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I Allahs navn den Barmhjertige den Nåderike

Introduksjon

A

ll lovprisning tilhører Allah, vår Herre, som var, er og forblir
Den Ene og Sanne Gud, fra evighet til evighet. Måtte
Allahs fred og velsignelse være med Hans siste sendebud,
Muhammad, og hans familie, og med hans følgesvenner, og med
alle troende menn og kvinner som fulgte gjennom historiens gang
hans fotspor.
Denne korte boken inneholder vakre, hjertetreffende og
ikke minst imanvekkende ord om bønnen. Dette er en
påminnelse jeg retter mot den som ikke ber. Sannelig dette er en
alvorlig synd som mange av oss dessverre ser på som en
bagatell. Men denne synden er såpass alvorlig at noen lærde
holder den meningen at en persons islam er ugyldig hvis en
forlater bønnen, selv ved latskap. Men majoriteten av muslimske
lærde mener at man ikke blir frafallen ved å forlate bønnen på
grunn av latskap.1 Å forlate bønnen er fortsatt noe alvorlig som
er så skadelig til ens religion og ens fremtid i det hinsidige.
Bønnen er så viktig at Allah skal la den være det aller første som
et menneske skal bli spurt om når det kommer til praktiske
handlinger. Profeten  ﷺsa:
”Sannelig, det første en tjener skal bli spurt om på
dommedagen når det kommer til gjerninger, er bønnen.”2

Se Dr. Abdul-’Adhim al-Badawi i hans bok ”al-Wajiz fee fiqh as-Sunnah wal-kitab”
engl. overs. “The Concise Presentation of Fiqh” s.79.
2
Sahih: Sunan Tirmidhi: 413.
1
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Så mine ærede søsken i tro, la oss ikke ta denne saken
lettvint for dette er alvorlig. Jeg ba Gud om veiledning og startet
å skrive denne korte bok i håp om at den som leser den vil bli
formanet og forlate denne synden. Denne påminnelsen gjelder
oss alle, og jeg retter den til meg først og fremst, før deg kjære
leseren. Hvis du føler at gjennom boken jeg peker en skarp
pekefinger mot deg, så vit at når man peker på andre så peker
de resterende fire fingrene på ens selv.
Boken er todelt. Den første delen inneholder et åpent brev
som er en påminnelse til den som ikke ber. Den andre delen av
boka inneholder et dikt om det samme. Jeg ber Allah den
allmektige om å la dette være nyttig for alle som leser det, og jeg
ber Ham om å akseptere dette ydmyke arbeidet. Jeg ber Allah
vår Skaper og Herre, om å akseptere våre bønner og gi oss
styrke til å perfeksjonere dem. Allahumma Amin.
Muhammad Z. Alburundy
Dhul hijjah 1439/August 2018
Svolvær i Lofoten
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Hvorfor ber du ikke?

