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Oversetterens introduksjon

I Allahs navn den Barmhjertige den Nåderike

A

ll lovprisning tilhører Allah. Vi lovpriser Ham, og
søker hjelp hos Ham, og ber Ham om tilgivelse. Vi
søker tilflukt hos Ham fra ondskapen i oss selv, og

den som er forårsaket av våre onde gjerninger. Den som
Allah veileder, kan ingen villede. Og den som Allah villeder,
kan ingen veilede. Måtte Allahs fred og velsignelser være
med Hans siste sendebud Muhammed, og hans familie, og
hans følgesvenner og alle som følger hans vei inntil
dommedagen.
I skrivende stund (mai 2021), har det gått mer enn
ett år siden utbruddet av koronapandemien i Wuhan. Denne
pandemien har siden utbruddet rystet verdenssamfunnet i
sine grunnvoller og forandret drastisk mye av vår hverdag.
På verdens basis, har millionvis av mennesker mistet livet
og enda flere blitt smittet. Selv nå etter ett år, herjer viruset
fortsatt og krevere flere liv gjennom nye bølger av

smitteutbrudd. Denne pandemien er uten tvil en av de
største krisene vi har opplevd i vår samtid. Men som
muslimer vet vi at dette er en test og at Allah vil teste oss i
dette livet med ulike prøvelser. Allah den Opphøyde sier:

﴾ لش ُِّر َوا ْْلَُِّْي فِتْ نَةُُّّۖ َوإِلَيْ نَا تُ ْر َجعُو َُّن
َّ تُّۗ َونَبْ لُوُكم ِِب
ُِّ ﴿ ُكلُّ نَ ْفسُّ َذائَِق ُّةُ الْ َم ْو
Enhver sjel skal smake døden. Og Vi setter dere på
prøve med det onde og det gode, og til Oss skal dere
bli returnert. (Koranen, 21:35)
Dette edle verset oppsummer godt det menneskelige
livet. Verset minner oss først om vår egen dødelighet.
Døden er en sannhet ingen kan bestride og en realitet vi
alle går i møte. Etter påminnelsen om vår dødelighet, sier
Allah at Han kommer til å sette oss på prøve med det onde
og det gode. Et menneske vil da til enhver tid befinne seg i
en eller annen form for prøvelse i dette livet. Det vakre med
vår religion er at Profeten ( )ﷺfortalte oss at for en troende
er alt som skjer med ham kun det gode, selv når han
tilsynelatende blir rammet med noe ondt. Profeten ( )ﷺsa:

ِ ِ
َُّ َس ذ
َُّ " َع َجبا أل َْم ُِّر الْ ُم ْؤِم ُِّن إِ َُّّن أ َْمَرُّهُ ُكلَُّّهُ َخ ُّْير َولَْي
َُصابَْتُّه
َ َحدُّ إِ ُّلَّ للْ ُم ْؤم ُِّن إِ ُّْن أ
َ اك أل
" ُص ََُّب فَ َكا َُّن َخ ْيا لَُّه
َ َُصابَْتُّه
َ ُضَّر ُّاء
َ َسَّر ُّاءُ َش َك َُّر فَ َكا َُّن َخ ْيا لَُّهُ َوإِ ُّْن أ
Forunderlig er sakene til en troende! For enhver sak
ved ham er godt og dette gjelder kun den troende. Hvis
det skjer noe gledelig med ham så er han takknemlig
og dette er godt for ham. Og hvis det skjer noe ondt
med ham så er han tålmodig og dette er godt for ham.1
Slik Profeten ( )ﷺsier så vil en troende på grunn av
hans tro finne en mening i alt som skjer med ham, og
dermed kunne klare håndtere bedre det han går gjennom.
Derfor er det viktig for enhver muslim å styrke ens tro slik at
man kan oppnå denne tilstanden der alt som skjer med en
vil resultere i noe godt til ens fordel i det lange løpet.
I denne boken som vi nå har oversatt til norsk, skriver
den samtidige lærd Sheikh Dr. Abdulrazzaq al-Badr om 10
råd som beskytter mot pandemier fra et islamsk perspektiv.
Vi har lenge under pandemien hørt mye om ulike råd om

