Islam

Ordspråk og lærdommer
GUD/ALLAH
Allah går den i møte som søker Den høye, og vender seg fra den som avviser Den høye. (Profeten)

ISLAM
Hver erkjennelse har sine særtrekk, og ærbarhet er
en side ved islam. (Profeten)

Hold fast ved Allah! Bli kjent med Den høye i gode
dager, og Den høye skal huske deg i vonde. (Profeten)

Den som oppriktig godtar islam, skal få visket ut alt
galt en har gjort. Deretter dette gjelder regnskapet:
Fra 10 til 700 ganger skal en bli lønnet for alt godt
en gjør. Mens det onde skal stå som det gjør, om det
ikke blir visket ut av Allah. (Profeten)

Den som kommer Allah nær, skal være ensom blant
mennesker.

Gjør ting enkelt og ikke vanskelig for folk! (Profeten)
All takk og ære til Allah som har kunnskap om alle
ting! Den høye vet hvor regndråpen faller og stedet
der den finner hvile. Den høye vet hvor mauren iler
og hvor den er på vei. Og hva som nærer en mygg!
Hva den svangre har i sin favn.

Den som går inn i islam, tar med alt godt han/hun
har gjort. (Profeten)
Denne erkjennelse; islam er enkel, så vær ikke strenge, for at dere ikke selv skal gå tapt. (Profeten)

All takk og ære til Allah som ikke oppsto fra noe,
og av ingenting skapte alt som er! Ingen steder
er uten Den høye; for Den høye er ikke bundet av
sted. Ingenting kan beskrive Den Høye; for ingenting er som Den høye. Den høye er i alt som skjer;
for ingenting begrenser Den høye.

KORANEN
Den som setter Koranen fremst og retter seg etter
den, bøyer seg for Allah. (Profeten)

Så veldig er Den høye at rom ikke favner Den høye!
Og så opphøyet er Den høye at ingen norm kan brukes på Den høye! Så prektig er Den høye at ingen
hyllest rettferdiggjør Den høye!

Koranen er Allahs kilde til kunnskap, så lær hva du
kan fra den. (Profeten)

Allah er én, og det er ingen annen guddom enn
Den høye! Allah har ingen like.
Ingen takker Allah som ikke takker den som gjør det
gode.
Alle skapninger er Allahs barn, og den som viser
omsorg for Allahs barn, er Allah nærmest. (Profeten)
Dette kapitlet er en samling veiledninger fra profet
Muhammed, hans følgesvenner og etterkommere,
til råd og hjelp.
Dette kaptittelet er en samling veiledninger fra profet Muhammed,
hans følgesvenner og etterkommere, til råd og hjelp.
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Å lese Koranen uten å forstå den, har ingen mening.

ERKJENNELSE
Dere skal bekjempe urett med handling! I hvert fall
må dere protestere! Å bare avvise urett i sitt hjerte,
er uttrykk for svakeste erkjennelse. (Profeten)
Ærbarhet og erkjennelse går sammen; mangler en
det ene, går det andre tapt. (Profeten)
Glem det som gir tvil og hold fast ved det som gir
erkjennelse. (Profeten)

SKAPELSEN
Ingen fødes uten at Allah vil. (Profeten)

Vær barmhjertig mot alt på jorda, og Den høye skal
være barmhjertig mot dere. (Profeten)
FOLKESLAG
Hudfarge gir ingen fortrinn, den Allah-bevisste står
fremst. (Profeten)
Den som i sitt hjerte har den minste fordom mot
andre, skal på Dommens dag våkne blant taperne.
(Profeten)
Alle mennesker fra Adam til nå er som tennene
på en kam! Ingen står over en annen, annet enn i
kraften av erkjennelse. (Profeten)

Taushet er en dør til visdom.
Å tie når du kan si noe klokt, er like galt som å si
noe uklokt.
Den respekterte er først ydmyk. (Profeten)
Å være påståelig, bringer deg ikke nærmere det
som er riktig.
Folk ser det ukjente som en fiende.
Bli ikke sint når du hører det som er sant.
En uvitende går til ytterligheter i sin atferd.