H

vorfor ber du ikke? Dette er et spørsmål
som rettes til deg som har satt til side noe så
viktig som bønnen. Ingen skal dømme deg for
det kan intet menneske gjøre. Det er kun Allah som vil
dømme mellom mennesker. Det er Han alene som vet
hvem som vil entre paradiset eller havne i helvetet. Men
som din oppriktige bror som vil deg kun det beste, stiller jeg
deg dette spørsmålet: ”Hvorfor ber du ikke?” Ta deg en
tenkepause og prøv å svare på det spørsmålet. Ved Allah
du vil finne ut at det ikke er lett å finne et godt svar på det.
En ting er sikkert. En ting er vi begge enige om. Det
er nemlig at Allah vil deg det beste. Han har gitt deg så
mange velsignelser selv om du har satt bønnen til side. Selv
om du har glemt plikten Han har gitt deg, så har Han ikke
stoppet å gi deg av Hans goder. Med dette så gir Han deg
tegn dag og natt på at Han ønsker at du vender tilbake til
Ham. Og kanskje denne påminnelsen som du nå leser, er
et av disse tegnene. Så vit at Allah ønsker å se deg foran
Ham i bønn. Allah elsker å se deg falle ned i bønn med
panna på bakken som et tegn på din totale underkastelse
til Ham. Når var det siste gang dette skjedde? I går? For en
uke siden? For lenge siden? Spør deg selv og vurderer deg
selv før tiden er ute.
Videre kan vi være enige om en annen sannhet.
Nemlig at vi har en fiende som ønsker oss ondt. En fiende
som ligger og venter på lur for å angripe oss mens vi ikke
er forberedt på det. Denne fienden ønsker å ta oss med seg
ned i dypet av helvetesilden. Han ønsker å føre oss bort fra
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Allahs vei. Han fryder seg over våre synder. Han jubler når
han ser oss falle i hans feller. Det gleder ham å se oss langt
unna vår Barmhjertige Gud. Han har til og med sverget ved
Gud at han skal villede så mange som mulig av Adams barn
og lure dem bort til helvetesilden. Allah fortalte om ham og
sa:
Sannelig, satan er en fiende for dere, så ta ham
for en fiende! Han kaller bare på sine for at de skal bli
Ildens folk. (Koranen, 35:6)
Vil du da være én av dem som han har lurt og
misledet? Vil du virkelig overgi deg så lett? Vil du da følge
hans fristelser mens du vet hvor han leder deg til? Er det
ikke på tide å stå opp og kjempe mot ham? Vit kjære deg,
må Gud være meg og deg nådig og tilgivende, at til syvende
og sist så er det du som bestemmer. Det er du som
bestemmer om du vil høre på djevelen eller ikke. Han frister
deg ved å lure deg men det siste ordet ligger alltid hos deg.
Det er du som sier ja eller nei til hans fristelser.
Så spør deg nå om du har sagt ja til hans fristelse
om å ikke be? Spør deg igjen om du ikke har skjønt hvor
ødeleggende denne synden av å ikke be kan være? Og
visste du at ved å ikke be så fører dette til mye svakhet i din
religion? For Profeten (fred være med ham) lærte oss at
bønnen er en søyle av hele religionen. Det vil si at hele
religionen er bygd på den. Faller bønnen så vil mye av din
religion falle. Derfor ser du at når du er svak i dine bønner
så vil du miste styrke i de andre tilbedelsene. Koranen som
du en gang pleide å lese mye av, har du ikke lest på en
evighet. Hjertet som pleide å føle indre ro når det hørte på
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Guds ord, har blitt forandret til et hardt hjerte som finner
glede i andre ting enn Guds ord.
Så mye kan bli sagt om konsekvensene av å ikke be,
men ting må du huske. Én konsekvens av å ikke be må du
alltid minne deg om. Dette er den største konsekvensen av
å ikke be. Denne er nok til å få deg til å reflektere over din
