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Norsk

Å elske Profeten (saws)

Hva det vil si å elske Profeten og den sanne betydningen
Lærde har gitt forskjellige uttalelser angående betydningen av å elske Profeten (saws), og har 
forklart det på følgende måte:
● Å følge ham
● Å støtte ham, beskytte hans sunnah, imitere ham, og passe seg for å gå i mot hans sunnah
● Å hele tiden nevne og huske på ham
● Å foretrekke ham fremfor seg selv
● Å savne ham og lengte etter å møte ham

Vår Profet (saws) kombinerte sin vakre fremtoning, perfekte manerer, godhet og gode behandling 
av andre perfekt. En slik fullkommenhet var enestående og det vil aldri komme noen som kan måle 
seg med ham. Derfor fortjener han vår fulle og hele kjærlighet.

Fordeler og belønninger ved denne kjærligheten
Allah sier: «Og den som adlyder Gud og sendebudet, de er blant dem som Gud har beredt glede,  
profetene, de rettferdige, martyrene og  de rettskafne. Gode følgesvenner er dette!» (4:69)

Aisha (må Allah være fornøyd med henne) fortalte at en mann kom til Profeten (saws) og sa: «O 
Allahs sendebud! Du er kjærere for meg enn min familie, mine barn og meg selv. Noen ganger 
når jeg sitter i mitt hjem og minnes deg, da blir jeg overveldet av ønsket om å komme og se 
deg. Når jeg tenker på din og min død, så blir jeg klar over at du vil ha samme status som 
profeter i Paradiset, men jeg frykter for at om jeg entrer Paradiset, så vil jeg ikke kunne se 
deg.» Aisha (må Allah være fornøyd med henne) fortsatte: «Profeten (saws) svarte ikke før Allah 
åpenbarte verset ovenfor.» (At-Tabari og andre)

Anas ibn Malik (må Allah være fornøyd med ham) sa at en mann spurte Profeten (saws): «Når er 
Oppstandelsens dag?» Profeten (saws) svarte: «Hva har du forberedt for den?» Mannen 
ventet litt før han svarte: «O Allahs sendebud, jeg har ikke utført mange ekstra bønner, eller 
fastet, eller gitt til veldedighet, men jeg elsker Allah og Hans sendebud.» Profeten (saws) sa: 
«Du vil på Oppstandelsens dag være sammen med de som du elsker!» Anas ibn Malik (må 
Allah være fornøyd med ham) sa: «Vår (hans ledsagere) største glede var da han sa ordene; du 
vil på Oppstandelsens dag være sammen med de som du elsker.» Anas ibn Malik (må Allah 
være fornøyd med ham) fortsatte: «Jeg elsker Profeten (saws), Abu Bakr og Omar (må Allah 
være fornøyd med dem begge) og jeg håper å være sammen med dem (i livet etter dette) på 
grunn av min kjærlighet for dem, selv om jeg ikke kan gjøre (samme mengde rettferdige 
gjerninger) som de gjør.» (Bukhari, Muslim og andre)
I en annen fortelling sa mannen (som svar på Profetens spørsmål om hva han hadde forberedt for 
Oppstandelsen dag): «Jeg har ikke forberedt for den med mange bønner, fasting eller 
veldighet.»

Imam An-Nawawi (må Allah ha barmhjertighet med ham) sa da han kommenterte denne hadithen: 
«Mannens ord betyr at han ikke utførte mange valgfrie tilbedelshandlinger.»

Ibn Mas’ood (må Allah være fornøyd med ham) og andre berettet om at en mann kom til Profeten 
(saws) og sa: «O Allahs sendebud! Hva mener du om en mann som elsket noen folk, men 
gjorde ikke det som trengs for å være sammen med dem (i livet etter dette)» Profeten (saws) 



svarte: «En vil være sammen med dem en elsker.» (Bukhari, Muslim og andre)

Anas ibn Malik (må Allah være fornøyd med ham) sa at Profeten (saws) hadde sagt: «Hvis 
menneskeheten forstår tre ting, så vil de nyte sødmen og skjønnheten av Iman (troen). 
Den første er at Allah og Hans sendebud er han kjærere enn noe annet.  Den andre er å elske 
en person bare for Allahs skyld. Den tredje er å hate og gå tilbake til Kufr (vantro), etter at 
Allah befridde han fra det, akkurat som han hater å bli kastet i Ilden.» (Bukhari, Muslim og 
andre)

Forpliktelsen ved å inneha og fastholde denne kjærligheten
Allah sier: Si: «Hvis deres fedre, deres sønner, deres brødre, deres koner, deres slektninger, 
formuen dere har ervervet dere, handelen dere frykter er i nedgang, og de boligene som dere 
elsker mer enn Allah og Hans sendebud, og streve hardt og kjempe i Hans sak, så vent inntil  
Allah bringer Sin avgjørelse (pinsler). Og Allah veileder ikke mennesker som er opprørske,  
ulydige mot Allah.» (9:24)

Al-Qurtubi (må Allah ha barmhjertighet med ham) sa da han kommenterte dette verset: «Dette 
verset er bevis på at å elske Allah og Hans sendebud er obligatorisk, og at denne kjærligheten 
kommer før noe annet. Denne kjennelsen er alle de lærde enige om.» 

