[NO] Preken, 05.08.2022 Å Disiplinere
våre Nafs.

trakk oppmerksomheten til sjelens provoserende
og korrumperende natur.

ف
ِ ف اَضَاعُوا الص َّٰلوةَ َواتَّبَعُوا الشَّه ََوا
َ ْت فَسَو
ٌ ْف ِمنْ بَعْ ِد ِه ْم َخل
َ َ﴿ فَ َخل
ًّۙ َ
﴾ غيا
َيلْقَوْ َن
َ علِي ِ ب ِْن أَبِى
صالَ ِة
َ ْعَن
َّ ّللا ﷺ أَنَّهُ كَا َن إِذَا قَا َم إِلَى ال
ِ َّ ب عَنْ َرسُو ِل
ٍ طا ِل
:قَا َل

De islamske eldste som levde i fortiden forsto
faren ved nafs og sa alltid: "Min Gud! Ikke la meg
være alene med min sjel et øyeblikk!5 slik de ba.

ف عَنِى
ْ  َواص ِْر، َسنِهَا إِالَّ أَنْت
َ  الَ يَ ْهدِى ِِلَ ْح،ق
ِ َ« َوا ْه ِدنِى ِِلَ ْحس َِن اِلَ ْخال
» َف عَنِى سَيِئَهَا إِالَّ أَنْت
ُ  الَ يَص ِْر،سَيِئَهَا
Kjære brødre!
Vår allmektige Herre, som skapte all eksistens ut
av ingenting, skapte mennesket som sammensatt
av kropp og sjel. Det mest ærefulle menneske,
selv om han ble skapt i den vakreste form fysisk,
er det som skiller ham fra andre skapninger hans
åndelige struktur. Vår allmektige Herre,
angående menneskets skapelsesprosess; «Så
støpte han den og blåste inn sin ånd i den. Han
skapte følelsene av hørsel, syn og forståelse for
deg. Så lite du er takknemlig!»1 befalte han.
Mennesket bærer ånden gitt av Allah som en tillit
til slutten av sitt verdslige liv. Etterpå, "Vi
tilhører absolutt Allah (med alt) og vi vil helt
sikkert vende tilbake til Ham."2 Vi vil møte
Allah i samsvar med sannheten i verset. Vi blir
testet ved å strebe etter å returnere den rene
sjelen som har blitt gitt oss til Allah, eieren av
tilliten, i en ren tilstand. Måten å bestå denne
testen på er å trene sjelens ønsker og lyst som
forurenser sjelen vår.
Kjære muslimer!
Det er en egenskap tilhører ved sjelen. Denne
funksjonen i sjelen oppmuntrer folk til å synde
konstant. Nafs får styrke ettersom dens endeløse
ønsker blir oppfylt; Det svekkes også ettersom
gode gjerninger begås og leves med fromhet
(takwa). "Det gode som rammer deg er fra Allah,
og det onde som rammer deg er fra din sjel."3 sa
han og refererte til sjelens fare. Profeten (fvmh),
som ble sendt som et eksempel for
menneskeheten, sa: " Min Gud! Vi søker tilflukt
hos deg fra våre sjelers ondskap." 4 ba han, og
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Verdifull fellesskap!
Vi lever i en tid hvor sjelens ønsker og lyst ikke er
bremset, men provosert. Det er som om han har
adoptert menneskehetens ønske som en religion
og har blitt en livslang jakt på sine endeløse
ønsker. Det er som om han har adoptert
menneskehetens ønske som en religion og har
blitt en livslang jakt på sine endeløse ønsker. I
denne prosessen trenger menneskeheten
islamske moralske verdier. Allahs sendebud
(fvmh) sa: "(O Allah!) Få meg til å oppnå god
moral. Det er ingen som kan føre til god moral
bortsett fra deg. Driv den dårlige moralen fra
meg. Det er ingen som kan drive dårlig moral fra
meg bortsett fra deg!»6 Vi går gjennom dagene da
vi søker tilflukt i av denne bønn. Vi bør trene våre
sjeler med islamske moralske verdier og be etter
hver bønn. Vi bør ikke glemme at bønn hindrer
oss fra onde gjerninger og renser vår sjel.
Kjære brødre!
Vår profet (fvmh) sa, "Den kloke personen er den
som har selvkontroll og arbeider for livet etter
døden ved å ta det i betraktning, og en dåre er en
som håper på godt i denne situasjonen selv om
han er underlagt sitt eget innfall." befalte han. Å
bukke under for vårt begjær og overgi oss til vårt
ego vil trekke oss ned i avgrunnen. Allah (c.c.)
sier i Koranen: «Etter dem kom en generasjon
som forlot bønn og fulgte deres lyster. Dette er
folket som skal høste belønningene av sin
ondskap.»7 han advarte oss. Det er mulig å oppnå
frelse, å ta hans ordre og forbud på alvor, og å
følge med vår profets Sunnah (fvmh).Måtte Allah
gjøre oss til ikke en av dem som er bukket under,
men de som disiplinerer sin nafs og lever etter
islamsk moralske verdier. Ami
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