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Tålmodighet og  s indighet

Kj re muslimer, Islam l rer oss  v re gode og nyttige samfunnsborgere. Derfor oppfordres og motiveresæ æ å æ
vi til  tilegne oss og vise h y moral, disiplin, holdninger, oppf rsel og karakter.å ø ø
I dag skal vi snakke om to av disse karakterene; overb renhet og sindighet, som egentlig er to sider avæ
samme sak: Begge har muligheten til  bringe fred og harmoni til et hvilket som helst samfunn. For å å
verdsette verdien av overb renhet er det nok  vite at ett av Allahs navn/attributter er Den overb rende(alæ å æ
– Halim):

Han vil føre dem inn en inngang som de vil være tilfreds med. Gud vet, er mild. [Koranen 22:59]
Profet Muhammed (saws) pekte ogs  p  viktigheten av disse karakterene da han sa til Al-Ashajj av Abdul-å å
Qais: « Sannelig, du besitter to kvaliteter som Allah el sker; overbærenhet og  sindighet» 
Fortalt av Muslim.

T lmodighet og sindighet har v rt typiske karaktertrekk ved alle Profetene, og er blitt reflektert i mangeå æ
Koranvers gjennom m ten de h ndterte mennesker som enten nektet  adlyde dem, eller som behandletå å å
dem d rlig:å
Til folket Ad sendte vi deres bror Hod, og han sa: «Hør, mitt folk! Tjen Gud! Dere har ingen annen 
gud enn Ham! Vil dere ikke vise gudsfrykt?» De vantro rådsmenn i hans folk sa: «Vi anser deg fylt av
dårskap og mener at du farer med løgn.» Han svarte: «Det er ingen dårskap hos meg. Jeg er
sendebud fra Herren over all verden! Jeg frembærer Herrens budskap til dere, og jeg er dere en
oppriktig og tro rådgiver. [Koranen 7:65-68]

Med sine gode manerer, vennlighet og overb renhet har profet Muhammed (saws) etterlatt seg etæ
evigvarende og levende eksempel p  nobel atferd for hele menneskeheten. Hans overb renhet har blittå æ
formidlet av flgesvennene hans i mange ø Hadith, som disse:
Abu S aid al-K hudri fortalte: ”Da vi var i profet Muhammeds  sel skap (saw s) mens  han 
delte ut krig sutbyttet, kom Dhul-K huwa sira, fra stammen B anu Tamim. Han s a: ”Allahs  
Profet, utøv rettferd”. Til dette svarte Profeten (saw s): ”Ve deg  som jeg vil utøve 
rettferd over, dersom jeg ikke gjør det.” Ana s  b. M alik fortalte: ”Jeg gikk  med profet 
Muhammed (saw s), som var ikledd en kappe av Najran med en tykk kant. En beduin 
møtte han og  dro s å  hardt i kappen hans  at kanten lagde merker på den bare huden i 
nakken til Profeten (saw s). Han (beduinen) s a: ”Muhammed, gi  en kommando om at jeg
bør bli gitt av Allahs  rikdom som er i din besittelse. Allahs  Profet (saw s) vendte 
oppmerksomheten sin til han og  s milte, og  beordret kappen som en gave til han. 
Fortalt av Muslim.

P  tross av sin overb renhet og toleranse i personlige sammenhenger, tok profet Muhammed (saws) aldriå æ
lett p  ting som angikk religionen. Han ble aldri sint over personlige forn rmelser eller straffbare handlinger.å æ
Derimot var han veldig streng og ble sint dersom for eksempel folk br t den islamske regelen «hudud»: somø
for eksempel da noen ville forhindre at en kvinne som hadde stjlet skulle bli straffet:å
Ai sha  fortalte at Quraishfolket hadde vært eng stelige for M akhzumi-kvinnen som hadde 
stjålet, og  s a: ”Hvem vil snakke med profet Muhammed (saw s) om henne?  De s a: ”Hvem 
våger dette utenom Osama  som er Profeten (saw s) s å  kjær?”
S å  Osama  snakket med han (Profeten (saw s)), som svarte: ”Vil du forhandle om straffen 
som er foreskrevet av Allah?”
Han reiste s e g  opp og  s a  til folkemengden: ”Dere mennesker, de som har levd før dere 
har blitt ødelagt fordi de sparte de med høy rang  som begikk tyveri, for straffen; mens  
de foreskrev straff for dem av tyvene av lav rang. Ved Allah, hvis  Fatima, datter av 
Muhammed, stjal, ville jeg hatt hånden hennes  kuttet av.” Fortalt av Muslim.



Kj re muslimer, æ
som nevnt er Islam en religion som oppfordrer til h y moral og velv re. P  grunnlag av v rø æ å å
religion er vi pliktet til  tilegne oss en h y grad av moral og evne til  vise vennlighet, sindighet ogå ø å
overb renhet ovenfor andre.æ
Allah har kommandert dette, og lover stor bel nning om vi flger Hans ordre:ø ø
Vis overbærenhet! Påby det som anses godt! Vend deg bort fra de uvitende! [Koranen 7:199]
Kappes med hverandre hen til tilgivelse fra Herren, og til paradiset, stort som himlene og jorden,
gjort i stand for de gudfryktige, de som gir i velstand og nød, som holder sitt sinne i tømme og tilgir
sin neste. Gud elsker dem som gjør godt, [Koranen 3:133-134]
Hvem taler vakrere ord enn den som kaller til Gud, lever rettskaffent, og sier: «Jeg har overgitt meg
til Gud?» En god og en ond gjerning er ikke like. Vis det onde tilbake med det som bedre er, og se,
den du lever i fiendskap med, blir som en varm venn! [Koranen 41:33-34]
Disse er bare noen f  eksempler p  moral som Islam oppfordrer til. Tilegnelse av denne moralen vil bidra tilå å
 skape sunne samfunn, og vil bringe fred og velv re til hele verden.å æ
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