PENNEN
Pennen til en lærd er mer verd enn blodet til en
martyr. (Profeten)

RELIGION
Religion er kjærlighet!

KUNNSKAP
Muslimer må søke kunnskap, kvinner som menn!
(Profeten)

PROFETEN MUHAMMED
Tillegg meg bare det som er i samsvar med intellektet! (Profeten)

Engler brer sine vinger over den som søker kunnskap. (Profeten)

Det hendte aldri at Profeten sa nei når han ble
bedt om noe.

Å sove med kunnskap er bedre enn å be våkne i
uvitenhet. (Profeten)

Profeten spøkte og lo med sine venner. De kastet
småstein på hverandre. Men i striden var de alltid
først.

Satan frykter en lærd mer enn hundre uvitende troende. (Profeten)
Les og lær, det er å bøye seg for Allah!

Ingen smilte og var så vennlig som Profeten.
Når Profeten skulle velge, gjorde han det enkleste,
om det ikke var noe galt.

Den som søker kunnskap, skal få lettet sin vei til
Paradis. (Profeten)
Den som søker kunnskap, strider på Allahs vei.
Det er viktigere å skaffe kunnskap enn rikdom.
Den som ikke vet, skal ikke skamme seg over å lære.
VISDOM
Visdom og intellekt var det første Allah skapte.
(Profeten)
En klok person tenker og snakker, en tosk snakker
og tenker.
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Det hendte Profeten leste bønnen mens han bar på
et barn. Han satte barnet ned når han knelte og tok
det på skuldrene når han reiste seg igjen.
GODE HANDLINGER
Allah skal på Dommens dag si: «Barn av Adam,
Den høye var syk, og du besøkte ikke Den høye!»
Mennesket skal spørre: «Den høye, var Den høye
syk, kunne jeg besøkt Den høye?» Allah skal svare:
«Et menneske som Den høye hadde skapt, var syk,
og du besøkte ikke den syke! Men du visste at om
du besøkte den syke, så ville du besøkt Den høye.»
Allah skal si på Dommens dag: «Barn av Adam, Den
høye sultet, og du mettet ikke Den høye!» Mennesket

skal spørre: «Den høye, sultet Den høye, kunne jeg
mettet Den høye?» Allah skal svare: «Et menneske
som Den høye hadde skapt, sultet, og du mettet ikke
den sultende! Men du visste at om du mettet den
sultende, så ville du mettet Den høye.»
Allah skal si på Dommens dag: «Barn av Adam, Den
høye tørstet, og du ga ikke Den høye drikke!» Mennesket skal spørre:» Den høye, tørstet Den høye, kunne jeg gitt Den høye å drikke?» Allah skal svare: «Et
menneske som Den høye hadde skapt, tørstet, og du
ga ikke den tørste drikke! Men du visste at om du ga
omsorg til en trengende, så ville omsorgen nådd Den
høye.» (Profeten)

med et smil. (Profeten)
Godta en unnskyldning fra en annen! Og har personen ingen unnskyldning, så finn på en for ham.
Gjør noen en god handling mot deg, husk den. Gjør
du en god handling mot noen, glem den.
Tålmodighet gir belønning hos Allah.
Lev enkelt, vis måtehold – og vær glade! (Profeten)
Forspill ingen mulighet til å gjøre en god handling.
Spør den kloke, snakk med den vise og vær sammen
med den fattige. (Profeten)

Den som erkjenner, er gavmild. (Profeten)
Vær i denne verden som om dere skulle leve bestandig, og mot den neste verden som om dere skulle dø
i morgen.

