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 بسم هللا الرمحن الرحيم
I Allahs navn den Barmhjertige den Nåderike 

Oversetterens forord 

ll lovprisning tilhører Allah, vi lovpriser Ham og søker tilflukt hos Ham fra 

ondskapen i oss selv og fra ondskapen som stammer fra våre egne synder. Vi 

oppsøker Hans tilgivelse og Hans barmhjertighet ved å komme nærmere Ham. 

Den som Allah veileder ingen kan villede ham, og den som Han villeder, ingen 

kan veilede ham. Vi bevitner at det er ingen andre guddom unntatt Allah, og at 

Muhammed er Hans tjener og siste sendebud. Må Allahs fred og velsignelse være 

med ham og hans familie og hans følgsvenner og alle som følger hans vei inntil 

Dommedagen, måtte Allah gjøres oss blant dem Ameen. 

Gjennom Allahs ord og Profetens ملسو هيلع هللا ىلص ord har en muslim lært viktigheten av å rense sitt 

hjerte først og fremst, og deretter utføre gode gjerninger på den beste måten. For hvis ikke 

hjertet er åndelig frisk så vil dette fører til store konsekvenser og mye tap for dets eier. Den 

urene tilstanden av hjertet vil smittes over til handlingene som blir gjort. Dermed vil gode 

gjerninger skades siden hjertet er skadet og til slutt vil ikke de aksepteres av Allah. Så hjertet 

er kjernen i alt dette. Derfor ser vi at Allah den Allmektige knytter gang på gang den ultimate 

suksessen til hjertets gode tilstand. Altså hvis et hjerte er åndelig frisk, og hvis et hjerte er ren 

fra det onde så vil et menneske da oppnå den ultimate suksessen. Allah den Opphøyde sier i 

Hans ærverdige bok: 

اَها ﴿ َلَح َمن زَكَّ اَها ﴿٩َقْد أَف ْ ﴾١٠﴾ َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ  
Suksessfull er han som renser den (Sjelen) [9] Og mislikt er den som forurenser den [10] 

Mange av beretningene fra vår Profet ملسو هيلع هللا ىلص viser oss også viktigheten av hjertet, denne viktige 

lærdommen kommer solklart frem i denne hadithen. Profeten ملسو هيلع هللا ىلص sa: 

َوِهَي  َأالَ َوِإنَّ ِف اْلََْسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اْلََْسُد ُكلُُّه، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اْلََْسُد ُكلُُّه، َأالَ  "
 "اْلَقْلبُ 

A 



Sannelig, i kroppen fins det en bit kjøtt, hvis den holder seg frisk så blir hele kroppen frisk. 

Og hvis den blir skadet så blir hele kroppen skadet. Sannelig det er hjertet. 1 

Siden hjertets åndelig tilstand er en viktig del av livet til en muslim, har de rettskafne før oss 

brukt mye tid på å overvåke sitt hjerte. Hver gang de gjorde noe så tenkte de seg om igjen om 

hjertet deres var knyttet til Allah eller Hans skapninger. Og når de gjorde gode gjerninger 

spurte de seg om disse gode gjerningene ble gjort ifølge det Allah og Hans sendebud ملسو هيلع هللا ىلص har 

beordret oss til. Hvis man leser historiebøkene som nevner livshistoriene til disse gudfryktige 

menn og kvinner, vil man raskt innse at mange muslimer i dag, unntatt de Allah har nåde 

over, har virkelig undervurdert viktigheten av det å rense sitt indre. I dag er vi så opptatt med 

det ytre. Vi ser bare på det utvendige. Mens vi glemmer det viktigste som er det Allah ser 

mest på før alt annet, nemlig det indre, det innvendige. Og i Den hellige koranen ser vi en 

Profet. En Profet blant de 5 største profetene. En Profet som er kalt for Khalilul Allah, Allahs 

nærmeste venn. En Profet, Allah kalte for at han er vår Far. Denne Profet er ingen andre enn 

Profet Ibrahim fred være med ham. I Koran hører vi Allah fortelle oss om den gangen Ibrahim 

gjorde en bønn til Allah. Og i denne bønnen som enhver muslim må gjøre, finner vi igjen 

viktigheten av å ha et rent hjerte.  