Allah sier: «Profeten står de troende nærmere enn de selv innbyrdes…» (33:6)

Sahl (må Allah ha barmhjertighet med ham) sa at enhver som ikke til enhver tid føler at Profeten 
(saws) har full rett over en, vil aldri smake sødmen ved å følge sunnaen, fordi Profeten (saws) har 
sagt: «Ingen av dere vil være enn sann troende før jeg er mer kjær enn en selv.»

Anas ibn Malik (må Allah være fornøyd med ham) berettet at Profeten (saws) sa: «Ingen av dere 
vil ha sann tro før jeg er mer kjær enn ens far, sønn og hele menneskeheten.» (Bukhari, Muslim 
og andre)

Eksempler på Salafs kjærlighet for Profeten
En kvinne fra Banu Dinar stammen mistet sin ektemann, far og bror i slaget ved Uhud. Da hun fikk 
vite om det, så spurte hun (må Allah være fornøyd med henne): «Hva hendte med Profeten?» 
Folkene svarte: «All lovprisning til Allah, han er i trygghet, som du ønsker at han er.» Hun (må 
Allah være fornøyd med henne) svarte: «Ta meg med til ham så jeg kan se for meg selv.» Folkene 
viste henne hvor han var. Da hun så ham, så sa hun: «Enhver katastrofe foruten å miste deg er 
ubetydelig.»

Abdullah ibn Omar (må Allah være fornøyd med ham og hans far) spurte sin far: «Hvorfor liker du 
Osamah mer enn meg? Jeg sverger ved Allah at han aldri overvant meg i noen kamper.» Omar 
(må Allah være fornøyd med ham) svarte: «Fordi Zaid (Osamahs far) var mer kjær for Profeten 
(saws) enn din far var, og Osamah var mer kjær for Profeten (saws) enn du var. Derfor 
favoriserer jeg kjærligheten til Profeten over min kjærlighet.»

Omar ibn Al-Khattab (må Allah være fornøyd med ham) sa til Al-Abbas (Profetens onkel): «Ta 
imot islam! Jeg sverger ved Allah at det ville vært mer kjært for meg om du tok imot islam 
enn om Al-Khattab (hans egen far) gjorde det.» Dette var fordi Al-Abbas var mer kjær for 
Profeten (saws) enn Al-Khattab.

Flere ord fra Salaf
Ali ibn Abu Talib (må Allah være fornøyd med ham) sa: «Den som så ham, ville naturligvis 
respektere ham, og den som hadde med ham å gjøre elsket ham.»



Abdullah ibn mas’ood (må Allah være fornøyd med ham) sa: «Man kan bare spørre seg selv om 
Koranen, om man elsker Koranen så elsker man Allah og Hans sendebud.»

Sufyan Ath-Thawri (må Allah ha barmhjertighet med ham) sa: «Å elske ham (Sendebudet (saws)) 
er å følge ham.»

Sahl ibn Abdullah At-Tistiri (må Allah ha barmhjertighet med ham) sa: «Den som ikke respekterer 
Profetens (saws) ledsagere og ærer Profetens budskap, har ikke sann tro.» Han (må Allah ha 
barmhjertighet med ham) sa også: «Ett av tegnene for ens kjærlighet for Allah, er å elske 
Koranen; tegn på å elske Koranen er å elske Profeten (saws); Tegn på å elske Profeten (saws) 
er å elske hans sunnah; Tegn på å elske hans sunnah er å elske livet etter dette; tegn på å elske 
livet etter dette er å hate dette livet; og et tegn på å hate dette livet, er å bare ta akkurat det 
man trenger for hjelpe en til å nå livet etter dette.»

Hatim (må Allah ha barmhjertighet med ham) sa: «Den som krever tre ting uten å oppfylle tre 
krav, lyver; om en hevder å elske Allah uten å avstå fra Hans forbud; om en hevder å elske 
Paradiset uten å bruke av ens velstand til veldedighet; og om man hevder å elske Profeten 
(saws) uten å elske de fattige.»


