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Norsk
Hvem skal man være venner med?
Muslimer! Frykt Allah som Han bør fryktes og vær urokkelige i deres lydighet mot Ham, for Han
har lovet den beste belønning til de som vender tilbake til Ham og er urokkelige i sin tro på Ham:
De som sier: «Allah er vår Herre,» og så holder rett kurs, over dem skal ingen frykt hvile, ei
heller sorg.» [46:13]
Noe av det beste som hjelper muslimer å oppnå fromhet, rettferdighet, og å holde seg på sannhetens
vei og veiledning, er å holde seg sammen med gode folk og å unngå dårlig selskap. Mennesker blir
av natur påvirket av sine venner og tar til seg samme særpreg og manerer. Menneskers karakter kan
vises gjennom sine brødre og venner. Profeten (saws) sa: «Mennesker følger sine venners
religion, så hver og en bør tenke seg om hvem man tar som venner.» [Abu Dawod og andre]
Abdullah ibn Mas’od sa: «Ingenting avslører mer om en person enn det selskapet man er i.» Noen
vise menn sier: «Folk tenker om en person det samme som de tenker om personens venner.» Islam
legger så stor vekt på viktigheten ved vennskap at Profeten (saws) ba hvert eneste individ i det
muslimske samfunnet om å bare velge rettskafne og fromme mennesker til sine venner. Han sa:
«Bli bare venner med den troende, og ingen andre enn de fromme skal spise deres mat (med
dere).» [Abu Dawod og andre]
Allahs sendebud (saws) ga også et godt eksempel for en bra, og en dårlig ledsager: «Eksemplet på
en god og en dårlig ledsager er som en som bærer musk, og en person som blåser i en
blåsebelg. Musk-bæreren gir deg enten noe (musk) eller man kjøper fra ham, man får i det
minste god lukt fra ham. Den som blåser i en blåsebelg enten brenner dine klær, eller (i det
minste) man får en ubehagelig lukt fra ham.» [Al-Bukhari, Muslim]
Al-haafidh ibn Hajar sa mens han kommenterte denne hadith: «I denne hadith er det forbud mot å
være i selskap med de som kan skade en i religiøse og verdslige saker, og en oppmuntring til å
holde selskap med de som kan nytte en i disse sakene.»
Det er da klokt og logisk at man bør være i selskap med de som er til nytte for en i saker angående
ens religion og liv, for den beste følgesvenn er den som er gudfryktig, rettferdig, har edel oppførsel
og manerer, har ren samvittighet og er ambisiøs. Når disse egenskapene er til stede, er neste
ønskelige egenskap å lære seg naturvitenskap, kunst og islamsk rettsvitenskap, samt og å besitte
visdom. Dette er kjennetegn ved de som man kan føle seg komfortabel med, og være fornøyd med å
være i deres selskap. Dette er på grunn av deres oppriktighet, hjelp ved vanskeligheter og at man er
trygg fra onde handlinger fra dem. Den som er heldig nok til å ha en slik ledsager har dette som et
tegn på lykke og suksess. Man må derfor holde fast ved en, oppfylle sin rett til samvær og å være
ærlig med en. Man bør også respektere en, dele glade og triste øyeblikk, hjelpe til i motgang og
overse feiler, fordi ingen er ufeilbarlig, og det er en ære at ens feiler er utallige.
Brødre i troen! Den verste ledsager er den som utøver dårlig innflytelse over sin venn, er religiøst
svak, dårlig oppførsel, samvittighetsløs og ikke noe godt sies om oppførselen. Man er bare opptatt
med å oppnå sitt grunnleggende begjær, selv om det er på bekostning av ens religion og mandighet.
Man kan være totalt respektløs for religion, ridderlighet, og vanærer vennskapets rettigheter.
Vennskap med en slik person er en elendig handling og en sikker vei til ødeleggelse på grunn av

skaden en slik person kan forårsake, som å avlede en fra å komme Allah i hu, fra å være lydig mot
Ham, og hindrer en i å ha en edel oppførsel. Dette er i tillegg til å kontrollere uanstendig tale,
påvirkning til å begå umoralske handlinger, kaste bort tid på resultatløse interesser, sløsing og en
rekke andre forbudte saker.