1

Sahih: Sahih Muslim (2999)

smittevern fra helsemyndigheter men lite fokus har vi rettet
mot de religiøse rådene som vi må også ta i bruk slik at
Allah løfter denne pandemien fra oss. Derfor er disse
rådene som står i denne boken veldig aktuelle og leseren
vil oppdage at Profeten ( )ﷺhar lært oss mye nyttig når det
kommer til hvordan vi skal håndtere en pandemi, både
spirituelt og praksis sett. Vi vil dermed oppmuntre dere til å
dele videre boken slik at dette budskapet når flere
muslimer, samtidig som vi oppmuntrer at man følger de
gjeldende smittevernreglene som har blitt iverksatt av
helsemyndighetene.
Avslutningsvis håper vi at disse rådene kommer dere
til nytte. Vi ber Allah ved Hans Vakre Navn og Edle
Attributter at Han løfter bort denne pandemien fra oss, og
tilgir oss for våre synder og beskytter oss fra alt ondt i denne
verden og i det hinsidige. Amin
Muhammed Z. Alburundy
Oslo, Norge
Ramadan 1442/Mai 2021

Forfatterens introduksjon
All lovprisning tilhører Allah, som bønnhører den
nødstilte når han bønnkaller Ham. Han hjelper den sorgfulle
når han roper på Ham. Han fjerner det onde og løser
vanskelighetene. Hjertene får ikke liv utenom ved å huske
Ham. Ingenting skjer utenom ved Hans tillatelse. Ingen
ondskap kan bli fjernet, utenom ved Hans barmhjertighet.
Ingenting blir beskyttet utenom ved Hans beskyttelse.
Ingenting en håper på, blir oppnådd utenom ved Hans
lettelse. Ingen lykke kan oppnås utenom ved Hans
adlydelse.
Jeg bevitner at det ikke finnes noen guddom som er
verdt å bli tilbedt unntatt Allah. Ham alene uten partnere, all
verdens Herre. Guden av de første og de siste. Den som
opprettholder himlene og jordene.
Jeg bevitner at Muhammad er Hans tjener og
sendebud. Han ble sendt med den åpenbare Boken og den
rette veien. Måtte Allahs fred og velsignelse være med ham,
og hans familie, og alle hans følgesvenner.

Etter følgende (amma ba’d):
Dette er nyttige råd som jeg påminner med, med tanke på
den frykten folk har i disse dager for en pandemi kjent som:
koronaviruset.
Vi spør Allah om å løfte fra oss og fra muslimene uansett
hvor de måtte være, enhver ondskap og prøvelse. Vi spør
Ham om å redde oss fra vanskelighetene og lidelsene. Vi
spør Ham om å beskytte oss slik Han beskytter Hans
rettskafne tjenere. Sannelig, Han er Den som har makt til å
gjøre det og Den som er i stand til det.

De 10 rådene

1. Det som skal sies før prøvelsen inntreffer
Det ble rapportert fra Uthman bin Affan2 ( )رضي هللا عنهat han
sa: Jeg hørte Allahs sendebud  ﷺsi: Den som sier:

ِ َّ ضُّوَلُِِّف
ِ ُّالس ِم
ِ ِْ ضرُّمع
ِ ُّشيءر
ُّ يم
ْ ُِّف،
َّ بِ ْس ِم
َ ُّاَّللُِّالَّ ِذ
ُ َّ ُّو ُه َو،
َ َ ُ َيُّلُّي
َ ُّالس َماء
َ ِ ُّاأل َْر
ُُّ يعُّالْ َعل
ْ َ ُّاْسه
Bismillahi-ladhi la yadurru ma’asmihi shay-un, fil-ardi wa la
fis-sama-i, wa Huwas-Sami’ul-Alim.
«I Allahs navn, som ved Hans navn ingenting kan
forårsake skade på jorden eller i himmelen, og Han er
Den Althørende, Den Allvitende», tre ganger vil ikke bli
rammet av noen ulykker inntil morgenen. Og den som
sier dette når han står opp tre ganger vil ikke bli rammet
av noen ulykker inntil kvelden. (Rapportert av Abu
Dawud og andre)3

2

Uthman bin ‘Affan [Dhun-Nurayn, Abu 'Abdullah] (47 f.h./579 – 35 e.h/655) var en
av Profetens  ﷺnærmeste følgesvenner og en av de ti som ble lovet paradiset. Han var
også den tredje rettledede kalif og regjerte i 12 år før han led martyrdøden i Medina da
opprørere stormet hans hjem i år 35 e.h/655. Han ble 80 år. (Taqrib at-Tahdheeb/4503).
3

Sahih: hadithen ble rapportert i Sunan Abu Dawood (5088), Sunan at-Tirmidhi (3388),
Sunan Ibn Majah (3869), Musnad Ahmad (446) og andre. Se også hisnul muslim (nr.86).

