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Troens sødme

Troens sødme som vi kjenner til kan lett mistes og bli borte fra den troende.
Den troende finner ikke ro i sjelen før det på en eller annen måte fås tilbake. Det er det mest 
studerte  temaet  i  islam og som fortsatt  utforskes  av alle  muslimske lærde.  Vi  blir  stadig 
påminnet om viktigheten ved å beholde det i våre hjerter.

Troens sødme er veldig viktig for en troende muslim. Han oppnår egenskaper som gjør han 
annerledes fra andre (for eksempel ikke-muslimer), han føler indre ro, føler seg ikke ensom, 
samt at han oppnår sine ønsker.

Ibn Taymiah (RA) sa: ”Det finnes et paradis i det jordiske livet (dvs. å minnes Allah). Den 
som ikke entrer det, vil ikke entre Paradiset i det Hinsidige.”

Med dette mener han troens sødme. Finnes dette i hjertene våre finner vi også ro i sjelen vår.

Sofian  Eth-Thawri  sa:  ”Om  konger  kunne  sanse  godheten,  den  totale  roen  og 
tilfredsheten vi føler, så hadde de angrepet med sverd for å få tak i det”.

Vi må streve for å oppnå dette nivået som andre vil misunne oss.
Allah (SWT) sier ” Men de som strever for Vår sak, dem vil Vi lede på Våre veier! Gud er 
med dem som gjør det gode.” [Koranen 29:69].

Allah lover å hjelpe sin tjener med å oppnå sine mål, dersom anstrengelsene blir utført med 
gode intensjoner.
De lærde sier at troen er bygd på søyler og frukter. Noen av disse fruktene er følelser som den 
troende får.

Det finnes flere midler som kan føre troende til målet. Noen av dem er nevnt av både Bukhari 
og Muslim, som for eksempel i følgende hadith: 

Anas (RA) sa at Profeten (SAAW) sa:  ”Dersom noen søker tilflukt i tre ting, så vil man 
oppleve troens sødme; at man elsker Allah og Hans sendebud mer enn noe annet; at 
man elsker mennesker kun for Allahs skyld;  og at  man misliker tanken på å vende 
tilbake til vantro, like mye som at man misliker å bli kastet inn i Flammen.” [al-Bukhari 
& Muslim]

Profeten (SAAW) beskrev dette veldig nøye for oss, han sa:  ”Ingen av dere tror før dere 
elsker meg høyere enn deres far, deres barn og alle mennesker.” [al-Bukhari]

Det finnes kriterier for hvordan vi skal elske Allah og Hans Sendebud; vi skal adlyde Allah og 
Hans sendebud, ved å utføre det vi blir bedt om, samt slutte med det vi blir bedt om å slutte 
med.



Allah (SWT) sier: ” Si: ’Om dere elsker Gud, så følg meg, og Gud vil elske dere, og tilgi  
deres synder. Gud er tilgivende, nåderik’!” [Koranen, 3:31]

Ibn Al Qayem (RA) ramset opp grunner som fører til å elske Allah (SWT) etter Faraidh.

Koran lesing
Nawafil
Adhkar
Elske Allah mer enn vi elsker oss selv
Omgås de rettskafne
Distansere oss fra alt som kan være et hinder mellom oss og Allah (SWT)

Det som fører til å elske Profeten (SAAW) er:

Tro på budskapet han kom med
Ønske å se han
Praktisere budskapet
Praktisere Sunnah
Ofte si ”Salla Allaho aleihi wa salam”
Leve opp til hans gode orden/karakter
Elske følgesvennene
Studere hans biografi (SAAW)

I tillegg kommer kravet om å elske alle troende muslimer. Dette har en stor belønning.

Profeten (SAAW) sa: ”Syv handlinger som blir beskyttet med skygge den dagen det ikke 
finnes annen skygget enn Allahs…
… to personer som elsket hverandre for Allahs skyld, og de møter og forlater hverandre 
i Allahs navn”.

I tillegg:

Ved å hjelpe hverandre 
Beskytte hverandres svakheter
Tilgi hverandre når konflikter oppstår
Anstrenge seg med å være den som alltid hilser først
Spørre om hvordan det står til med hverandre
Gi gode råd

Finnes disse elementer eller noen av dem i en troende muslim, vil sannlig troens sødme føles, 
samt oppleve ekte vennskap rundt seg.

O Allah hjelp oss til å elske deg, og elsk oss tilbake, veiled oss til gode gjerninger som får oss 
til å føle troens sødme. O Allah hjelp oss til å elske deg mer enn oss selv og andre.
Amin. 
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