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Norsk
Svak tro

Kjære muslimer,
En av hovedfaktorene; antagelig den største, som har påvirket muslimer og fått dem til å slakke bak 
andre nasjoner, er svak tro, som i dag er vidt spredt blant muslimer. Ofte føler vi hardhet i hjertene 
våre, så vi ikke finner noen glede i tilbedelse; så vi ikke blir beveget av å lese Koranen, og som gjør 
at vi lett faller i synd. Denne svakheten går utover hele vår eksistens, uten at vi er bevisst dens 
destruerende natur og hvordan den er ødeleggende for vår både de spirituelle og moralske aspektene 
ved livene våre. Som muslim er ikke dette akseptabelt. Vi må innse og erkjenne denne svakheten og 
gjøre ett oppriktig forsøk på å bli sterkere for å tjene Allah og Hans sak. 

Dette temaet om folks hjerter, er viktig og sensitivt. På arabisk kalles hjerte for  qalbin, fordi det 
endres raskt og ofte. (taqallub = endring, variasjon og nedturer)  «Profeten (må Allahs fred og 
velsignelser være med han) sa: ’Hjertet (qalb) tar sitt navn fra stadige endringer. Det som 
likner hjertet, er en fjær liggende på en trerot, som snus igjen og igjen av vinden’.»
[Fortalt av Ahmad]
Han sa også, som fortalt av ’Abd-Allah ibn’Amr ibnal- ’Aas: «Hjertene til Adams barn er som ett 
mellom fingrene til Den Mest Barmhjertige; Han snur dem den vei Han vil.»
[Fortalt av Muslim]
Menneskehjertet  endres  raskt,  som Profeten  (fvmh)  beskrev:  «Hjertet  til  Adams sønn endres 
raskere enn en gryte med raskt kokende vann», eller ifølge en annen formidling: «Det endres 
mer enn en gryte med raskt kokende vann.»
[Fortalt av Ahmed]

Allah forteller oss at:
«..Og vit  at  Gud er  mellom et  menneske  og  dets  hjerte.  (Han hindrer  en  ond person for  å  
bestemme seg for noe). Hos Ham skal dere samles.»
 [Koranen 8:24]

Ingen skal reddes på Dommens dag;
«kun den som kommer til Gud med et rent hjerte.» 
[Koranen 26:89]

Og: «..Stakkars dem hvis hjerter er forherdet..» De er dømt, og løftet om Paradiset er for de som 
frykter Allah i det usette (i det jordlige livet, bør de har sett eller møtt Han) og kommet med hjertet i 
omvendelse (til Ham). 

Den troende må sjekke hjertet sitt; finne ut av problemet og starte behandlingen umiddelbart, før det 
overvelder og ødelegger han. Dette er ytterst alvorlig, for Allah har advart oss mot hjerter som 
hardner; hjerter som er lukket, sykt, blindt og seglet. Før man behandler hjertet, må personen være 
seg bevisst at han har problemer med sin tro. Dette kan oppnås ved å forstå naturen og tegnene på 
problemet. Her er noen av de største tegnene:

Å falle i synd og begå forbudte (haraam) handlinger: Det er noen syndere som begår en synd og 
forblir i den, og noen som begår mange ulike synder. Når en person begår mange synder, blir synd 
en vane han tilvennes, så han ikke lenger føler at det er avskyelig. Etter hvert når han det nivået der 
han begår synd åpenlyst, og dermed blir referert til i følgende hadith: «Alle i mitt ummah vil det 
gå fint, utenom de som begår synd åpent. Et eksempel er en mann som gjør noe om natten, og 
når morgenen kommer og Allah har skjult hans synd, så sier han: ’Å, det-og-det; jeg gjorde 
det – og – det i går.’ Hans Herre skjulte synden hans hele natten, men han hadde avslørt hva 
Allah holdt skjult.»



