en handling som er i samsvar med shareeah. Derfor, utifra 

lovene fra denne verden, utførte ikke personen en kriminell handling, og det er ingen 

straff for ham. Men med hensyn til det Hinsidige, vil Allah holde ham ansvarlig for 

hans intensjon og hans forsøk, selv om handlingen mislyktes, for å bryte shareeah. Er 

hans synd, den samme, som den som faktisk utførte en handling som krenket 

shareeah? På dette punktet, nevnte al-Shaatibi, ‘’Dette er en annen spørsmål, og det er 

ikke nødvendig å diskutere den her.’’ 
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Den andre underkategorien er når personen vet at hans handling er i samsvar med 

shareeah, men hans intensjon er å gå mot shareeah. For eksempel, en person som 

utfører den obligatoriske bønn i menighet (jamaah), rett og slett for å bli sett av menn 

og for å bli vurdert from (gudsfryktig osv), er å utføre en gjerning som han vet er 

korrekt men hans intensjon bak det er feil. Al-Shaatibi sier at denne saken er verre enn 

den forrige saken. I dette tilfellet bruker personen shareeah for sine egne uedle 

hensikter. Denne kategorien inkluderer handlinger av hykleri, vise seg selv (riyaa) og 

gjernigen er gjort for å omgå, eller gå rundt lovene til shareeah. Denne personen er 

definitivt en synder og hans gjerninger, i Allahs øyne, vil ikke være gyldig.  

Det fjerde tilfellet er når en person gjør en gjerning som går mot shareeah, men hans 

intensjon var i samsvar med shareeah. Det fjerte tilfellet må også deles inn til to 

underkategorier. Den første underkategorien er når personen visste at hans gjerning 

var ikke i samsvar med shareeah. Dette er essensen av innovasjoner og vranglære. 

Dette ville være som å utføre en ny form for tilbedelse som ikke er godkjent av 

shareeah, selv om hensikten var å tilbe Allah, et prisverdig mål. Denne type handling, 

nevner al-Shaatibi, er definitivt og ubetinget dom (altså fordømt, ikke akseptert). 

Den andre underkategorien av dette fjerde tilfellet er mer komplisert. Det er når en 

person gjør noe som går mot shareeah ut av uvitenhet mens hans hensikt var å gjøre 

det som er riktig i henhold til shareeah. Et eksempel på denne underkategorien er en 

person som han har antatt til å være druesaft som imidlertid viste seg å være alkohol. 

To motstridende faktorer er til stede her. Det første er riktig intensjon, mens det andre 

er at handlingen ikke er i samsvar med shareeah, og dette gjør hele handlingen feil, på 

en måte. For at en handling skal være korrekt, må både selve handlingen og 

intensjonen være riktig. Man kan ikke gi mer prioritet til en av disse faktorer over den 

andre uten noen form for bevis fra shareeah. Derfor, hva er til å konkluderes om 

handlinger av denne type hvor motstridende aspektene er til stede? Sannelig, er to 

hadither direkte relatert til dette spørsmålet. ‘’Sannelig, handlinger skal dømmes etter 

intensjoner,’’ og, ‘’Den som innfører nye ting i denne vår sak som ikke hører til den, 

vil få sin handling forkastet.’’
82

 Lærdene har hatt uenigheter på dette spørsmålet med 

noen lærder som hver har understreket ett aspekt av problemet. De som understreker 

intensjon aspektet nevner at handlingen er riktig og det er ingen skade. De som 

understreker kompatibiliteten av handlingen med shareeah, sier at handlingen er 
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overhodet ikke gyldig. Den beste tilnærmingen ser ut til å være, på en eller en annen 

måte, ta hensyn til begge sider ved problemet. For eksempel, hvis en person med 

feiltakelse drakk alkohol, ville det ikke vært foreskrevet straff på ham siden det var 

klart at det ikke var hans intensjon. Tilnærmingen til Malikiene og de fleste av 

Følgesvennene (til Profeten )ملسو هيلع هللا ىلص() før dem var å vurdere saken på uvitenhet til å 

være lik tilfelle av glemsomhet. 

Et eksempel på denne typen er at en mann og en kvinne gifter seg uten tillatelse fra 

kvinnens verge, av uvitenhet, tror at et slikt tillatelse ikke var nødvendig og hadde 

intensjon om å oppfylle shareeahs regler om ekteskap. I så fall, er ekteskapet 

automatisk oppløst og kvinnen får hennes brudegave (mahr). Men ingen av partene 

skal bli straffet for kriminalitet i hor og deres barn blir betraktet som legitime. De 

trenger bare oppfylle den manglende delen av kontrakten. Det vil si, de trenger bare få 

giftet seg på nytt med riktig samtykke fra kvinnens verge.
83

 

Oppsummering av denne hadithen 

 Hver bevisst, ''fri vilje'' handling har en intensjon bak det som driver det og bringer 

det. 

 En person vil oppnå hva han ønsket. Hvis han ønsket noe godt, godt vil komme til 

han. Hvis han ønsket noe ondt, noe ondt vil komme, det vil si, resultatet vil være ondt 

for han. 

 Hvis en person gjør en riktig gjerning utelukkende for Allahs skyld, ville hans hensikt 

være oppfylt og gjerningen ville bli akseptert av Allah. 

 Hver enkelt slike gjerninger som emigrasjon, som bør gjøres for Allahs skyld, kan 

utføres med en mindre edel intensjon. I slike tilfeller vil personen bare få det han 

hadde ønsket. 

 Verden og spesielt det motsatte kjønn er to aspekter som driver en person til å utføre 

visse handlinger. De kan ha store påvirkninger over en person, til den grad at man 

utfører edle gjerninger ikke for Allahs skyld, men for deres skyld. 

 .سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن َّل إله إَّل أنت، أستغفرك وأتوب إليك
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