2. Å si oftere: Det er ingen guddom unntatt Allah,
jeg var blant de urettferdige
Allah den Opphøyde sa:

ِ اضباُّفَظَ َّنُّأَنُّلَّنُّنَّ ْق ِدرُّعلَيهُِّفَنَاد ٰى ُِِّفُّالظلُم
ِ َونُّإِذُّذَّهبُّمغ
ِ ﴿وذَاُّالن
َّ اتُّأ
ََُّنُّلُّإِٰلَه
َ َْ َ
ُ َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُُُُّّّّۚوََنَّْي نَاهُُّم َنُّالْغَِم
ُّ ٨٧﴿ ي
َُّ نتُّم َنُّالظَّالم
َ َُّسْب َحان
ُ كُّإِِّنُّ ُك
َ إَِّلُّأ
ْ َ﴾ُّف
ُ َنت
َ ُاستَ َجْب نَاُّلَه
ِ ُوَك َٰذلِكُّن
﴾ي
َُّ ِنجيُّالْ ُم ْؤِمن
َ َ
Og Dha-nun (Yunus), da han gikk sin vei i sinne, og
trodde at Vi ikke skulle ramme ham (med noe). Så ropte
han i mørket: Det finnes ingen Gud, unntatt Deg. Æret
være deg, sannelig jeg var en av de som begikk urett.
Så Vi bønnhørte ham og reddet ham fra nøden. Og slik
redder Vi de troende. (Koranen, 21:87-88)
Al-Hafidh Ibn Kathir4 ( )رحمه هللاsa i hans koranfortolkning
(tafsir) angående Allahs ord: Slik redder Vi de troende.
«Dette betyr at Allah skal redde dem hvis de befinner seg i
store
4

vanskeligheter

og

de

bønnkaller

Ham

med

Al-Hafidh ibn Kathir, 'Imad Ad-Din Isma'il bin 'Umar bin Kathir al-Qurashi, Abu al-Fida
(701 e.h/ca.1300 – 774/1373) var en fremragende lærd som utmerket seg i mange
kunnskapsfelter, særlig i koranfortolkning (tafsir) og historie. Blant hans viktigste verk er
Tafsir al-Quran al-‘adhim og al-Bidayah wan nihayah henholdsvis om koranfortolkning
(tafsir) og historie.

oppriktighet og hengivenhet, og særlig hvis de bønnkaller
med denne bønnen (dvs. dua til Yunus) i en vanskelig
situasjon».5
Deretter nevnte han en hadith fra Profeten  ﷺat han sa:
Bønnen til Dhal-Nun (Yunus) som han gjorde når han
var i magen til hvalen:

ُّ .ُّت ُِّم َنُّالظَّالِ ِمي َن
َ َُّس ْبحان
ُ ْكُّإِِّنُّ ُكن
َ َْلُّإِلَهَُّإَِّلُّأن
ُ ت
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadhdhalimin.
«Det finnes ingen guddom verdt å tilbe unntatt Deg.
Lovet være Deg. Sannelig jeg var blant de urettferdige.»
Ingen vil påkalle med den om noe, unntatt at Allah
bønnhører ham. (Rapportert av Imam Ahmad og atTirmidhi) 6

5

6

Ibn Kathir, Tafsir al-Quran al-‘Adheem, vol.9, s.412.

Sahih: hadithen ble rapportert i Sunan at-Tirmidhi [3505] og Musnad Ahmad [1462]. AlHakim [1863] vurderte den som autentisk (sahih) og adh-Dhahabi var enig med ham. Se
også al-Albani, Sahih at-Tirmidhi 3/443. Se også hisnul muslim (124).

al-Allamah Ibn Qayyim7 ( )رحمه هللاsa i «al-Fawaid»:
«Vanskelighetene i denne verden har ikke blitt holdt unna
med noe bedre enn Tawhid (islamsk monoteisme). På
grunn av dette så er bønnen en gjør ved store
vanskeligheter en bønn med Tawhid. Bønnen til Yunus som
ingen vil be med den i en vanskelighet unntatt at Allah
redder ham fra hans vanskelighet, er en bønn med Tawhid.
Ingenting fører til de største vanskelighetene unntatt shirk
(avgudsdyrkelse), og ingenting vil redde en fra dem unntatt
Tawhid.
Så Tawhid er der skapningene søker ly og dekning (i
vanskeligheter), og finner beskyttelse og redning. Og all
suksess er fra Allah».8