Allah forteller om denne hendelsen og sier: 

َعثُوَن ﴿ ﴾٨٩﴾ ِإالَّ َمْن أََتى اللَّ َه بَِقْلٍب َسِليٍم ﴿٨٨﴾ يَ ْوَم اَل يَنَفُع َماٌل َواَل بَ ُنوَن ﴿٨٧َواَل ُُتِْزِن يَ ْوَم يُ ب ْ  
Gjør meg ikke til skamme på den dag da alle gjenoppvekkes, [87] den dag da verken rikdom 

eller barn gagner, [88] kun den som kommer til Gud med et rent hjerte. [89] 

På dommedagen vil den som har passet på å rense sitt hjertet få trygghet når alle føler seg 

utrygg. Så enhver muslim må gjennom hele livet legge mye vekt på dette livsviktige arbeidet. 

Slik at en kan høste fordelene av denne innsastsen den dagen man vender tilbake til sin Herre. 

Den dagen eiendom eller barn ikke nytter, unntatt den som kommer til Allah med et rent 

hjerte. 

I dette heftet forklares det en hadith fra Profeten ملسو هيلع هللا ىلص som tar opp dette emnet. I denne 

hadithen forteller Profeten ملسو هيلع هللا ىلص oss at Allah ikke ser på våre kropp eller våre ansikter, men 

det Allah ser på er våre hjerter og våre gjerninger. Denne hadithen er full av lærdommer som 

vi må ta nytte av. For ved Allah hvis en muslim forstår denne hadithen og setter den i praksis i 

                                                           
1 Sahih: Bukhari: 52 og Muslim: 1599 



hans liv, så vil han se mye forandring i hans liv. For i dag som tidligere sagt, vi har glemt 

viktigheten av å se på det indre. Vi har glemt viktigheten av å passe på hjertets tilstand. Vi har 

også glemt viktigheten av å vurdere hvordan vi utfører våre gode gjerninger. Ofte ser vi oss 

selv utføre tilbedelser halvhjertet. Hjertet er fraværende i bønnen for eksempel. Bønnen 

utfører vi som om det var bare en vane man gjør uten å tenke mye på det. Alt dette er en av 

konsekvensene av å ikke overvåke sitt hjerte og kvaliteten av sine gode gjerninger. For en 

viktig ting må vi huske på. Når det kommer til gode gjerninger så er det kvaliteten som teller 

mest før kvantiteten altså mengden. Skulle du ha bedt to rakah der ditt hjerte er fullstendig 

med og du utfører denne bønnen slik Profeten ملسو هيلع هللا ىلص gjorde. Så vil disse to rakah veie mer enn 

hundre du be halvhjertet uten konsentrasjon.  

Denne hadithen som skal forklares i dette heftet står i den velkjente hadith-samlingen av 

Imam Nawawi (måtte Allah være ham nådig), kjent under navnet Riyadh as Saliheen (De 

rettskafnes hager). Denne hadith-samlingen har fått en anerkjennelse i den islamske nasjon. 

Den er en av de hadith-bøkene man finner nesten i enhver moské og i ethvert hjem. Mange 

lærde har forklart hadithene som er nevnt der. En av disse lærde er den kunnskapsrike 

Imamen, Sheikh Muhammad Salih ibn Al ‘Uthaymeen (måtte Allah være ham nådig). Hans 

forklaring er kjent for å være kort, lettlest og lettforståelig. Sheikhen unngår å gjøre forklaring 

altfor langt samtidig som han lar leseren få med de viktigste lærdommene hadithene 

inneholder. Hans forklaring har blitt utgitt i 6 bind og er også tilgjengelig på nettet. Denne 

forklaring anbefales alle som ønsker å få med seg lærdommene som vi får fra hadithene til 

Profeten ملسو هيلع هللا ىلص som står i boken Riyadh as Saliheen (De rettskafnes hager). 

Vi håper at denne korte forklaringen på denne viktige hadithen vil være nytte for oss alle. Slik 

at vi kan vende fokuset igjen på dette med å rense sitt hjerte og sine gjerninger fra alt ondt. 

For dette er det grunnlaget alt er bygd på. Vi takker Allah som har hjulpet oss med å oversette 

denne forklaringen, og vi ber om hans tilgivelse for alt som kan ha blitt feilaktig oversatt. Den 

som finner noe mangel eller feil, bes om å ta kontakt.  

Måtte Allah rense våre hjerter og våre gjerninger fra alt ondt. Måtte Allah samle oss i Hans 

paradis. Måtte Allah redde oss fra Hans straff. Ameeen. 