Rettferdighet gir hjertet ro.
Det er bedre å gi selv det minste for Allahs sak når en
lever, enn å ville gi alt som død. (Profeten)
En mann lånte folk penger. Til fattigfolk pleide han
å si at om de ikke kunne betale, så ville han ettergi
dem, for at Allah skulle ettergi ham! Og Allah etterga
mannen, da Den høye møtte ham etter døden. (Profeten)
Den som snakker sant, blir sannferdig. Usann tale
gjør deg løgnaktig. (Profeten)
Den beste hengivelsen på Allahs vei, er å ikke gjøre
noe vesen av den.

Gjør hva du ikke skjemmes over! (Profeten)
Gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg.
Den som undertrykker, skal til slutt bli straffet.
FORMER
Den gjør feil som er opptatt av ytre former.
OMSORG
Allah hjelper den som hjelper en søster eller en bror.
(Profeten)

Den høye sa til englene: «Om Den høyes tjener (mennesket) vil gjøre noe galt, så skriv det ikke ned. Men
gjør personen det gale, så teller det som en dårlig
handling. Om Den høyes tjener vil gjøre noe godt, så
skriv det ned som en god handling. Og gjør personen det gode, skal det telle som ti gode handlinger.»
(Profeten)

ANSVAR
Ta ansvar for foreldreløse barn! Da skal dere være like
nær meg i Paradiset som to fingre er nær hverandre
på en hånd. (Profeten)

Den beste handling må du tvinge deg til.

BØNN
Bønn er den troendes rustning. (Profeten)

Gå i rette med den som gjør galt ved å framheve den
som gjør riktig.

Den som hjelper enker og fattige, strider på Allahs
vei. (Profeten)

Den som ber, snakker personlig til Den høye. (Profeten)

Nytelser er flyktige, men følgene av dem består.
LIVSFØRSEL
Vennlighet har alltid betydning, så møt din neste
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Det kan være du ber Allah om noe du ikke får, fordi
Den høye vil gi deg noe bedre.

FASTE
Den som faster i ramadan med oppriktig tro og håp
om å vinne lønn hos Den høye, skal få ettergitt all
skyld. (Profeten)
Den som i ramadan verken spiser eller drikker, men
lyver og bedrar, blir ikke hørt av Den høye. (Profeten)
Å skape fred mellom to personer, er mer verd enn
bønn og faste. (Profeten)
ALMISSER
(BARMHJERTIGHETSGAVER)
Allah godtar bare penger som er tjent på hederlig vis.
(Profeten)
En troende gir almisse ved å plante trær og dyrke
jord, så mennesker, fugler og dyr får næring ved grøden. (Profeten)

PRØVELSER
Den som erkjenner, er som en vever plante; bøyer seg
når vinden tiltar og retter seg når blesten løyer og i
motgang tålmodig mot Allah. Men den som ikke vil
erkjenne, er som et bartre; holder seg stiv og rett og
brekker når Allah vil. (Profeten)
Når Profeten møtte sorg og død, pleide han å si: Inna
lillahi wa inna ilaihi raje un! Det betyr: «Vi tilhører
Allah og vender tilbake til Den høye.»
Den beste egenskap viser du i motgang.
LOVEN
Folk skal ikke straffes om det kan unngås; en anklaget skal helst gå fri! For det er bedre å gjøre feil ved å
tilgi enn at en uskyldig blir dømt. (Profeten)
Døm ikke en sinnsforvirret, et barn eller en annen
som ikke kjenner rekkevidden av sin handling.

Alle gode handlinger er almisse. (Profeten)
Vær gavmild, men ikke overdådig, og sparsom, men
ikke gjerrig.

Toleranse, kunnskap og tilbakeholdenhet er trekk ved
et godt rettssystem.
Det er ikke rettferdig å dømme ut fra hva en tror.

PILEGRIMSREISEN
Pilegrimsreisen er for å vær Allah bevisst. (Profeten)

Ikke alle som blir fristet til å gjøre galt, fortjener å bli
straffet for det.