[Fortalt av Al-Bukhari]

En følelse av at hjertet er hardt og røft:  Man kan føle det som om hjertet er blitt til stein som 
ingenting kan trenge igjennom, eller nå. Allah sier:

«Men så ble deres hjerter forherdet etter dette og ble som stein, eller enda hardere.»
[Koranen 2:74]

Personen  med  et  hardt  hjerte,  vil  ikke  beveges  ved  påminnelser  om død,  eller  ved  å  se  syke 
personer, eller begravelser. Han kan til og med bære en død person til sin grav og kaste jord på 
graven, men når han går mellom gravene er det som om han bare går blant steiner.

Man gjør ikke tilbedelseshandlinger skikkelig: Tankene vandrer og han klarer ikke konsentrere 
seg under bønn, Koranlesing, i du’aa, etc. Han tenker ikke over hva han sier, og han resiterer ordene 
kun av kjedelig vane, hvis han i det hele tatt gjør det regelmessig. Dersom han har for vane å be 
spesifikke du’aa til bestemte tider ifølge Sunnah, tenker han ikke over meningen med den han sier; 
og Allah «vil ikke akseptere du’aa fra dem hvis hjerte er sanseløst om Ham.» [Fortalt av Al- 
Themithy]

Latskap og giddeløshet i utføringen av tilbedelseshandlinger: Dersom han gjør dem overhodet, 
er de bare tomme bevegelser, blottet for ekte følelser.

Tetthet i brystet, humørsvingninger og depresjon, som jekker en mann ned og gjør han rask 
til å klage over den minste ting: Han blir lett opprørt over folk rundt seg, og har ikke lenger noen 
toleranse.  Profeten  (fvmh)  beskrev  troen  da  han  sa:  «Iman er  tålmodighet  og  toleranse.» 
[Fortalt av Ahmad] Han beskrev den troende som «en som får venner og en som andre føler seg 
komfortable med. Det er ingen godhet i en person som ikke får venner, eller som man ikke 
føler seg komfortabel med.» [Fortalt av Al-Tabarani]

En som ikke føler seg sinna når Allahs grenser brytes: Da har iverens flammer slukket i hjertet 
så han ikke lenger gjør tiltak for å stoppe det onde, eller oppmuntrer de som handler dårlig til å 
handle godt, eller fordømmer urett. Han blir aldri sint for Allahs skyld. 

Gjerrighet: Allah roste Ansaar i sin Bok ved å si:  

«..og setter andre fremfor seg selv, selv om de er i trange kår.» 
[Koranen 59:9]

Når det kommer til ulykkelighet; den person hvis tro er svak, kan aldri gi noe for Allahs skyld. Selv 
ikke der det er en ærlig appell og det er åpenbart at hans bror i Islam lider som følge av katastrofer 
og fattigdom.

Og ikke  føle  ansvar for å  jobbe  for Islam  og  spre  religionen:  Dette  var  en  holdning  ulik 
Profetens (fvmh) kompanjonger, som umiddelbart etter å ha entret religionen, følte dette ansvaret. 
For eksempel al-Tufayl ibn ’Amr (må Allah være fornøyd med han) ble muslim, og dro med det 
samme for å kalle sitt folk til Islam. Han var helt ny muslim, men følte han måtte gå tilbake og kalle 
folket  sitt  til  Islam,  så  han dro og gjorde det.  I  dag derimot,  venter  folk lenge etter  at  de har 
akseptert Islam, før de når det nivået at de kaller andre til Allah, Den Opphøyde. 

Årsaker til  svak tro:  Det  er  mange årsaker  til  svak  tro;  og  noen av  disse  er  de  samme som 
symptomene, for eksempel:

Å begå synd og være opptatt med denne verden.



