den fremste jihad!

Dato, 18.05.18

Satanen og hans hær er på en side (nafs), mens englene og deres hær er på den andre
siden (ruh). Nafs (vårt indre) kaller oss til verdslig velbehag, nytelse og luksusliv.
Ruh (sjelen vår) kaller oss til det neste livets evige velbehag, nytelse og luksusliv.
Satanen og hans hær bruker vår nafs til å oppfordre oss til ondskap, kaller oss til
luksus og velbehag og rikdom av dette jordelivet. Satanen og hans hær gjør dette
jordelivet attraktiv for oss og bruker full styrke og kraft til å få oss til å forsømme å
komme i hu Allah og det neste livet. Allah sier i Koranen:
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Lystenes kjærlighet som inkluderer kvinner, barn, og samlede skatter av
gull og sølv og merkede fine hester og kveg og åkrer, er blitt gjort (overdrevent) vakker for menneskene. (Alt) dette er jordelivets forsyninger, men
hos Allah er den beste boligen.1

Alle levde i den åndelige verden aller først, dette var da Allah skapte vår sjel i
himmelen. Ruh (sjelen) var kongen! Deretter pyntet Allah denne sjelen med kjøtt
og ut kom vi i kroppsform. Et barn gråter når den kommer til denne verden, fordi
den var så fornøyd og tilfredsstilt da den var i alam-e-arwa (hos Allah). Men Allah
har bestemt at vi må bli satt på prøve. Så Allah utformet oss følgelig ved leire av
gjørme:
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Og uten tvil, Vi lot menneskets skapelse (dannelse) skje av
leireekstrakt (kjemiske elementer).2
Allah har altså satt oss på prøve; oppfører vi oss som gjørme (nafs) eller som ruh
(sjel). Og følgelige har kampen mellom nafs og ruh begynt! Heldigvis har Allah
utstyrt oss med «frihet til å velge», frihet til å stemme ved "valglokalene", vi kan gi
vår stemme til satanens soldater eller ruhs soldater. Vår sjel kaller oss tilbake til det
livet vi hadde før vi kom til denne verden, mens nafs (det indre) prøver å gjøre oss
fornøyd med dette livet. En kamp mellom nafs og ruh kan illustreres slik:
Nafs Ammarah (når satanen styrer oss ca. 95 %, engler kun ca. 5 %):
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Sannelig, det indre (nafs ammarah, indre "jeg") befaler svært ofte det onde.3

Nafs Lawwamah (er når satanen begynner å miste kontroll over vårt indre, faller
til ca. 49%, mens englenes styre øker til ca. 51-75 %):
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Og Jeg sverger ved det selvbebreidende indre (nafs lawwama)!4

Nafs Mutma‘inna (englene kan styre 95% og 5% satanen):
ً
ً
ّ َ
ْ ُ َّ َ ْ ُ ْ ُ ْ َّ َ ُ َّ َ َ
﴾ك َراضِ َية َم ْرضِ َّية
ِ ِ ج ِع إِل َرب
ِ ﴿يا أيتها انلفس المطمئِنة ار

Å, du fredfylte indre (sjel, nafs mutma‘inna)! Vend du tilbake til Herren din i den tilstand at
du søker Hans tilfredshet og Hans velbehag ønsker deg!5
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