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Brorskap for Allahs skyld
Kjære muslimer,

brorskap er en av de store følelsene en mann kan uttrykke ovenfor sitt medmenneske. Dette er et sterkt 
bånd når alle andre bånd er svekket. Det er til og med sterkere og mer ønskelig hvis det er kombinert med 
tilbedelse; hvis man føler at en annen med samme religion, er ens bror. Dette er med på å skape fred blant 
mennesker i dette livet, og gir stor belønning på dommedag.

Islam oppmuntrer oss til å styrke brorskapet; båndene med andre muslimer, som anses som en av de store 
velsignelsene av Allah swt.    

De troende, menn og kvinner, har venners ansvar for hverandre. De forordner det rette og 
forbyr det urette. De forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag. De adlyder Gud og Hans 
sendebud. Disse vil Gud vise nåde! Gud er mektig, vis. Koranen 9:71

De troende er jo brødre, så ordne opp mellom deres to brødre, og frykt Gud, så dere må finne 
nåde. Koranen 49:10

Hold dere alle fast i Guds rep! Unngå splittelser, og kom i hu Guds nåde mot dere den gang 
dere var fiender og Han forenet deres hjerter, slik at dere ved Hans nåde ble brødre. Dere var 
på kanten av Ildens avgrunn, og Han reddet dere fra den. Slik klargjør Gud sitt ord for dere, at  
dere må finne ledelse! Koranen 3:103

Nu'man B. Bashir fortalte at Allahs Budbringer (saws) sa: 'De troende med tanke på gjensidig 
kjærlighet, hengivenhet, brorskap, er som med kroppen: Hvis en kroppsdel verker, verker hele 
kroppen, med søvnløshet og feber'. Muslim

Brorskap for Allah gir dem som praktiserer det, store fordeler:
1: Kjærlighet og velsignelser fra Allah. Abu Huraira (ra) fortalte at Allahs Budbringer (saws) sa: 'En 
person besøkte en bror i en annen by og Allah sendte en engel for å vente på han på veien, og 
da han kom til han, sa han: 'Hvor vil du gå?' Han sa: 'Jeg vil dra til min bror i en annen by'. Han 
sa: 'Har du gjort  han noen tjenester (og forventer du å få dem i retur?)' Han sa: 'Nei, bortsett 
fra at jeg elsker han for Allah sin skyld, Den Opphøyde og Den Praktfulle'. Da sa han: 'Jeg er 
sendt til deg fra Allah: (for å fortelle deg) Allah elsker deg slik du elsker Han.' Muslim 

2: De vil være under Allahs beskyttelse på dommedag. Abu Huraira fortale at Allahs Budbringer 
(saws) sa: 'Sannelig, Allah vil si på dommedag: 'Hvor er dem som har gjensidig kjærlighet for 
Min (Den Praktfulle) sak? Idag skal jeg gi dem ly i Min skygge da det ikke er noen annen 
skygge enn Min'. Muslim

Abu Huraira fortalte at Profeten (saws) sa: 'Syv mennesker skal få ly i Allahs skygge på den 
dagen da det ikke vil være andre skygger enn Hans. De er:
1: En rettferdig styrer/leder
2: En ung mann som har vokst opp med tilbedelse av Allah (som oppriktig har tilbedt Allah 
siden sin barndom)
3: En mann som har sitt hjerte knyttet til moskeen (som gjør de 5 obligatoriske bønnene i 
moskeen)
4: To personen som elsker hverandre kun for Allahs skyld, og som møtes og tar del i Allahs sak 
alene.
5: En mann som motstår invitasjon fra en sjarmerende kvinne av nobel fødsel for ulovlig 
samkvem, med ordene: 'Jeg er redd for Allah'. 
6: En person som gir veldedighet i skjul så selv hans venstre hånd ikke vet hva hans høyre hånd 
har gitt. (så ingen vet hvor mye han har gitt i veldedighet).
7: En person som husker på Allah i skjul med øynene fulle av tårer. Bukhari

3: De er gitt  spesiell belønning som er ikke gitt andre enn Profetene og martyrene. Profet Muhammed 
(saws) sa: 'Det er tilbedere av Allah som ikke er Profeter eller matyrer, men som er misunt av 
både Profetene og martyrene på dommedag på grunn av deres høye nivå.' Følgesvennene 
spurte: 'Hvem er dem?' og Profeten (saws) svarte: 'Det er de som elsker hverandre for Allahs 



skyld uten å ha slektskap eller like interesser. Ved Allah, ansiktene deres vil lyse og de vil være 
i et lys. De skal ikke føle frykt når folk frykter, og de skal ikke sørge når folk sørger'. Abu 
Dawood.  