Å hindre noen fra å gjøre galt, er for Allah mer verdt
enn sytti pilegrimsreiser. (Profeten)
JIHAD
Den største jihad; streben på Allahs vei, fører du med
deg selv. (Profeten)

LEDELSE
Dere får ledere som dere selv. (Profeten)
Muslimer vil ønske å være ledere, men skal angre for
det på Dommens dag. (Profeten)

Den som blir drept på Allahs vei, er martyr og får
ettergitt all skyld.

ERKJENNELSE
Den som erkjenner, skal ønske for andre det hun/han
ønsker for seg selv. (Profeten)

RETTFERD
Frykt klagen til den som blir undertrykt og krever

Den som erkjenner, terger ikke andre, verken med
tunge eller hånd.

rettferdighet – for personen har rett, ved Allah! (Profeten)

Den som spiser seg mett når naboen sulter, erkjenner
i virkeligheten ikke. (Profeten)

Allah gir tid til den som undertrykker – men når personen tas, finnes ingen redning. (Profeten)
FROMHET
Vær tilfredse med noen av Allahs gaver, og Den høye
skal kreve mindre av dere. (Profeten)

En som erkjenner, sier ikke andre imot, selv når han/
hun har rett. (Profeten)
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En kvinne som erkjente, spurte Profeten om sin mor
som ikke ville erkjenne: «Allahs sendebud, min mor

er på besøk, skal jeg vise henne all min kjærlighet?»
Profeten svarte: «Ja, vis henne all din kjærlighet!»

Det er forbudt å se på en kvinne selv uten lyst – så rør
henne ikke! (Profeten)

Fyll ditt hjertet med godhet for menneskene! Menneskene er av to slag: Din bror og søstre i erkjennelsen eller din likeverdige i skapelsen.

KVINNER
En kvinne som ber, beskytter sin ære og er sin mann
hengiven, kan gå inn i Paradiset som hun vil. (Profeten)

FAMILIEN
Det finnes ikke mer galt enn å forsømme den som
trenger en. (Profeten)
Den verste blant ektefeller er den som undertrykker
familien.
Om slektninger bryter bånd til deg, skal ikke du bryte
bånd til dem.
EKTESKAP
Det beste av alt er ekteskap mellom to som er glade
i hverandre. (Profeten)
En pike kom løpende til Profeten og sa: «Min far sier
jeg skal gifte meg med den mannen, det er ikke rettferdig!» «Du kan vel lytte til ham», sa Profeten. «Jeg
godtar det ikke», svarte piken. Profeten sa: «Du skal
ikke gifte deg med mannen om du ikke selv vil!» Piken sa: «Jeg vil! Men far har ikke rett til å si det!»
Sterkest tro har den som erkjenner og oppfører seg
på beste vis! Best oppførsel har den som viser respekt for sin ektefelle. (Profeten)
FORELDRE
Den som er likegyldig mot sine foreldrene, er likegyldig mot Allah. (Profeten)
BARN
Hvert barn fødes naturlig til islam. (Profeten)
Den som ikke viser omsorg for sine barn, blir ikke vist
omsorg av Allah. (Profeten)
MENN
Den som erkjenner, er gemyttlig og vennlig mot sin
familie. (Profeten) Jo mer menn erkjenner, desto mer
vil de respektere kvinner. (Profeten)
En mann skal se sin kone som likeverdig og ikke slå
eller krangle. (Profeten)

