Profeten Muhammad ﷺ

snakket ofte med sine følgesvenner om hvor

verdifullt godt vennskap er. Han ﷺunderstreket hvor viktig det er å å omgi
seg med gode mennesker. Mennesker som har de samme verdiene og tro som
oss selv, er de beste vennene man kan få. Forskjellige meninger, livsstil, og
interesser kan gjøre våre vennskap interessante og noen ganger utfordrende,
men hvis de grunnleggende verdiene ikke er de samme har vennskapet
sannsynligvis ikke noe solid grunnlag.
For den troende må det solide grunnlaget alltid være islam; troen på at det
ikke ﬁnnes noen gud verdig å tilbe utenom Allah

og at Muhammad ﷺer

Hans sendebud. Enhver troende, fra fortiden, nåtiden og framtiden, er knyttet
sammen med denne unektelige sannheten. Profeten Muhammad ﷺsnakket
om dette båndet ved mange anledninger:
“Eksempelet på den troende, i deres felles kjærlighet og nåde for hverandre, er
som en kropp. Hvis en del føler smerte, så vil hele kroppen lide av søvnløshet
og feber.”
“Den troende er for den troende som en solid bygning, en del støtter den
andre.”
Vennskap og kameratskap er viktig i islam. En god venn er en som aksepterer
dine mangler, men samtidig veileder og støtter deg. En god venn er en som
viser forståelse for dine feil, men korrigerer dem når det er mulig. En god venn
er en som vil elske deg og tilgi deg for Allahs

skyld.

Det er viktig å velge sine venner med omhu. Profeten Muhammad ﷺadvarte
også de troende om dette. Han sa at man vil bli påvirket av sine venner, og han
advarte alle om å tenke nøye over hvem de anser som sine venner.
Det vi kan forstå av dette, er at det er lett å bli påvirket av menneskene rundt
oss. Det er lett å ta etter deres oppførsel og egenskaper, uten engang å være

klar over det. Hvis dette er gode egenskaper, så er det en god ting, men hva
om de du anser som dine venner tar deg bort fra å ihukomme Allah
ville vært en tragedie, og Allah

? Det

advarer om dette i Koranen:

⟪Den urettferdige vil bite hendene sine denne dagen og si: “Hadde jeg bare
stått sammen med Budbringeren. Ve meg! Hadde jeg bare ikke valgt en slik
venn (djevelen). Vedkommende førte meg bort fra formaningen etter at den
hadde kommet til meg.”⟫ (tolkning av betydningen) (Koranen 25:27-29)
Profeten Muhammad ﷺgjentok også dette poenget da han fortalte historien
om smeden og parfymeselgeren: “Eksempelet på en god ledsager (venn) til
sammenligning med en dårlig en, er som en som selger musk og smeden. Fra
den første ville du enten kjøpe musk eller nyte den gode duften, mens fra
smeden ville du enten bli brent eller lukte en vond lukt.”
Så snart vi har funnet gode venner, er det viktig å ta vare på og opprettholde
vennskapet. De troende er knyttet sammen i sin kjærlighet til Allah

og Hans

sendebudﷺ, og dette medfører et visst ansvar. En må være forberedt på å
overse noen av feilene til sin bror eller søster i islam. En må være forberedt på
å ﬁnne unnskyldninger for ukorrekt eller dårlig atferd de ﬁnner i dem.
Dette betyr imidlertid ikke at du skal overse synd. Nei, det betyr heller at du
må opprettholde vennskapsbåndet, samtidig som du prøver å forstå og hjelpe
de som har kommet på avveie. Troende må aldri gjøre noen andre forlegne
eller oﬀentlig trakassere hverandre. De må aldri avsløre hverandres feil.
Godhet og barmhjertighet må være tydelig i alle anliggender:
“Den som skjuler (feilen til) en muslim, vil Allah

skjule feilene til på

Dommedag.”
Den lærde, Ibn Mazin, sa: “Den troende prøver å ﬁnne unnskyldninger for sine
brødre, mens hykleren prøver å ﬁnne deres feil.” Og Hamdun al-Qassar sa:

“Hvis en av dine brødre begår en feil, så ﬁnn nitti unnskyldninger for ham, og
hvis ikke (du gjør det), da er du den kritikkverdige.”
Profeten Muhammad ﷺfortalte: “En person besøkte sin bror i en annen by og
Allah

sendte en engel for å vente på ham på veien. Engelen sa: “Hvor har

du tenkt å dra?” Mannen svarte: “Jeg har tenkt å dra til min bror i denne
byen.” Engelen sa: “Har du gjort noen tjenester for ham som du nå vil ha
tilbakebetalt?” Han sa: “Nei, jeg elsker ham for Allahs
engelen: “Jeg er et sendebud fra Allah

skyld.” Deretter sa

til deg, for å fortelle deg at Allah

elsker deg som du elsker ham (broren).”
De troende burde aldri være misunnelige på hverandre. De burde alltid være
glade når Allahs

velsignelser blir skjenket deres venner og ledsagere:

Profeten Muhammad ﷺsa: “Ingen av dere er virkelig troende før dere ønsker
for deres bror, det dere ønsker for dere selv.”
“En muslims bønn for sin fraværende bror vil bli besvart. Det er en engel ved
hans hode som sier: “Ameen, og du skal få det samme” når han ber for sin
bror.”
“Ikke bær nag til en muslim, ikke vær misunnelig på andre muslimer, ikke gå
mot en muslim og forlat han. Å Allahs tjenere! Vær som brødre mot hverandre.
Det er ikke tillatt for en muslim å forlate sin bror i mer enn tre dager.”
En troende elsker alle andre troende for Allahs

skyld. Han ønsker for dem

det han ønsker for seg selv. En troende er tolerant overfor andres feil eller
mangler, og er tilgivende. Det er ikke noen sinne, misunnelse, hat eller nag
mellom troende. Troende er snille, lojale og sjenerøse mot hverandre, og de
ber for hverandre.
Det høres kanskje for godt ut til å være sant, gjør det ikke? Men dette er islam.
Det er en levemåte som forventer at enhver person skal respektere enhver

annen. Islam sier at du er en del av et samfunn, og det er din rett og ditt ansvar
å være det aller beste mennesket du kan være. Å ﬁnne gode venner og å
opprettholde gode relasjoner er et ansvar enhver troende har overfor seg selv,
sitt samfunn og til Allah

. Finn venner som strever etter paradiset i det

Hinsidige.
⟪Vær tilfreds med de som påkaller sin Herre morgen og kveld for å oppnå
Hans gunst, og ikke overse dem i søken av denne verdens pomp og prakt. Ikke
adlyd den hvis hjerte Vi har gjort likegyldig i å komme Oss i hu, som kun
adlyder sine egne lyster, og hvis handlinger overskrider grensene.⟫ (tolkning av
betydningen) (Koranen 18:28)
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