4: Det er en indikasjon på sterk og god tro. Profeten (saws) sa: 'Hver og en av dere kan ikke være 
troende, før dere ønsker for deres bror det dere ønsker for dere selv'. Bukhari og Muslim

Han sa også: 'Hvis noen elsker for Allahs skyld, hater for Allahs skyld, gir for Allahs skyld, og 
tilbakeholder for Allahs skyld, har han perfekt tro'. Ahmad

Han sa også, som fortalt av Ahmed: 'Dem som har de følgende tre kvaliteter, vil ha troens søte 
goder: 
1: Den som har Allah og Hans Sendebud kjærere enn noen andre eller noe annet.
2: Den som elsker en person, og elsker den personen bare for Allahs skyld.
3: Den som hater å vende seg til ateisme og som hater å bli kastet til flammene'. Bukhari og 
Muslim

Kjære muslimer, 

brorskap for Allahs skyld er ikke et valg, men heller et obligatorisk element og krav i religionen. Videre er det 
essensielt å etablere et sunt og sterkt samfunn. Det er grunnen til at dette var det første profet Muhammed 
(saws) gjorde da han kom til Medina. Det er også grunnen til at han (saws) linket det til religionen og 
oppmuntret muslimene til å uttrykke gode følelser ovenfor andre muslimer i flere hadith.

Abu Huraira fortalte at Profeten (saws) sa: 'Dere vil ikke entre Paradiset så lenge dere ikke 
bekrefter troen (innenfor alle delene av troen) og dere vil ikke tro så lenge dere ikke elsker 
hverandre. Skulle Jeg ikke veilede dere til dette, hvis dere gjør dette som vil fostre kjærlighet 
mellom dere? - Si: (praktiser hilsen til hverandre ved å si) as-Salamu alaykom. Muslim

Han (saws) sa også: 'Gi hverandre gaver og den gjensidige kjærligheten vil vokse; rist hverandres 
hender og fiendskap vil forsvinne'. Malik

Det er ikke vanskelig å uttrykke kjærlighet og styrke brorskapet med en annen muslim. Det er enkle ting 
som skal til. Det kan være snille ord og håndhilsener, men det kan også involvere handlinger som å dra på 
besøk, gi gaver, gi hjelp og oppriktige råd dersom det trengs. 

Anas ibn Malik (ra) fortalte: 'En mann var med profet Muhammed (saws) da en annen mann 
passerte og sa: 'Å Allahs Budbringer, jeg elsker denne mannen.' Profeten (saws) sa til han: 'Har 
du fortalt han det?' Han sa: 'Nei'. Da sa profeten (saws): 'Fortell han det, for det vil styrke 
kjærligheten mellom dere'. Så mannen dro  til han og sa: 'Jeg elsker deg for Allah sin skyld'. 
Mannen svarte: 'Må Han som du elsker meg for, også elske deg.' Abu Dawood    

In al Muwatta' Imam Malik forteller med Sahih Isnad fra Abu Idris al-Khulani, som sa: 'Jeg 
entret moskeen i Damaskus da jeg så en ung med med et skinnende smil, og jeg så folk samle 
seg rundt han. Da de var uenige om noe, hørte de med han og aksepterte hans mening. Jeg 
spurte dem hvem han var, og de fortalte meg at dette var  Mu'adh ibn Jabal (ra). Tidlig neste 
dag dro jeg til moskeen, og fant ut at han var kommet enda tidligere enn jeg. Han stod i bønn, 
så jeg ventet til han var ferdig før jeg kom mot han forfra, hilset han og sa: 'Ved Allah, jeg 
elsker deg'. Han sa: ' For Allahs skyld?'. Jeg sa: 'For Allahs skyld'. Han gjentok spørsmålet: 'For 
Allahs skyld?' og jeg svarte: 'For Allahs skyld'. Så tok han tak i kragen min, dro meg mot seg og 
sa: 'Jeg har gode nyheter til deg. Jeg hørte Profeten (saws) si: ' Allah, Den Allmektige sier: 'Min 
kjærlighet er til dem som elsker hverandre for Min skyld, som besøker hverandre for Min skyld 
og som bruker på hverandre for Min skyld'.  

Så la oss  spre og uttrykke  kjærlighet til hverandre. La gode muslimer vite hvor mye vi elsker og respekterer 
dem på grunn av deres sterke tro, og la oss fortelle dem som synder og har veket fra den rette vei hvor høyt 
vi elsker dem og hvor redde vi er for at de vil dø full av synder.

Vi ber Allah holde oss på den rette vei hvis vi er på den , og vise oss den rette vei hvis vi har veket fra den. 
Vi ber Han spre kjærlighet og fred mellom muslimer, om å tilgi oss  og gi oss Paradiset. 

Amen.


