
Kan man kalle seg en troende hvis man ikke har kjærlighet til Profetens familie f (ahle bayt)? Kort sagt er svaret nei, 
og dette kan vi bevise fra Profetens a utsagn som vi skal gi på slutten av dette innlegget. Vi begynner med å nevne om 
nytten til det å anta imaan (tro), og deretter hva man trenger for å beskytte eller bevare den.

Vi har i en av de tidligere innleggene våre nevnt det at før Profetens a tid (altså i uvitenhetens dager) så var samfunnet 
Mekka preget av lovløshet, undertrykkelse, ugagn og ufred. Men etter at den barmhjertige Profeten a ble sendt, og folk 
begynte å godta invitasjonen til islam, så kunne man se det at etterhvert som tiden gikk, var det bare fred og harmoni 
å finne i samfunn; et slikt samfunn der alle kunne leve og bo sammen i fred, gjensidig respekt, menneskeverdet ble tatt 
hensyn på, kvinner i samfunnet fikk høye posisjoner i arbeidslivet, de fattige og svakstilte ble hjulpet, et samfunn likt for 
alle, et demokratisk samfunn basert på menneskerettigheter. 

Så når folket i samfunnet hadde sett hvilken herlig duft (demokrati) islam hadde forsynt dem med, så begynte flere å 
anta tro på Allah u og Profeten a. Så etterhvert som folk ble troende og samfunnet ble preget av fred og harmoni, og 
Profeten Muhammed a selfølgelig ønsket å beholde denne herlige tilstanden av fred og gjensidig respekt i samfunnet, 
så åpenbarte Allah u et vers, der Han sier til sin elskede Sendebud, Profeten Muhammed a det at han a skal gi de 
troende noe som kan virke som en beskyttelse for de troendes imaan (tro), og dette kom til å være tidenes største vern, 
beskyttelse mot villfarelsen som ødela samfunnet før. Og dette noe, dette var kjærligheten til Profetens familie f i tillegg 
til Profeten a og Allah u. Allah befalte om dette i Koranen som følger:

َ َغفوٌر َشكوٌر﴾ ةَ ِف الُقرىٰبۗ  َوَمن يَقَتِف َحَسَنًة نَزِد َلُ فيها ُحسًناۚ  إِنَّ اللَّ جًرا إِلَّ الَمَودَّ
َ
لُُكم َعلَيهِ أ

َ
سأ

َ
يَن آَمنوا وََعِملُوا الّصاِلاِتۗ  قُل ل أ ُ ِعباَدهُ الَّ ُ اللَّ ي يُبَّشِ  ﴿ذٰلَِك الَّ

Dette er den (gunsten) som Allah bebuder gladmeldingen om til dem av Sine tjenere som antar troen og handler 
rettskaffent. Si: «Jeg ber ikke om noen lønn fra dere for dette (budskapets forkynnelse), men (ønsker) kun at dere 
har kjærlighet for (min) slekt og for (min og Allahs) nærhet!» Og den som utfører en from handling, for ham vil Vi 

øke den hinsidige belønningen for handlingen hans. Sannelig, Allah er mest tilgivende, mest verdsettende. 

Her ser vi klart og tydelig det at Allah u sier til sitt elskede Sendebud a det at han a skal si til de som har antatt imaan 
(tro) og som handler rettferdig, at de må ha kjærlighet til Profetens familie f – i tillegg til Allah og Profeten Muhammed 
a. Dermed vil det utgjøre til en beskyttelse av deres imaan (tro). Dette er en gladmelding nettopp fordi Allah bebuder 
det gledesbudskapet om det at Allah har reddet dem fra det samfunnet som var preget av uorden, et lovløst samfunn 
med ugagn, forbrytelser, umoral og menneskeverd. Så ved det at de troende blir beordret av Allah til å ha kjærlighet 
til Profetens familie f; ahle bayt, så vil man bevare et samfunn fra undertrykkelse, ufred, ugagn og umoral. Og de 
som ikke har kjærlighet til ahle bayt, familien til Profeten a, altså de som misliker og som ikke ønsker å følge i kjeden 
(familien) til Profeten a,  ja dem skaper dermed et samfunn av uorden og ufred igjen, dvs. samme tilstand som før 
Profeten a ble sendt til hele menneskeheten som en nåde for dem og gunst for dem. Dette kan man se av et eksempel i 
historien, der den anti-ahle bayt kjemperen, yazid, gjorde alt i sin makt for å kjempe mot ahle bayt, familien til Profeten 
a; og slik kan kun en som føler nag i sitt hjertet om familien til Profeten a, gjøre. Han handlet dermed imot Allahs 
befaling gitt i det verset over, om det å elske Profetens a familie. Så yazid gjorde urett mot sin egen sjel og skadet sin 
egen tro, og dermed gikk i villfarelsen etter at han først hadde antatt tro. Dette viser viktigheten av det å elske ahle-bayt, 
slik at man kan bevare sin tro til man møter Allah u.

Profeten a har ved flere anledninger påpekt viktigheten og nødvendigheten av det å ha kjærlighet til hans familie f, 
ahle bayt:, la oss nevne tre av hans a utsagn som følger:

للك يشء أساس وأساس اإلسالم حب أصحاب رسول اهلل وحب أهل بيته

«Enhver ting er basert på et eller annet, og islam er basert på det å ha kjærlighet til Profeten (Muhammeds) 
følgesvenner l, og hans familie og slekt (ahle bayt).»1

مثل أهل بييت فيكم كمثل سفينة نوح يف قوم نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلك ومثل باب حطة يف بين ارسائيل

«Lignelsen til familien og slekten min (ahle bayt), er sonelsen til Noahs Ark (skip); de som gikk ombord det 
(skipet), ble følgelig reddet (fra å drukne), og de som ikke gikk ombord, dem (druknet og) døde (under den 
store oversvømmelsen) … »2

واذلي نفيس بيده ال يبغضنا اهل ابليت رجل اال ادخله اهلل انلار

«Ved Ham (Allah) i Hvem Sin hånd min sjel beror, det finnes ingen person som føler nag og hat i sitt hjertet 
mot min familie og slekt, uten at Allah kommer til å sende vedkommende til ilden i helvete.»3

1  Jami› al-Ahadith, bind. 3, s. 457, hadith #9778, og i Kanz al-Ummal, bind 11, s. 2319, hadith #32523, også i Al-Musannaf.
2  Tabarani i Al-Awsat, bind 4, s. 283, hadith #3506, og i Mustadrak al-Hakim, bind 2, s. 427, hadith #3312.
3  Mustadrak al-Hakim, bind 3, s. 126, hadith #4717, og i Sahih Ibn Hibban, bind 15, s. 435, hadith #6978.
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