7

Imam Ibn Qayyim, Shams al-Dīn Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb
al-Zurʿī al-Dimashqī al-Ḥanbalī (691 e.h/1292 – 751 e.h/1350), var den mest kjente
studenten av sheikh-ul-islam Ibn Taymiyyah og en høyrespektert lærd og lege. Han skrev
mange bøker i mange fagdisipliner som; tafsir, hadith, tazkiyyah, fiqh, ilm al hadith,
seerah osv. Blant hans viktigste verk er Zad al-ma’ad fii hadyi khayr al-‘ibad og Madarij
as-Salikin bayna manazil iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in.
8

Ibn Qayyim, al-Fawaid (Mekkah: Dar ‘alam al-fawaid, 1429H), 73.

3. Å søke beskyttelse mot vedvarende prøvelser
Det ble rapportert fra Abu Hurayrah9 ( )رضي هللا عنهat han sa:
Allahs sendebud  ﷺpleide å søke tilflukt hos Allah fra
vanskelighetene forårsaket av prøvelser, og å bli rammet
av ulykkelighet, og en ond skjebne, og å bli gjort til latter av
fiendene.
Det ble rapportert fra Abu Hurayrah ( )رحمه هللاogså at
Profeten  ﷺsa: Søk tilflukt hos Allah fra vanskelighetene
forårsaket av prøvelser, og fra å bli rammet av
ulykkelighet, og fra en ond skjebne, og fra å bli gjort til
latter av fiendene. (Begge ble rapportert av al-Bukhari)10

9

Abu Hurayrah, ‘Abdullah ibn Sakhr ad-Dausi (12 f.h/603 – 59 e.h/681) var en nær
følgesvenn av Profeten  ﷺog en av de største lærdene blant følgesvennene. Han kom
opprinnelig fra Yemen og flyttet til Medina. Selv om han rakk de siste leveårene av
Profeten ﷺ, så var det han som berettet mest hadith fra Profeten ﷺ. Over fem tusen
hadither har blitt berettet av ham. Han døde i år 59 e.h/681 og ble 78 år. (Taqrib atTahdheeb/8426)
10

Sahih: Begge hadithene ble rapportert i Sahih al-Bukhari henholdsvis ved numrene
6616 og 6347.

4. Å passe på å si bønneordet når en skal ut fra
hjemmet
Det ble rapportert fra Anas bin Malik11 ( )رضي هللا عنهat
Profeten  ﷺsa: «Når en mann går ut av huset og sier:

َِّ َُّتَوَّكلْتُّعل،ُِّاَّلل
ِ ُّح ْوَلُّوَلُّقُ َّوَةُّإَِّل
ُّ .َُِّّلل
َُّّ ُِّب
َ ُ َ َّ بِ ْس ِم
َ َ ُّوَل،
َ ىُّاَّلل
Bismillahi, tawakkaltu alallah, wa la hawla wa la
quwwata illa billahi.
I Allahs Navn. Jeg har lagt all min lit til Allah og det
finnes ingen makt eller styrke, unntatt ved Allahs
tillatelse.
Da vil det bli sagt til ham: Du har blitt veiledet, gjort
tilfreds og beskyttet. Da vil djevlene holde seg unna
ham. En av de andre djevlene vil si: Hvordan skal du
stå imot en mann som har blitt veiledet, og gjort tilfreds
og beskyttet? (Rapportert av Abu Dawud)12

11

Anas bin Malik, bin an-Nadr al-Ansari al-Khazraji Abu Hamzah, (10 f.h./613 – 93
e.h/712) var en følgesvenn som vokste opp hos Profeten  ﷺog tjente ham i ti år. Han var
en av de lærde blant følgesvennene og en av de som berettet mest hadith fra Profeten
ﷺ. Han levde lenge og fikk mange barn som et resultat av en bønn Profeten  ﷺgjorde for
ham. Han døde i år 93 e.h/712 og ble over 100 år. (Taqrib at-Tahdheeb/565)
12

Sahih: hadithen ble berettet i Sunan Abu Dawood og dette er hans ordlyd, og i Sunan
at-Tirmidhi (3426). Se også al-Albani, Sahih at-Tirmidhi 3/410. Se også hisnul muslim
(16).