Abu Zakariya 

Ramadan 1436/ Juli 2015 



 

I Allahs navn den Barmhjertige den Nåderike 

Forklaring av den syvende hadith i « Riyadh as Saliheen» 

Rapportert av Muslim2 

 

 

 

 

                                                           
2 Sahih: Rapportert av Muslim i hans « Sahih» (2564): , og Ibn Majah i hans « sunan»: ( 4143), og Ahmad i hans 

« Musnad»: (7827, 10960) , og Ibn Hibban i hans « Sahih»: (394) , og At-Tabarani i hans store « Mu’jam»: 

(3456) , og Abdullah bin Ahmad i « As-Snnah»: (2/535), og Ibn Mandah i « Al-Iman»: (1/460), og Al-Bayhaqee 

i « Asma wa siffat»: (1001) , og Al-Baghawee i «Sharh as-sunnah»: (4150) , og Abu Nu’aym i « Hilyatul 

awliyaa»: (5028,10072) , og Ibn ‘Asakir i hans « Tareekh»: (18/193) og andre enn de overnevnte, måtte Allah 

være dem barmhjertig og nådig.  

 

 احلديث السابع

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنَّ اَّللََّ اَل يَ ْنظُُر ِإََل ُصوَ  ُِْن يَ ْنظُُر َعْن َأِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ْم ، َوَل ُُ رُِكْم ، َوأَْمَواِل
ْم " . ُُ ْم ، َوأَْعَماِل ُُ  ِإََل قُ ُلوِب

 َرَواُه ُمْسِلمٌ 

Hadith nr. 7 

Det ble berettet fra Abu Hurayrah -måtte Allah være fornøyd med ham- at han sa: Allahs sendebud ملسو هيلع هللا ىلص 

sa: «Sannelig, Allah ser ikke på deres ansikter, heller ikke på deres eiendom, men Han ser på deres 

hjerter og deres gjerninger. 

 

 



 الشَّْرح  
Forklaring 

Denne hadithen sikter til det samme som Allahs ord sikter til når Han sa: 

ْم ِعنَد اللَّ ِه  ۚ  يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا  ُُ ِإنَّ َأْكَرَم
 ﴾١٣ِإنَّ اللَّ َه َعِليٌم َخِبرٌي ﴿ ۚ  أَتْ َقاُكْم 

Å Dere mennesker, Vi ha skapt dere (alle) av hankjønn og hunkjønn. Og gjort dere til folk og 

stammer, for at dere må kjenne hverandre. Sannelig, den mest gudfryktige blant dere har 

størst ære hos Allah, for Allah er visselig Allvitende og kjenner alle ting. 

[Suratul hujurat, 49:13] 

Så Allah den Opphøyde ser ikke på tjenerne om deres kropper er store eller små, eller om de 

er friske eller syke, og Han ser ikke heller på ansikter, om de er skjønne eller uskjønne. Alt 

dette er ingenting hos Allah. Videre så ser ikke Allah på herkomsten, om den er edel eller 

mindre verdt, og Han ser ikke heller på eiendommene, og Han ser aldri på noe som helst av 

dette. For det er ingen forbindelse mellom Allah og Hans skapning unntatt ved Taqwa 

(gudsfrykt). Så den som frykter Allah mest, vil stå Allah aller nærmest, og han vil bli den 

mest edle hos Allah.  

Så ikke skryt av din eiendom, og heller ikke av din skjønnhet, og heller ikke av din kropp, og 

heller ikke av dine barn, og heller ikke av ditt store hus, og heller ikke av din bil, og aldri 

skryt av noe av dette. For sannelig den gangen Allah velsigner deg med taqwa (gudfryktighet) 

så er dette noe av Allahs velsignelse, så lovpris Ham og takk Ham for dette. 

Profetens ملسو هيلع هللا ىلص ord:  

مْ  ُُ ْم ، َوأَْعَماِل ُُ ُِْن يَ ْنظُُر ِإََل قُ ُلوِب  َوَل
Men Han ser på deres hjerter og deres gjerninger. 