Holde seg unna trofyllende miljø for lenge: Dette gir en person svak tro. Allah sier: 

«Er ikke tiden inne for dem som tror, at deres hjerter viser ydmykhet for Guds påminnelse og den  
sannhet Han har åpenbart, så de ikke blir som dem som tidligere ble gitt skriften, hvem tiden falt  
lang og deres hjerter forherdet seg, så mange av dem ble syndefulle.»
[Koranen 57:16]

Dette verset  (ayaah)  indikerer  at  det  og bruke for mye tid  borte fra trofyllende miljø,  leder til 
svekkelse av troen i hjertet. Den troende er svak alene, men sterk med sine brødre. Al-Hasan al-
Basri (Må Allah vise han nåde) sa:  «Våre brødre er oss mer kjær enn våre familier, for våre 
familier minner oss om denne verden, men våre brødre minner oss om Det Hinsidige.» Hvis 
dette fraværet varer for lenge, skapes en fremmedliggjøring i hjertet, som til slutt endres til forakt 
for den trofyllende atmosfæren; som igjen snur til et hardnet hjerte, fylt med mørke som slukker 
troens lys. Dette forklarer den komplette endringen av hjertet på noen som reiser til andre land på 
ferie, eller som flytter på seg for jobb eller studier. 

Leve i et miljø fylt med synd;  slik du ser en skryte av sin siste forseelse, og en annen nynne 
populære sanger for seg selv, en tredje som røyker, en fjerde som leser et pornografisk magasin, en 
femte  som banner  og  svor,  også  videre.  For  ikke  å  snakke  om hvem som sier  hva  til  hvem; 
baksnakk, sladder, diskusjon om den siste fotballkampen.. det har ingen ende. 
Om det  som foregår  i  hjemmet;  det  er  mye vi  kan si  om katastrofer  og onde handlinger  som 
forårsaker at en muslim føler skam og føler seg dypt såret. Muslimske hjem er fylt med skamløse 
sanger, ville filmer, forbudt kjønnsmiksing, også videre. Det er ingen tvil om at i slike miljø, vil 
hjerter treffes av hardhetens sykdom.

En annen årsak til svak tro og hjertesanseløshet, er å spise for mye, sove for lenge, være oppe 
for lenge, snakke for mye og blande seg for mye med andre folk: Å spise for mye gjør hjernen 
sløv og kroppen tung som igjen hindrer en person i å tilbe Allah, og som gjør det lett for Shaytaan å 
friste han. Å snakke for mye, hardner hjertet, og å blande seg for mye med andre, hindrer en person 
i å ha alenetid der han kan reflektere over sin egen situasjon. For mye latter tømmer hjertet for liv. 
Profeten  (må  Allahs  fred  og  velsignelser  være  med  han)  sa:  «Le  ikke  for  mye,  fordi 
overdreven latter dreper hjertet.» [Fortalt av Ibn-Maajah] Tid som ikke er fylt med tilbedelse 
av Allah leder også til  at  hjertet  hardner,  som en person som verken tar  innover seg Koranens 
irettesettelser, eller tar imot troens råd. 

Kjære muslimer.
Det er en stor velsignelse at Allah skapte en kur for alle sykdommer. Kuren for troens fravær kan 
oppsummeres i disse punktene: 

• Vite om – og unngå grunnene som leder til denne svakheten.
Ihukommelse av Allah; særlig ved Koranresitering med ømhet der man prøver å forstå versenes 
mening: «I Koranen åpenbarer Vi det som er legedom og nåde for de troende.»
[Koranen 17:82]

• Vedvare i utførelsen av gode handlinger og tilbedelse, å gjøre mer når mulig, med håp om en 
god ende og med frykt for en dårlig ende. 

• Be om at Allah hjelper deg å styrke din tro. Profet Muhammed (fvmh) sa: «Troen (imaan) 
bærer vi i våre hjerter slik vi bærer en dress.(den blir tynn) Derfor, spør Allah om å 
fornye troen (imaan) i deres hjerter.» [Fortalt av Al-Hakim]

Vi ber Allah styrke vår tro og om å hjelpe oss å gjøre det gode, og vedvare i å gjøre det 
gode, helt til vi møter Ham på Dommens Dag. 
Amen. 