5. Å spørre Allah om velvære morgen og kveld
Det ble rapportert fra Abdullah bin Umar13 ( )رضي هللا عنهat
han sa: Allahs sendebud  ﷺpleide aldri å forlate å si disse
bønneordene om morgningen og på kvelden:

ِ
ِ
ُّكُّ الْ َع ْف َو
َ َُسأَل
َ َُسأَل
ْ ُّ اللَّ ُه َّمُّ إِِّنُّ أ،ِكُّ الْ َع ْف َوُّ َوالْ َعافيَةَُّ ِِفُّ الدنْيَاُّ َو ْاْلخَرة
ْ اللَّ ُه َّمُّ إِِّنُّ أ
ِ ُِّف:
ِ ُّاللَّه َّمُّاسُتُّعورِاِت،ُّوم ِاِل،ُّوأَهلِي، ُّودنْياي،ُّد ِيِن
ِ ََوالْ َعافِيَة
ُّ،ُّ ُّرْو َع ِاِت
ََ ْ َ َ َ ُ َ
َ ُّوآم ْن،
َ َ ْ َ ُْ ْ ُ
ِ
ِ ُّوِمن،ي
ِ
ِ ْ َُّاح َفظِِْن ُِّم ْنُّب
ُّ،ي
ُّ ُِّوِم ْنُّفَ ْوق،
َ ْ َ َّ يُّيَ َد
ْ اللَّ ُه َّم
َ ُّو َع ْنُِّشَ ِاِل،
َ ُّو َع ْن ََُّي ِيِن،ي
َ ُّخلْف
ُّ .ُّت
ُّ ِ َُّت
َ َكُّأَ ْنُّأُ ْغت
َْ ال ُِّم ْن
َ َِوأَعُوذُُّبِ َعظَ َمت
Allahumma inni as-alukal-afwa wal-afiyata fid-dunya walakhirati, Allahumma inni as-alukal-afwa wal-afiyata: fi dini,
wa dunyaya, wa ahli, wa mali, Allahum-mastur awrati, wa
amin raw’ati, Allahum-mahfadhni mim-bayni yadayya, wa
min khalfi, wa an yamini, wa an shimali, wa min fawqi, wa
a’oodhu bi’adhamatika an ughtala min tahti.
«Å Allah! Jeg spør Deg om tilgivelse og velvære i denne
verden og i det hinsidige. Å Allah! Jeg spør om
tilgivelse og velvære i min religion, og i mine verdslige
saker, og i min familie, og i min eiendom. Å Allah! Skjul

13

Abdullah bin Umar bin al-Khattab bin Nufayl al-Qurashi Abu Abdirahman (10 f.h./613
– 74 e.h/693) var en følgesvenn av Profeten  ﷺog sønn av den kjente følgesvennen og
rettledede kalifen Umar bin al-Khattab. Han var en lærd blant følgesvennene og en av de
som har berettet mange hadither fra Profeten ﷺ. Han døde i år 74 e.h/693 og ble over 80
år. (Taqrib at-Tahdheeb/3490)

mine mangler, og betrygg meg fra det jeg frykter. Å
Allah! Vokt meg fra det som er foran meg og bak meg,
fra min venstre, og fra min høyre, og over meg. Jeg
søker tilflukt i Din storhet fra å bli angrepet under meg.»
(Rapportert av Ahmad og andre)14

14

Sahih: hadithen ble rapportert i Musnad Ahmad (4785), og Sunan Abu Dawood (5074),
og Sunan an-Nasai (5530), og Sunan Ibn Majah (3871). Se al-Albani, Sahih ibn Majah
3/264-265. Se også hisnul muslim (nr.84).