Kjære brødre i islam. Tenk over tilstanden til de som er narkomane, begår umoralske handlinger og
tjener fra ulovlige midler, som renter, bestikkelser, utpressing og lignende. Se på den dårlige
situasjonen som de og deres familier er i, og den dårlige påvirkningen de har på de som de er
sammen med, og venner. Det er faktisk et tegn på absolutt elendighet at man sitter med slike
mennesker, som bare tilbyr sorg og anger, for de kan ødelegge sin religion og oppførsel, og få dem
til å tape i denne verden og den neste, og det er det mest åpenbare tap. Allah sier: På denne dag vil
den urettferdige bite seg i fingrene, og si: «Hadde jeg bare slått følge med Sendebudet! Trøste
meg! Hadde jeg bare ikke sluttet meg til en slik! Han har ført meg bort fra formaningen, etter at
den ble meg til del. Satan lar mennesket i stikken.» [25:27-29]
Dette er noen av egenskapene som gudfryktige og vise har, og som man bør bli venner med, og av
dårlige og umoralske folk som man bør unngå.
Alle mennesker ble skapt gode. Deretter har de falt under to forskjellige kategorier. Den første
gruppen har valgt godhetens vei, helt til det ble en del av deres karakter. Den andre gruppen har
valgt det onde, helt til det har blitt en del av deres karakter. Den kloke og diskre person dømmer
derfor folk med islamske kriterier. Når man møter noen og bedømmer at godheten og nytten
oppveier det onde og skadelige, så blir man venner, og motsatt. Den som streber etter vennskapet til
rettskafne og gudfryktige mennesker vil være de heldige som oppnår det i samsvar med ens
intensjon og innsats.
Brødre i troen! Husk at vennskap før eller siden ender med hat og uvennskap, unntatt mellom de
gudfryktige, for de varer evig i dette livet og i det neste. Frykt Allah og vær pliktoppfyllende mot
Ham, følg samme vei som de rettledede og de gudfryktige ved å bli venner bare med de gode og å
unngå de syndige og de som gjør urett. Allah sier: Venner blir på denne dag fiender, unntatt de
gudfryktige. [43:67]
Muslimer! Frykt Allah som Han bør fryktes og dø som muslimer. Husk, måtte Allah ha
barmhjertighet med dere, på den triste situasjonen til mange mennesker i dag, spesielt de unge og
deres fordervelse i tro og oppførsel. Tenk over at det skjedde på grunn av dårlig selskap med de som
kaller til falskhet, og å følge ondt begjær gjennom forskjellige metoder. De spres ondt og giftig
materiale, og sørger for at de unge levner sannhetens vei, ærbarhet og god orden for å følge feil og
fristende vei, til tross for Allahs advarsel: Hør ikke etter noen, hvis hjerte Vi har gjort likegyldig
med å komme Oss i hu, som retter seg etter egne lyster og lar det gå over grensen. [18:28]
Dette fenomenet er en forsmak på undergang og ulykke for denne ummah om ikke muslimer og
bekymrede lærde, tenkere, lærere og journalister anstrenger seg, og bruker alle tilgjengelige midler
til å forandre ungdommen moralsk. De må også beskytte dem mot de som kaller til det onde, og de
som er slaver av sine vellystige innfall og begjær. Foreldre er derfor forpliktet, før noen andre, til å
ta godt vare på sine barn, oppfostre dem etter islamsk lære og manerer, og å beskytte dem fra dårlig
selskap og alle andre veier til det onde, for at de skal bli gode barn og lykkes i denne verden og den
neste. Når foreldre gjør dette, så gjør de det som Allah har pålagt dem.
Kjære foreldre! Dette er det store ansvaret som Allah har lagt på dere, så utfør dem grundig. Allah
sier: Dere som tror, pass dere selv og deres familier for Ilden, hvis brensel er mennesker og
steiner! Strenge og harde engler forestår dem som ikke er ulydige mot Allah i det Han befaler
dem, og gjør det de er pålagt. [66:6]

