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HIMMELREISEN & ISLAM FOR FRED

Allah u tok med sin elskede til en fortreffelig himmelreise (Shab-e-Meraj). Den hellige Profeten s reiste altså fysisk 
og spirituelt – dette er absolutt mulig når det er Skaperen av alt som tar han s med på denne himmelreisen. Allahs 
elskede Profet s reiste på et transportmiddel ved navn ‘Buraq’ – som engelen Gabriel (Jibril) e, tok med seg fra 
himmelen på Allahs ordre. Den mest høyaktede Profeten s reiste til han s nådde den ytterste grensen (Sidrat-ul-
Muntaha); dette er den ytterste grensen av skaperverket – forbi denne grensen kunne ikke engelen Gabriel gå sammen 
med Profeten s. Hvis engelen Gabriel prøvde å gå forbi denne grensen, ville hans vinger ha blitt brent opp. Men Allah 
ønsket å ta med sin elskede Profet s enda høyere opp – forbi denne grensen. Så avstanden mellom Allah u og 
Profeten s minsket og minsket – siden Profeten s dro ytterligere opp, og Allah u nærmet nærmere sin elskede 
Profet s av glede, helt til det var en avstand mellom dem som målte to buelengder eller mindre enn det, som det også 
følger av Koranen:

دنٰى﴾
َ
و أ

َ
﴿فَكاَن قاَب قَوَسيِن أ

Så ble det igjen en avstand som målte kun to buelengder (mellom den Sannes stråleglans og Hans høyaktede elskede s) 
eller mindre enn det også (i nærhetens aller høyeste grad).1

 
Her fikk den mest høyaktede Profeten s se Allah, noe Profeten s selv også bekreftet: 

ََّك؟ قَاَل: »نُوٌر اىن �أَراُه» : َهْل َر�أيَْت َرب ْبَراِهمَي َعْن قَتَاَدَة َعْن َعْبِد الّلِ ْبِن َشِقيٍق َعْن �أِب َذٍرّ ، قَاَل: َس�ألُْت َرُسوَل الّلِ
إ
ثَنَا َوِكيٌع َعْن يَزِيَد ْبِن ا حّدثنا �أبُو بَْكِر ْبُن �أِب َشيَْبَة : َحدَّ

Berettet av Abu Dharr g: «Jeg spurte Allahs Sendebud s: ‘Fikk du se Herren din?’ Profeten s svarte: ‘Han er Lys, jeg 
så Ham’.»2

Profeten s spurte om tilgivelse både for muslimer og ikke-muslimer. Han var også nåderik mot de som mislikte ham 
eller fiendene hans. Det er dette islam lærer oss, en usedvanlig fredelig religion. 

Profeten s sa også det at hvis noen f.eks en ikke-muslim sier noe stygt til dere, så må dere allikevel holde dere innenfor 
grensen for måtehold og moral. Også i Koranen står det befaling om å møte ondt med godt.3

Det var en ung jøde som brukte å tjene Profeten s. Og da han en dag var syk, så besøkte den medfølende Profeten s 
ham og spurte om hans helse. Dette er det islam lærer oss.

Det var et tilfelle da en ikke-muslim kom til Profeten s, og spurte om å få melk. Den medfølende Profeten s be-
stilte en sau som ga denne personen melk. Etterpå spurte Profeten s denne personen om han hadde fått nok, da sa 
ikke-muslimen nei, og Profeten s bestilte en sau til for melk til denne perosnen. Han fikk drikke fra den og igjen 
spurte Profeten s om han fikk slukket sin tørst nå. Han sa igjen nei, så Profeten s hentet enda en sau […] helt til det 
ble bestilt totalt 7 sauer, og etter at personen fikk melk fra alle de 7 sa han endelig ja! 

Hvilken enn utfordring Profeten s møtte på i forhold til det å invitere ikke-muslimer til sannheten, viste han konstant 
nåde og vennlighet i omgang med dem.

Også de kristne i ash-Sham (Syria) sa en gang nei til fiendene av Profeten s – om å yte dem hjelp mot ham s. Da 
Profeten s fikk høre denne nyheten ble han glad og ba en skuddbønn for de kristne. 

Og ved et annet tilfelle var det et stammefolk som nektet å godta den sjenerøse innvitasjonen til islam, og Profeten s 
sa at det var greit – han s tvang ikke dem til å akseptere islam. Det er ingen tvang i islam.

Profeten s er en nåde for all skapning. Abdullah ibn Masud spurte Profeten s om å gjøre en skuddbønn til Allah for 
at det skulle regne ned fra himmelen for hagen hans til å bli befruktet – og med en gang begynte det å gro blomster og 
trær bærte rikelig med frukter. Dette er islam, å hjelpe hverandre, bry seg om andre, vise vennlighet, nåde og respekt.
1  Koranen 53:9
2  Sahih Muslim i Damat Barkatahum Alia. Andre: Imam Ibn Hajr al-Asqalani i Fath-ul-Bari Sharh Sahih al-Bukhari, Imam Nawawi i Kitab-ul-Iman, 
Imam Nasa’i i Amal al Yawm wal Laylah, Ibn Jarir i Tafsir at-Tabri under 53:11.
3  Koranen 41:34