6. Å gjøre dua oftere
Det ble rapportert fra Ibn Umar ( )رضي هللا عنهat han sa: Allahs
sendebud  ﷺsa: Den av dere, døren av dua blir åpnet for,
har fått barmhjertighetens dører åpent for ham. Og
Allah har ikke blitt spurt noe – det vil si som er mer elsket
hos Ham- enn at Han blir spurt om velvære.
Allahs sendebud  ﷺsa: «Sannelig, bønnen (dua) vil
komme til nytte mot det som inntreffer (av prøvelser)
eller ikke inntreffer. Så hold dere til dua, å Allahs
tjenere!» (Rapportert av at-Tirmidhi) 15

15

Daif: hadithen ble rapportert i sunan at-Tirmidhi med denne ordlyden, og hadithens
fortellerkjede inneholder en beretter (rawi) ved navn Abdurahman bin Abi Bakr al-Mulayki
som ble vurdert som en svak beretter (daif). Dette kommenterte imam at-Tirmidhi selv
etter å ha berettet denne beretningen. På grunnlag av dette vurderte senere hadith-lærde
som sheikh al-Albani, sheikh Shu’ayb al-Arnaout og Sheikh Zubair Ali Zai denne hadithen
som svak i deres takhrij av sunan at-Tirmidhi. Selv om fortellerkjeden til denne hadithen
er svak, så er betydningen riktig da det er flere tekster i Koranen og sunnah som støtter
denne betydningen, altså viktigheten av velvære og bønnens nytteverdi. Og Allah vet
best.

7. Å holde seg unna områdene med epidemi
Det ble rapportert fra Abdullah bin ‘Amir16 ( )رضي هللا عنهat
‘Umar17 ( )رضي هللا عنهreiste til Sham18. Når han ankom
Sargh19, ble han informert at pandemien20 hadde spredt seg
i Sham. Abdurahman bin ‘Awf21 ( )رضي هللا عنهfortalte ham at

16

Abdullah bin ‘Amir, bin Rabi’ah bin Malik bin ‘Amir al-‘Anzi (d. 85 e.h/704) ble født i
Profetens  ﷺtid og hans foreldre var følgesvenner. Han var 5 år da Profeten  ﷺdøde ifølge
Ibn Mandah. Han berettet fra andre følgesvenner som Umar bin al-Khattab. Han døde i
Medinah i år 85 e.h/704. (Tahdheeb at-Tahdheeb/4466).
17

Umar bin al-Khattab, bin Nufayl bin Abdul ‘Uzza al-Qurashi Abu Hafsah (41 f.h./582 –
23 e.h/645) var en fremragende følgesvenn og en av de rettledede kalif. Han var kjent for
hans modighet og var en av Profetens  ﷺaller nærmeste følgesvenner og en av de ti som
ble lovet paradiset. Han regjerte som kalif i 10 år. Han led martyrdøden da han ble
snikmyrdet med kniv mens han ledet morgenbønnen. Han døde noen dager senere i år
23 e.h/582 og ble 63 år. Han ble gravlagt ved Profetens  ﷺside, der den edle følgesvennen
Abu bakr også lå gravlagt. (Taqrib at-Tahdheeb/4888)
18

Sham: et stort område i Midtøsten som inkluderer Syria, Libanon, Jordan og Palestina.
På norsk og andre europeiske språk kalles dette området for Levanten.
19

Sargh: var en landsby som lo nær Tabuk og var en mellomstasjon for pilgrimer fra
Levanten på vei til hajj. Se Yaqut al-Hamawi i «Mu’jam al-Buldan», vol 3., s. 239, dar alkutub al-‘ilmiyyah, Beirut: 1990.
20

Denne pandemien, kjent som ta’un ‘amwas ()طعون عمواس, skjedde under regjeringstiden
til Umar i år 18 e.h/ 639. Den var trolig forårsaket av byllepest og tok livet av over 25 000
mennesker. Noen historikere har ment at dette kan ha vært en fortsettelse eller en ny
bølge av den justinianske pesten som skjedde i 541-542 og tok livet av over 25 millioner
mennesker. Mange fremragende følgesvenner døde under denne ‘Amwas-epidemien
blant dem; Abu Ubaydah bin al-Jarrah og Mu’adh bin Jabal. Se Ibn Kathir i «al-Bidayah
wal-nihayyah», vol 10, s. 68-84, Dar Hajr, Abdullah b. Abdulmuhsin al-Turki (red.) Kairo:
1998.
21

Abdurahman bin ‘Awf, b. 'Abd 'Awf b. 'Abd b. al-Harith b. Zuhrah, Abu Muhammad
(43 f.h./580 – 32 e.h/654) var en fremragende følgesvenn og en av de ti som ble lovet
paradiset. Han var en av de første som godtok Profetens  ﷺkall til islam og han emigrerte
etter hvert til Abessinia to ganger. Han var kjent for hans velstand og usedvanlig
sjenerøsitet. Han døde i Medinah i år 32 e.h/654 og ble 72 år. (Taqrib at-Tahdheeb/3973).

