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Å forbedre våre hjerter

Våre hjerter spiller en stor rolle både i vårt religiøse og vanlige liv, fordi det styrer vår holdning og 
oppførsel mot mennesker og livet. Hvis vi forbedrer våre hjerter så blir våre gjerninger gode, og 
mange problemer kan løses, og motsatt. Koranen forklarer forholdet mellom hjertet, gjerninger, og 
oppførsel: 

Har de ikke reist omkring på jorden? Har de ikke fått hjerter som de kan fatte med, og ører som 
de kan høre med? Det er ikke deres øyne som er blinde, men hjertene i deres bryst er blinde.  
[Koranen 22:46]

Det ble også forklart at vi blir spurt om våre hjerter, på samme måte som vi blir spurt om hva våre 
øyne ser på, og hva våre ører hører:

Fest deg ikke ved ting du ikke har kjennskap til. Øre, øye og hjerte – alt dette vil det bli spørsmål  
om. [Koranen 17:36]

Profeten (saws) sa: «Vokt dere! I kroppen er det en kjøttbit, holder den seg frisk, er hele 
legemet frisk, og hvis den forderves, forderves hele legemet, og det er hjertet». 
[Al-Bukhari]

Hvordan kan vi da forbedre våre hjerter, og rense det?

Før du går til kamp, må du vite hvem din fiende er. Før vi forklarer hvordan man renser hjertet så 
bør man vite hva som gjør det urent.

Hat, sjalusi og misunnelse er de vanligste urenhetene som kan påvirke hjertet. Våre lærde betegnet 
det som «hjertelidelser». Denne urenheten kan påvirke og ødelegge alle samfunn, om det spres 
viden om. Derfor advarte profeten Mohammad (saws) oss mot dem: 

Abu Huraira sa, at Allahs sendebud (saws) sa: «Bær ikke nag, ikke overby noen for å heve 
priser, vær ikke uvillig eller fiendtlig, og ikke ta del i en transaksjon når noen andre allerede 
har inngått transaksjonen, vær med-brødre  og Allahs tjenere. En muslim er en annen 
muslims bror. Han verken undertrykker, ydmyker, eller ser ned på ham. Fromhet er her, og 
da han sa det så pekte han mot brystet sitt tre ganger. Det er veldig dårlig av en muslim å se 
ned på sin muslimske bror. For en muslim er alt ukrenkelig mot sin bror i troen; hans blod, 
velstand og ære». [Muslim]

Hvordan kan vi da rense våre hjerter?

• Vokt hjertet og kontroller dine følelser. Følg ikke hjertets ønsker umiddelbart. Tenk 
på det først, hvis det leder til noe bra, fortsett; hvis ikke, glem det. En av våre tidligere lærde, 
Abu Hafs al Naisabori, sa: «Jeg voktet mitt hjerte i 20 år av livet mitt, og det beskyttet meg fra 
synder de følgende 20 årene». 

• Kom i hu døden. Husk at du vil dø snart, og du kommer til å forlate alt bak deg. Det 
som blir igjen er dine gjerninger og ditt rykte. Hvis du skader eller behandler mennesker 
dårlig, på grunn av hat eller misunnelse, da vil du oppnå synder og bli forbannet selv om du er 



i graven. Frykt den Dagen da dere blir brakt tilbake til Gud. Da skal enhver sjel få det den 
har fortjent, og ingen blir behandlet urettferdig. 

• Velg dine venner og ledsagere med omhu. Dårlige venner kan lett villede deg. Abu 
Musa sa, at Allahs sendebud (saws) sa: «Likheten mellom godt selskap og dårlig selskap, 
er som en som eier musk og en grovsmed som blåser belg. Den som eier musk vil enten 
tilby det gratis, eller du kjøper fra ham, eller lukter dets gode lukt. Angående den som 
blåser belg, han vil enten brenne dine klær, eller du må lukte dets motbydelige lukt». [Al-
Bukhari, Muslim]

• knytt ditt hjerte til Allah. Be alltid til Ham, og be Ham om veiledning.
• Fasthold gode gjerninger og tilbedelse. Det vil holde deg opptatt, og gi deg komfort 

og lettelse i livet.
• Les Koranen og gjør dhikr daglig. Abd Allah ibn Umar sa, at Profeten (saws) 

brukte å si: «Alt har en glans, og hjertets glans er Allahs dhikr. Ingenting er bedre for å 
bli reddet fra Allahs straff, enn Allahs dhikr». Han ble spurt om dette også gjaldt Jihad i 
Allahs vei, og han svarte: «Ikke engang om noen bruker sitt sverd til det brekker». 
[Bayhaqi, fortalt i Kitab al-da’awat al-kabir, og i hans Shu’ab al-iman]

Til slutt ber vi Allah om å veilede oss slik at vi blir gode muslimer, og holder våre hjerter fast ved 
Hans vei. Vi ber Ham om å rense våre hjerter fra hat, misunnelse og sjalusi. Vi ber Ham om å tilgi 
oss våre synder og belønne oss med Paradiset.

Amen.
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