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Att lita på Allah    

ٖهٖؕ َوَكٰفى بِّٖه بِّذُنُوبِّ   ﴿ ِّ الَّٖذي ََل يَُموُت َوَسب ِّـْح بَِّحْمدِّ َوتََوكَّْل َعلَى اْلَحي 
ٖه َخٖبيرا ًۚ  بَادِّ  ﴾ عِّ

ةَ السَُّدوِسيُّ قَالَ   :َحدَّثَنَا اْلُمِغيَرةُ ْبُن أَبِى قُرَّ

ِ! أَْعِقلَُها َوأَتََوكَُّل أَْو أُْطِلقَُها َوأَتََوكَُّل؟ قَاَل:    قَاَل َرُجٌل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

 « اْعقِّْلَها َوتََوكَّلْ  »

Ärade Muslimer ! 
En människa är inte bara en kropp.  Faktumet är 
att människans väsentliga natur är den ande 
som blåses till henne av Allah azze ve jelle.  Det 
är omöjligt att vara riktig lycklig för en person 
som inte utvecklar sin andlig sida.  Enligt vår 
sanna religion islam; att utveckla och ta fram 
steg på sin andlighet går igenom att man har 
sund relation med sin skapare, Allah azze ve 
jelle, som skapade oss ur ingenting. 

Att lära sig och känna till Allah (Azze ve jelle) 
enligt Koran och Sunnah är ett nödvändigt 
villkor för andlig utveckling för en muslim.  De 
tjänare som lär sig och känner till Allah Azze ve 
jelle förlitar sig på Honom.  Detta kallas 
"Tawakkul" i islamisk litteratur.  Enligt islam, 
"tawakkul" kallas att överlämna sig till Allah, 
och att veta Allah är en garanti för hans 
försörjning och angelägenheter och att bara lita 
på Honom . 
Allah Azze ve jelle säger i Koran aali İmran 160. 
ayeh : "Om Allah hjälper er kan ingen besegra 
er; men om Allah överger er, vem kan sedan 
hjälpa er? Förmana därför de troende att sätta 
all sin lit till Allah!" (1) 
Och i en annan vers: i sura  Furqan 58: 

"Sätt din lit till Honom som lever och aldrig dör 
och lovprisa Honom - Han behöver ingen som 
underrättar Honom om Hans tjänares synder 
"(2 ) 

 
Kära muslimer ! 

Genom historien har det mest 
motståndskraftiga samhället inför livets 
svårigheter varit den islamiska ummah.  
Eftersom medlemmarna i ummah är medvetna 
om sin Allahs oändliga kraft och makt.  De tror 
att han är allsmäktig, att han besvarar böner 
och att han skyddar och vakar över sina tjänare 
som tar sin tillflykt till honom.  De oroade sig 
inte för försörjningen, som är avgörande för att 

vår existens ska fortsätta i världen.  I detta 
avseende sätter de sin tillit till Allah Azze ve 
jelle i enlighet med islams befallning . 

Käre  Allahs Sändebud Muhammed (saw) säger: 
"Om du hade satt din tillit till Allah som du 
borde, skulle du ha försörjts precis som fåglarna 
som lämnar sina bo med  tomma mage på 
morgonen och kommer tillbaka (på kvällen) 
med fulla, mätta mage." (3) 

Folk som tror på detta tillåter inte att hända 
något kaos i  miljön genom att oroa sig för 

näring "rızq." 
De litar på Allah, som "Er -Rezzaq", och arbetar 
dem med självförtroende som kommer från 
detta tilli; moralen och motivationen blir hög. 

 
Värdefull gemenskap! 

En muslim litar oändligt på Allah.  Men han 
glömmer inte att Allah Azze ve jelle har skapat 
sina handlingar genom anledningar.  
Naturligtvis avgudar han inte anledningarna, 
men han ignorerar dem inte heller . 

En man frågade: "O Allahs Sändebud! (Ya 
Rasulullah) Ska jag binda min kamel och sätta 
min lit till Allah, eller ska jag sätta min tillit 
utan att binda den?"  Allahs sändebud (saw) 
svarade: "Knyt den först, lita sedan på Allah!" 
(4 ) 

En troende försummar inte sin åkallan båda 
med ord och handlind. Åkallan med ord är att 
man önskar från Allah Azze ve jelle; åkallan 
med handling är att man kämpar och jobbar. 

Mina bröder!  Jag avslutar min hkutbe med att 
påminna om ett viktigt råd från vår käre profet 
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.  Varje 
morgon när vi lämnar vårt hus, säger vi: 

"Bismillah, tawakkeltu alâllah, la havle vela 
quwwa illa illa billah", det vill säga "I Allahs 
namn.  Jag litar på Allah.  Kraft och styrka 
kommer bara från Allah.” (5 ) 

Låt oss lämna huset på så sätt.  Och låt oss inte 
glömma att Allah aldrig sviker sina tjänare som 
litar på Honom. 

 
Må Allah göra oss och våra generationer bland 
sina uppriktiga tjänare som tror och litar på 
honom.  Amin!  