Allahs sendebud  ﷺsa: «Hvis dere hører at pesten har
spredt seg i et land, ikke reis dit. Og hvis den sprer seg
i et land dere befinner dere i, ikke reis fra det landet for
å flykte fra pesten».
Det ble rapportert fra Abu Hurayrah ( )رضي هللا عنهat Allahs
sendebud  ﷺsa: «Den syke bør ikke nærme seg den
friske». (Begge ble rapportert av al-Bukhari og Muslim)22

22

Sahih: Sahih Bukhari (5730), Sahih Muslim (2219).

8. Å gjøre gode handlinger og vise godhet
Det ble rapportert fra Anas ( )رضي هللا عنهat han sa: Allahs
sendebud  ﷺsa: «Å gjøre gode handlinger beskytter
mot å bli rammet av ondskap, og ulykker, og
katastrofer. Godhetens folk i denne verden vil også
være godhetens folk i det hinsidige». (Rapportert av alHakim)23
Ibn Qayyim ( )رحمه هللاsa: Blant de beste behandlingsmåtene
for en sykdom er å gjøre det gode, og å vise godhet (ihsan),
og dhikr, og dua, og vise ydmykhet og hengivenhet til Allah,
og å gjøre tawbah. Disse tingene har en større
påvirkningskraft når det kommer til å beskytte mot lidelser
og oppnå helbredelse, enn de naturlige legemidlene. Men
alt dette er avhengig av sjelens forberedelse, og dens
mottakelighet, og dens tro i disse tingene og deres nytte.
(Zaad al-Ma’ad)24
23

Sahih: hadithen ble rapportert av al-Hakim i «al-Mustadrak ‘ala as-sahihayn» og alTabarani i «Mu’jam al-Awsat» (6086) med en lengre ordlyd og Sheikh al-Albani vurderte
den som autentisk. Se sahih al-Jami’ (3795, 3796).
24

Ibn Qayyim, Zaad al-Ma’ad fee hadyi khayril ‘ibad, vol.4, s.132, Shu’ayb al-Arnaout &
Abdul-Qadir al-Arnaout (red.) Beirut: 1998.

9. Nattbønn
Det ble rapportert fra Bilal25 ( )رضي هللا عنهat Allahs sendebud
 ﷺsa: «Hold fast ved nattbønn, for den er sedvanen av
de rettskafne før dere. Sannelig nattbønnen fører
nærmere Allah, og forbygger mot synd, og visker bort
syndene, og får bort sykdommer fra kroppen».
(Rapportert av at-Tirmidhi og andre)26

25

Bilal ibn Ribah, Abu ‘Abdullah ( ... – 21 e.h/642) var en av de tidligste muslimene og
en fremragende følgesvenn som sto nært Profeten ﷺ. Han var Profetens muadhin og var
begavet med en fin stemme. Han døde i Damaskus i år 21 e.h/642. (Taqrib atTahdhib/779)
26

Daif: Hadithen ble rapport i Sunan at-Tirmidhi (3549) med denne ordlyden. Den ble
også rapportert av Ibn Nasr i «Qiyam al-Layl» (17), og Ibn Abi ad-Dunya i «at-Tahajjud»
(2/30/1), og al-Bayhaqi i hans Sunan (4833) og Abu Nu’aym i «at-Tibb an-Nabawi» (115)
og andre. Imam al-Tirmidhi kommenterte hadithen: «Dette er en gharib hadith, og vi
kjenner ikke til denne beretningen av Bilal unntatt via denne versjonen og den er ikke
autentisk når det gjelder dens fortellerkjede. Jeg hørte Muhammad bin Ismail (Imam alBukhari) si: Muhammad al-Qurashi er Muhammad bin Said ash-Shami, også kjent som
Muhammad bin Abi Qays, også kjent som Muhammad bin Hasan, hans beretninger ble
forlatt (turika hadithuhu). Denne beretningen ble også rapportert av Mu’awiyyah bin Salih
fra Rabi’ah bin Yazid fra Abu Idris al-Khawlani fra Abu Umamah fra Allahs sendebud ﷺ.
Og denne beretningen er mer autentisk enn beretningen av Idris fra Bilal». Imam al-Albani
var enig i denne vurderingen i hans studiet av denne hadithen og mente at den versjonen
av Mu’awiyyah bin Salih er hasan. Se Irwa al-ghalil (452). Og Allah vet best.