36

Allahs belønning til en kvinne som er gravid inntil
barnet fødes – og videre til barnet er avvendt – er
som til en som strider på Allah vei. Om kvinnen dør i
denne tiden, skal hun regnes som martyr. (Profeten)
SKILSMISSE
Skilsmisse er den lovlige ting, som Allah har mest
imot. (Profeten)
Dere skal ikke gifte dere og så skille dere – for ved
skilsmisse skjelver himmelens hvelving. (Profeten)
KLÆR
Allah er Det vakreste og verdsetter det vakre – så det
er ikke hovmodig å kle seg pent. (Profeten)
EIENDOM
Barn av Adam; alt dere eier, mer enn dere trenger,
har dere tatt vare på fra andre.
SYKDOM
Den som under stor sykdom står oppreist, håper på
Allahs belønning og tror alt skjer som Allah vil, skal
æres som martyr. (Profeten)
Om en funksjonshemmet ber for deg, er det jevngodt
med englers forbønn. (Profeten)
DØDEN
Tre ting følger den døde til graven: familie, velstand
og gjerning. Familie og velstand snur, men gjerning
blir med i graven. (Profeten)
En mann hadde gjort mye galt! Han sa da han lå for
døden: «Brenn min døde kropp på bålet og la asken bli
spredt for vinden!» Vennene gjorde det. Allah samlet
asken og gjenskapte mannen og spurte hvorfor mannen hadde ønsket det slik. «Av frykt for å møte Den
høye», svarte mannen. Og Allah tilga ham. (Profeten)
Ingen skal ønske å dø, selv når ulykken rammer. Det
er bedre å si: Allah, la meg leve når det er best og dø.

(Profeten)
Dere skal ikke lengte etter døden, for den gode kan
vokse i godhet, og den onde kan enda snu. (Profeten)
Profeten lå for døden. Han visket noe til datteren,
som gråt. Han visket igjen, og hun lo. Hun forklarte:
«Han sa at han gikk mot døden, og jeg gråt. Han sa
at jeg snart skulle følge ham, og jeg lo.»
En verdig død er bedre enn et uverdig liv.
Døden er en overgang fra dette til et annet sted. (Profeten)
TILGIVELSE
Allah bærer over med den som bærer over med en
annen. (Profeten)
Den rause er rask med tilgivelse, den smålige er rask
med hevn.
DYR
Det var en mann som var tørst. Han klatret ned i en
brønn og drakk. Da han kom opp sto en hund og
peste. Den tørster visst som jeg, tenkte mannen. Han
klatret ned i brønnen igjen. Der fylte han en sko med
vann. Han holdte den mellom tennene mens han
klatret opp. Vannet ga han til hunden. Allah takket
ham for den gode handlingen og visket ut alt galt
han hadde gjort. Folk spurte: «Allahs sendebud, får
vi lønn for å stelle pent med dyr?» Profeten svarte:
«Ja, Allah lønner det!»
Drep ikke så mye som en spurv uten grunn! Du skal
svare for det på Dommens dag. Spurven skal si: «Den
høye; mannen tok mitt liv uten noen mening.» (Profeten)
VENNSKAP
Setter du pris på din venn, så si det! (Profeten)
Det er bedre å være blant venner enn alene. Men det
er bedre å være alene enn i slett selskap.
(Profeten)
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ARBEID
Den er verdsatt av Allah som livnærer seg ved ærlig
arbeid. (Profeten)
TIGGING
Det er bedre å sanke kvister i bunter og bære dem på
ryggen for salg, enn å be om hjelp fra andre, som gir
eller ikke gir. (Profeten)
RIKDOM
Å være rik betyr ikke å eie mye, men å være tilfreds
med det en har. (Profeten)
Om et menneske eier to stabler gull, vil det bare ønske seg en tredje. (Profeten)
Rikdom gir respekt i denne verden – gode handlinger
gir respekt i den neste.
Størst rikdom har den som ikke ser hva andre eier.
Dere skal ikke bære silke og edelstener eller spise og
drikke av gull og sølv – for slikt er av denne verden,
og vår verden er den neste. (Profeten)
RUSMIDLER
Alt som gir rus er forbudt. (Profeten)
Profeten forbannet den som lager, frakter, selger, serverer, bruker og tjener på rusmidler.
PARADIS
Selv med det minste hovmod skal du ikke slipper inn
i Paradiset. Men selv med den minste erkjennelse,
skal du slippe unna Ilden. (Profeten)
Paradiset er nærmere enn klærne på kroppen, det er
Ilden også. (Profeten)