Så hjertet er det som alt er bygd på. Og dette bekrefter den hadithen forfatteren begynte dette 

kapittelet med:  

َا اأَلْعَماُل بالنِِّيِّاِت   إّنِّ



« Sannelig, gjerninger er i følge deres intensjoner……»3 

Hjertet er som sagt, det som alt er bygd på. Hvor mange mennesker ser man at deres 

gjerninger utvendig ser til å være riktige og gode, men siden de er bygd på noe som er ødelagt 

så ble de også ødelagt. Så intensjonen er kjernen. Du vil finne to menn som ber i samme rad, 

og de følger den samme imamen, men avstanden mellom deres belønning vil være som 

avstanden mellom øst og vest. Dette er fordi hjertene deres er forskjellige. Den ene av dem 

ber med et ukonsentrert hjertet, og kanskje han ber bare for å vise seg, -måtte Allah beskytte 

oss fra dette, og det eneste han vil er å få noe fra denne verden. Mens den andre har et hjerte 

som er konsentrert og våken, og han oppsøker med hans bønn Allahs Ansikt og å følge sunna 

til Allahs Sendebud ملسو هيلع هللا ىلص. 

Så det er en stor forskjell mellom dem for en handling dømmes etter det som er i hjertet, og 

belønningen på Dommedagen vil være basert på det som er i hjertet også. Slik Allah den 

Opphøyde sa:    

رَائُِر ﴿٨ِإنَُّه َعَلٰى َرْجِعِه َلَقاِدٌر ﴿ َلى السَّ  ﴾١٠﴾ َفَما َلُه ِمن قُ وٍَّة َواَل نَاِصٍر ﴿٩﴾ يَ ْوَم تُ ب ْ
Den dag da alle hemmeligheter prøves (9) og han har verken makt eller hjelper (10) 

[Suratul Tariq, 86:9-10] 

Dette betyr at: Det er hemmelighetene som skal settes på prøve ikke det som er synlig. I 

denne verden så vil et menneske dømmes ifølge det ytre. Slik Profeten ملسو هيلع هللا ىلص påpekte på dette 

når han sa:  

ْم َُتَْتِصُموَن ِإََلَّ ، َوَلَعلَّ  ُُ َا أَنَا َبَشٌر َوِإنَّ ِتِه ِمْن بَ ْعٍض ،  ِإّنَّ وَن َأحلََْن ِِبُجَّ ُُ ْم َأْن َي ُُ بَ ْعَض
 َوأَْقِضَي َلُه َعَلى ََنِْو َما َأْْسَعُ 

Sannelig, jeg er et menneske, og dere sannelig krangler og bringer deres krangel til meg, og 

det kan hende at den ene av dere er mer overbevisende med hans bevis enn den andre, så da 

vil jeg dømme til hans fordel ifølge det jeg hører fra ham.4  

                                                           
3 Sahih: Rapportert av Bukhari i hans « Sahih»: (1) , og Muslim i hans « Sahih»: (1970) , og Abu Dawood i hans 

«Sunan» (2201), og At-Tirmidhi i hans «Sunan» (1742), og Ibn Majah i hans «Sunan» (4227) og An-Nasai i 

hans «Sunan as-Sughra» (75) og andre enn de overnevnte, måtte Allah være dem barmhjertig og nådig. 
4 Sahih: Sahih Bukhari: (10, 6967), Sahih Muslim: (1713) 



Men i det hinsidige (akhirah)så vil man dømmes etter det som er hemmelig (skjult i hjertene), 

så vi ber Allah om å rense våre hemmeligheter. Ameen. 

Alt skal baseres på det indre: Så hvis det indre er god og riktig så gled deg til det gode, og 

hvis det er det motsatte så vil du miste alt det gode. Allah den Allmektige sa:  

 ﴾١٠َوُحصَِّل َما ِف الصُُّدوِر ﴿ ﴾٩أََفََل يَ ْعَلُم ِإَذا بُ ْعِثَر َما ِف اْلُقُبوِر ﴿
Vet det da ikke at når det som er i gravene oppreises, (9) og det som er i (menneskers) bryst, 

åpenbares? (10) 

[Suratul ‘Adiyaat, 100:9-10] 

Så alt (i akhirah) skal baseres på det som bor i hjertet. 

Hvis Allah den Opphøyde i Hans bok og Hans Sendebud ملسو هيلع هللا ىلص i hans Sunna legger vekt på 

viktigheten av å rette intensjonen, da er det et må for ethver mennesket å rette opp sin 

intensjon ved at han retter opp sitt hjerte. Da vil han rense all tvil som er i hans hjertet slik at 

sikkerhet (yaqeen) får tvilen bort.  Hvordan gjøres dette? Dette gjøres ved at han ser på Allahs 

tegn 

Allah den allmektige sier: 

ُوَل اأْلَْلَباِب ﴿ َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتََلِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر ََليَاٍت ألِّ  ﴾١٩٠ِإنَّ ِف َخْلِق السَّ
Sannelig, i skapelsen av himlene og jorden og i vekslingen av natt og dag, er det visselig tegn 

for de forstandige. 