10. Å dekke over begeret og vannskinnet
Det ble rapportert av Jabir bin Abdillah27 ( )رضي هللا عنهماat
han sa: Jeg hørte Allahs sendebud  ﷺsi: «Dekk over
begeret, og bind vannskinnet. For i hvert år er det en
natt der en plage inntreffer. Den vil ikke passere forbi
et beger som ikke er dekket over, eller et vannskinn
som ikke bindet, unntatt noe av den plagen faller i det.»
(Rapportert av Muslim)28
Ibn Qayyim ( )رحمه هللاsa: «Og dette er noe som legenes
kunnskaper og kjennskaper ikke forstår seg helt på». (Zaad
al-Ma’ad)29
Avslutningsvis så er det viktig at enhver muslim legger hans
saker hos Allah, og har håp om Hans gunst, og ønsker
inderlig om å oppnå den, og setter sin lit på Ham. For alle
27

Jabir bin Abdillah bin ‘Amr, Abu Abdillah al-Khazraji al-Ansari (16 f.h./607 –
78e.h/687) var en fremragende sahabi. Han aksepterte islam sammen med hans far i
hans barndom og berettet flere hadither fra Profeten ﷺ. Han deltok i mange ekspedisjoner
med Profeten ﷺ. Han levde et langt liv og var den siste av følgesvennene som døde i
Medina i år 78e.h/687 og ble 94 år. (Taqreeb at-Tahdheeb/136).
28

29

Sahih: Sahih Muslim (2014).

Ibn Qayyim, Zaad al-Ma’ad fee hadyi khayril ‘ibad, vol.4, s.213, Shu’ayb al-Arnaout &
Abdul-Qadir al-Arnaout (red.) Beirut: 1998.

sakene er i Hans Hånd og Han er alene om å planlegge og
styre dem. En muslim må også streve etter å møte det som
rammer ham av prøvelser med tålmodighet og håp om
Allahs belønning. For sannelig Allah har lovet en stor
belønning til den som er tålmodig og håper på Allahs
belønning. Han sa:

ِ ُّالصابِرو َنُّأَجرهمُّبِغَ ِي
﴾ُُّّح َساب
ْ ُ َ ْ ُ َّ ﴿إََِّّنَاُّيَُو ََّّف
«Sannelig de tålmodige vil få sin belønning fullt ut, uten
regnskap» (Koranen, 39:10)
Det ble rapportert fra Aisha30 ( )رضي هللا عنهاat hun spurte
Profeten  ﷺom pesten. Han sa: «Det var en straff som
Allah sendte mot den Han ville, og Allah gjorde den til
en barmhjertighet for de troende. Så det vil ikke være
en tjener som blir truffet av pesten, og forblir tålmodig
i hans hjemland, vitende at ingenting vil treffe ham

30

‘Aisha bint Abi Bakr bin Uthman bin ‘Amir bin Ka’b, umm ‘abdullah, umm al mu’minin
(de troendes mor) (9 f.h./614 – 57 e.h/678) var en av Profetens  ﷺhustruer og den Han
elsket mest av dem. Hun var en fremragende lærd og en av de følgesvennene som
berettet mest hadith fra Profeten ﷺ. Hun berettet mer enn to tusen hadither og var kjent
for hennes omfattende kunnskap om Profetens  ﷺliv og lære. Hun døde den 17 av
Ramadan i år 57 e.h/678 i Medinah og ble gravlagt i den kjente gravlunden al-Baqi. Hun
ble 67 år. (Taqreeb at-Tahdheeb/750)

unntatt det Allah skrev på ham, unntatt at han skal få
en belønning lik martyrens belønning.»
(Rapportert av al-Bukhari)31
Jeg spør Allah om å la oss alle lykkes med å gjøre det som
Han elsker og er fornøyd med av gode gjerninger, og gode
ord. Sannelig, Han sier det som er sannhet og det er Han
som veileder til den rette vei.
All lovprisning tilhører Allah alene, og måtte Allahs fred og
velsignelse være med vår Profet Muhammad, og hans
familie, og hans følgesvenner.

31

Sahih: Sahih Bukhari (6619).
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