tilstand. Denne er nok til å få deg til å gråte og innse hvor
uoppmerksom du har vært. Hør godt, Gud nåde deg. Den
største konsekvensen av å ikke be er at du går lengre unna
ALLAH. Kontakten mellom deg og HAM blir dårligere. Er
ikke dette nok til å få deg til å reise deg opp igjen? Er ikke
dette nok til å få deg til å reise deg opp igjen? Er ikke dette
nok til å få deg til å vende tilbake til din Herre? Er du ikke
villig til å komme deg nærmere din Gud igjen? Hvorfor
tenker ikke du på dette?
Nå er det på tide til å gjøre noe med dette. Det er
alltid håp så lenge du puster. Så lenge ditt hjerte banker. Så
lenge du er i live. Muligheten er alltid der, men ikke la
djevelen friste deg igjen. Ved å la deg forsinke din hjemreise
til der du hører hjemme, nemlig blant de som utfører
bønnen. Ikke la ham lure deg bort fra din Tilgivende Skaper.
Ikke la denne feilen skje igjen, fordi han vil lede deg til en
pinlig straff. Så vend tilbake til Allah og du skal alltid bli godt
tatt imot. Det skal jubles den gangen du igjen blir sett tilbake
blant de som ber til Allah. Deg har vi virkelig savnet. Deg
ønsker vi å se blant oss. Deg inviterer vi. Vi lengter etter å
se deg igjen i rekkene blant oss. Englene vil juble over å se
deg be. De troende vil få gledestårer for å se at du er
tilbake. For å se at du har kommet til rette i god behold.
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Din hjemreise til Allah skal jubles i himmelen og på
jorda. Trærne, blomstene, dyrene og stjernene alt skal juble
over dette for alle disse skapninger er lydige til Allah og de
liker alle som viser Allah lydighet, oppriktighet og
hengivenhet. Og det største av alt. Hør godt! Det største av
alt er at ALLAH, din skaper, din Gud, Han vil være VELDIG
fornøyd med deg. Hans glede av å se deg tilbake kan ikke
måles. Hans glede over å se deg vende tilbake vil være
enorm. Hans glede vil du kjenne helt dypt inni i ditt hjerte.
Hans glede vil du føle rundt deg og i dine omgivelser. Hans
glede står der og venter på deg. Kommer du tilbake snart
da?
Vil du nå ta sjansen eller skal du forsinke dette igjen?
Uansett hva du bestemmer så skal du huske at ditt valg vil
avgjøre hvordan det skal gå med deg den dagen du forlater
denne verden. Den dagen du lukker øynene og blir tatt inn
i en annen tilværelse du aldri har sett maken til. Der vil
alvoret starte og du vil se ting enda klarere. Dette vil da
være starten på en lang reise som innebærer mange
prosesser. Her vil du sannelig uten tvil trenge Allahs
barmhjertighet og nåde, og den vil du finne i bønnen. Så
grip muligheten nå mens du kan og vend tilbake til bønnen.
Jeg håper dette var til stor nytte for deg. Jeg håper
at du ikke tar deg nær av dette, for dette var bare oppriktige
råd fra din bro i tro som ønsker deg det beste. For islam er
en religion som lærer oss å tenke på andre enn bare oss
selv. Min glede ligger i å se deg tilbe Allah. Jeg ber Allah
om bringe deg tilbake til Salah, Bønnen. Jeg ber Allah
inderlig at Han lar Hans Nåde være over deg og få deg på
den rette vei og få deg blant de troende. Denne bønnen ber
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jeg for deg og oss alle med et oppriktig hjerte
og Allahumma Ameen sier jeg med et håpefullt hjerte. Må
Guds fred og barmhjertighet være med deg kjære søsken i
tro!
Med vennlig hilsen
Din søsken i tro og Guds ydmyke tjener
Muhammad Zubayr al-Burundy
Må Gud være ham nådig
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Dikt til den som ikke ber
1.