[Suratul Aal ‘Imraan, 03:190] 

َماَواِت َواأْلَْرِض ََليَاٍت لِِّْلُمْؤِمِننَي ﴿ ْم َوَما يَ ُبثُّ ِمن َدابٍَّة آيَاٌت لَِِّقْوٍم يُوِقُنوَن ﴿٣ِإنَّ ِف السَّ ُُ  ﴾٤﴾َوِف َخْلِق
Sannelig, i himlene og på jorden er det visselig flere tegn for de troende. Og i deres skapelse, 

og i (alt) hva Han utbrer av levende vesener (på den), er det visselig flere tegn for et folk som 

har visshet. 

[Suratul Djathiya, 45:3-4] 

Når djevelen skaper tvil i ditt hjerte så se på Allahs tegn. Se på dette universet og spør deg 

hvem styrer det? Se på hvordan omstendigheter forandrer seg, hvordan Allah veksler dagene 



mellom menneskene. Tenk på alt dette helt til du vet med sikkerhet at dette universet har en 

Forvalter som er Visdomsfull og Allmektig. 

Videre så må du rense ditt hjertet fra shirk. Hvordan renser jeg mitt hjertet fra shirk? 

Jo det gjør jeg ved å si til meg selv: Sannelig menneskene vil ikke komme meg til nytte hvis 

jeg synder mot Allah, og de vil ikke berge meg fra straffen. Og hvis jeg adlyder Allah så vil 

ikke de kunne gi meg belønning. 

For den som belønner og hindrer straffen er kun Allah. Hvis saken er slik så hvorfor skal du 

gjøre shirk med Allah den Allmektige. Hvorfor skal la din intensjon handle om å komme deg 

nær skapelsen når du utfører tilbedelser. Den som kommer skapelsen nær med det som man 

bør komme Allah nær med så vil Allah gjøre det slik at vedkommende føres lengere unna 

Allah og føres lengere unna skapelsen.  

Dette vil si da at hans tilnærming til skapelsen med det man bør komme Allah nær med, vil 

bare øke avstanden mellom ham og Allah og skapelsen. For sannelig når Allah er fornøyd 

med deg så vil Han få menneskene til å være fornøyd med deg, og når Han er sint på deg så 

vil Han få menneskene til å være sint på deg. Vi søker tilflukt hos Allah fra Hans sinne og 

straff. (Ameeen) 

Så min bror: Helbred ditt hjerte alltid, vær alltid i konstant rensing av ditt hjerte helt til det blir 

renset. 

Allah den Allmektige sa:  

َر قُ ُلوبَ ُهْم   ۚ  أُولَ ِٰئَك الَِّذيَن َلَْ يُرِِد اللَّ ُه َأن يَُطهِّ
Slike er de hvis hjerter Allah ikke ønsker å rense. 

[Suratul Maidah, 05:41] 

Så det å rense hjertet er en livsviktig sak. Jeg spør Allah om å rense mitt hjerte og deres 

hjerter, og at Han gjør oss blant de oppriktige og dem som følger Hans sendebud ملسو هيلع هللا ىلص. 

Ameen. 

 

 



 

 

 

 

 

Med dette avsluttes oversettelsen av forklaringen av den syvende hadith i Riyadh Saliheeen. 

Måtte Allah belønne Imam Nawawee og Imam Ibn ‘Uthaymeen med Jannatul firdaws. Måtte 

Allah rense våre hjerter fra alt ondt og fylle våre hjerter med alt godt. Måtte Allah la våre 

handlinger være oppriktige og måtte Allah redde oss fra riya og alt som fører at våre gode 

gjerninger ikke blir akseptert. Måtte Allah redde oss fra jahanam og gi oss jannatul firdaws. 

Allahumma Ameeen. 

All takknemlighet tilhører Allah som har hjulpet meg å oversette dette. Jeg håper Allah 

aksepterer dette ydmyke bidrag fra meg til å spre Hans budskap. Alt det gode som står her har 

kommet med Allahs hjelp, og det som er feilaktig er fra meg selv og shaytan. Vennligst ta 

kontakt hvis du finner noe feil eller mangler. Måtte Allah belønne deg med det beste i dunya 

og i akhirah. Ameeen. 

 

Din Bror i Islam 

Abu Zakariyya 

Måtte Allah være meg nådig og barmhjertig 
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