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Kjærlighet til Allah 
Kjære muslimer.

Kjærlighet er en av de største velsignelsene som Allah gir til mennesket.Mennesker ønsker å være 
hele sitt liv sammens med dem som de elsker,stoler på og føler nærhet til.Mange av Allahs 
velsignelser og dens sanne betydning kan bare finnes i et miljø der ekte kjærlighet og vennskap 
eksisterer.For eksempel,en person som nyter en fantastisk utsikt ønsker naturligvis å dele sine 
følelser av ærefrykt og glede med noen som han elsker. På samme måte kan den mest storslåtte fest 
eller et hus med den vakreste innredning,virke mindre attraktivt hvis du er alene.Allah har skapt 
menneskene på en slik måte at de liker å bli elsket og elske andre, og er tilfreds med vennskap og 
nærhet.Å være sammen med og ha tilfredsstillende vennskap og kjærlighet med de som lever etter 
Koranens moral,er dette for enhver troende en større glede enn mange andre velsignelser. 

Den sanne kjærlighetens kilde i de troendes hjerter kommer fra deres dype kjærlighet til 
Allah.Troende elsker Allah høyt og hvert eneste sekund strever de for å oppnå Hans kjærlighet og 
gode vilje.Det er fordi de verdsetter de velsignelser som Han gir dem. 

Allah har skapt alt fra ingenting.Mens en fortsatt var  i en tilstand av "ingenting," Allah skjenket 
ham eller henne livet som en velsignelse.Vår Herre,Den Barmhjertige,Den Nåderike,besitteren av 
uendelig nåde, har sørget for alt til Sine tjenere: et stort utvalg av mat, frukt og blomster, vakre 
skapninger og landskap hvor vi finner stor glede,-og alt annet,- fra Solen til vann, fra luften vi 
puster til vitaminene vi trenger.Alt skapte Han perfekt og opprettholder i absolutt trygghet.Troende, 
som tenker på de velsignelser som er skjenket dem, som er klar over at Han kan gjøre alle ting og er 
universets suverene fyrste, Skaperen av alt i dets best mulige form, vil føle kjærligheten til Allah 
styrkes.De som elsker og frykter Allah og nærer ærefrykt for Ham, vil trofast respektere grensene 
som Han har etablert for menneskeheten, vise stor fornuft ved iverksettelse av Hans regler, og gjøre 
sitt beste for å vinne Hans gode vilje, kjærlighet, barmhjertighet og Paradiset. 

Kjærlighet til Allah er av to typer: 

*Obligatorisk,det er graden av kjærlighet som fører til at en ønsker og liker følge Herrens ordrer og 
forlater det som opprører Ham.

Si: «Om deres fedre, sønner, brødre, hustruer, nærmeste slekt, eiendom dere har 
ervervet, handel som står på spill, boliger dere er glad i, om dette er dere kjærere 
enn Gud og Hans sendebud og å kjempe for Hans sak, så bare vent til Gud 
iverksetter sin beslutning! Gud rettleder ikke urettferdige folk.»(9Surah(Kapittel)At-
Tawbah(Bruddet,engelsk"Repentance)Ayat (vers)24)

*Selektiv, og det er et høyere nivå som bringer en svært nær Allah.Ens hjerte er fylt med og opptatt 
av denne kjærligheten i en slik grad at det ikke er opptatt med noe annet enn å være nær Allah 
gjennom tilbedelse og påminnelser av Allahs navn/attributter/velsignelser ol ("dikr" på arabisk). 

Kjærlighet til Allah er opprinnelsen og kjernen til tilbedelse og religiøse handlinger.Den sanne 
troende skal alltid sette Allahs vilje foran sine egne lyster.Så hvordan kan vi oppnå kjærlighet til 
Allah?Her er noen retningslinjer: 

*Adlyde Allahs ordrer og unngå syndefulle handlinger.

*Stadig utføre "Dikr" 

*Resitere og lytte til Koranen.



Abdullah bin(sønn av) Masud sa:"En gang sa Allahs Apostel til meg:"Resiter(Koranen) for 
meg,".Jeg sa:"Skal jeg resitere den til deg, selv om den har blitt åpenbart for deg?"Han 
sa:"Jeg liker å høre (Koranen) fra andre."Så jeg resiterte Surah An-Nisaa("Kvinnene")til jeg 
kom til"Hvordan vil vel saken stå når vi fører frem et vitne fra hvert folk, og også 
fører deg(Muhammed) som vitne mot dem?"Da sa han:"Stopp!".Og se!Hans øyne var 
oversvømt av tårer.Al-Bukhari. 

*Adlyde og følge Profeten Muhammed.

Si: «Om dere elsker Gud, så følg meg, og Gud vil elske dere, og tilgi deres synder. 
Gud er tilgivende, nåderik!»(3 Surah "Al-Imran"(Imrans Hus)Ayat 31)  

Kjære muslimer. 

Kjærlighet til Allah er en ære du ikke kan påstå ha uten at det gjenspeiles i dine handlinger og 
atferd.Det er dette de kristne og jødene gjorde.Derfor utfordret Allah dem i Koranen."Jødene og 
de kristne sier: «Vi er Guds barn som Han elsker.» Si: «Hvorfor straffer Han dere da 
for deres synd? Nei, dere er bare alminnelige mennesker som Han har skapt.» Han 
tilgir dem Han bestemmer, og straffer dem Han bestemmer. Guds er herredømmet 
over himlene og jorden og alt som mellom dem er. Hos Ham er reisen slutt."(5 Surah 
"Al-Maidah"(" Det Dekkede Bord")Ayat 18)

Den som elsker for Allahs skyld er ikke bare elsket av Allah, men også av innbyggerne på jorden og 
i himmelen.Og motsatt,den som er hatet av Allah er også hatet av innbyggerne på jorden og i 
himmelen.Det er viktig å legge seg på minnet at det er de,-og de alene,- som er rettferdige av natur 
som vil opprettholde sin popularitet i denne verden,- som strengt opprettholder skillet mellom lovlig 
og ulovlig.Mens de,hvis natur er svekket av konstante synder, slutter å skille mellom rett og galt og 
mister sin troverdighet.De hater vanligvis fromme personer av den grunn at hver kategori 
mennesker elsker og liker folk av sitt eget slag. 

Abu Hurairah (Må Allah være tilfreds med ham) fortalte: "Profeten (sallallaahu 'alayhi wa 
sallam(Allahs Fred og Velsignelser være med han) sa:"Når Allah elsker en slave, kaller Han 
på Jibril(Engelen Gabriel) og sier:"Jeg elsker "så-og-så", så elsk han!".Da elsker Jibril ham. 
Etter at han (Jibril) kunngjør til innbyggerne i himmelen at "Allah elsker "så-og -så", så elsk 
han!"innbyggerne i himmelen (englene)elsker ham også,og får menneskene  på jorden til å 
elske ham.Al-Bukhari og Muslim. 

Vi ber Allah om å skjenke oss Sin kjærlighet, omgi oss med Sin Nåde og tilgi oss våre synder. 

Æmin 