Å du som sier: ”Jeg er for opptatt til å finne tid for bønnen
2. Ved Allah du vet godt at du kan alltid skaffe tid for bønnen

3.

Bønnen krever ikke mye tid fra din hverdag
4. Men hvor mange timer kaster du bort i din hverdag?

5.

På ting som ikke nytter deg men skader deg
6. Også glemmer du de viktige tingene som skal redde deg

7.

Å du som sier: ”Jeg er for syndig til å be”
8. Hør meg godt: ”Allah er tilgivende så stå opp og be!”

9.

Har ikke du lest hva Koranen forkynner i dens vers?
10. Sannelig den forkynner om vår Herrens Nåde så les dens vers!

11. Håp for den syndige er til å finne i verser som 39:53 3
12. Og sannelig mange har forandret seg på grunn av verset 39:53
13. Så stå opp og reis deg opp med glede og stolthet
14. For du er en tjener av Allah og dette er nok som en stolthet
15. Ikke la noe eller noen hindre deg fra å være i de godes rekker
16. Ikke la døden da ramme deg før du befinner deg i de godes rekker
17. Ikke sitt på gjerdet mens du avventer med å slutte deg til de gode
18. Løp du bare i full hast mot veien av de gode
19. Sannelig, jeg sverger ved Allah, veien av de gode ligger i bønnen
20. Dette er en sannhet ingen troende kan nekte, så utfør bønnen
21. Vend tilbake da hjem der du hører hjemme
22. Og stå i de godes rekker for det er der du virkelig hører hjemme
23. Vit at de gode er dem som opprettholder sine bønner og ber om et hjem
24. Et hjem nær den Barmhjertige for der ligger et vakkert hjem
25. Å Allmektige og Barmhjertige Allah bygg for oss et hjem hos Deg
3

Allah sier i dette verset: Si: «Å, Mine tjenere, som har klart å gjøre sin sjel urett! Mist
aldri håpet om Allahs nåde! Sannelig, Allah tilgir alle synder! Sannelig, Han er den mest
Tilgivende, den evig Nåderike.
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26. Og la oss utføre våre bønner slik at vi kan bo der hos Deg
27. Må Allah la oss arve det ubeskrivelige vakre hjemmet
28. Som ligger i paradisets hager, der finner du det hjemmet
29. Denne bønnen ber vi med oppriktige hjerter
30. Og Allahumma Amin sier vi med håpefulle hjerter
31. Å du som sier jeg skal begynne å be når jeg blir eldre
32. La meg si deg noe du må tenke på før du blir eldre
33. Hvor mange har tenkt som deg og aldri nådde deres drøm
34. For ingen vet når døden inntreffer og knuser denne drøm
35. Ingen av oss er garantert til å leve i morgen
36. Vår slutt kan ta sted allerede før i morgen
37. Så hvorfor utsette da din reise tilbake til din Nådige Gud
38. Han som skapte deg og ga deg alt, så Barmhjertig er vår Gud
39. Han som kaller oss tilbake til Seg gang på gang
40. Mens vi dessverre overser Hans kall gang på gang
41. Når og når skal vi svare på Hans kall?
42. Når og når skal vi endelig lytte på Hans kall?
43. Sannelig den som ikke bestemmer seg nå vil angre
44. Veldig mye den dagen det er nytteløs å angre
45. Han vil bite i hendene sine i full anger å si: ”Jeg skulle ha fulgt Guds vei
46. Men undergang være over meg jeg tok en annen vei enn Guds vei”
47. Den dagen vil en mor løpe fra sitt barn og alle vil løpe fra hverandre
48. Den dagen vil vi stå alene og folk skal nekte hverandre
49. Ilden vil være godt synlig for den som ikke hørte på Herrens ord
50. Han som snudde ryggen og var hovmodig til å bøye seg for Herrens ord
51. Så du som ikke utfører bønnen, er dette det du virkelig ønsker deg?
52. Eller ønsker du deg Paradiset som er det du virkelig ønsker deg?
53. Hvis ditt ønske stammer fra ditt hjerte må du være oppriktig
54. Ved å vise det i dine handlinger og ord, for da er du oppriktig
55. Ta deg sammen da og slutt med å komme med unnskyldninger
56. Og begynn din vei tilbake til Allah uten å gi deg selv unnskyldninger
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57. Jeg sverger ved Allah at hvis du gjør det har du en lovende fremtid
58. En fremtid full av gleder og alt dette skal du se i din fremtid
59. Dette er et guddommelig løfte om en god fremtid
60. Til den som adlyder Allah for han skal ha en god fremtid
61. Å Allah bring den islamske nasjonen tilbake til bønnen
62. Og la oss være blant de som er hengivne i bønnen
63. Å Allah aksepter våre bønner og la dem for oss være en trygghet
64. Den dagen vi vender tilbake til Deg for ellers har vi ingen trygghet
65. Denne bønnen ber vi med oppriktige hjerter
66. Og Allahumma Amin sier vi med håpefulle hjerter
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