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Norsk

Løgners onde konsekvens

Sammendrag:
1. Å beskrive sannferdighet med Allah og Hans tjenere, og hvordan oppnå det.
2. Dyder ved sannferdighet, grunnen bak det, og den sannferdiges opphøyde status.
3. En advarsel mot uærlighet i tilbedelse og hvordan dette oppstår.
4. Farene ved å lyve, en advarsel mot krenkelsen, og løgnernes nedverdigende status. 
5. En advarsel mot å lyve til barn, og for å underholde andre.
6. Å lyve og å komme bort fra islams lære driver folk vekk fra å respektere muslimer.

Godtfolk! Frykt Allah og vær med de som er sannferdig i sin tilbedelse til Allah, og i sin behandling 
av Hans tjenere. Vær oppriktig mot Allah i deres tilbedelse, uten å vise dere frem eller for å søke 
etter godt rykte. Hold fast ved Allahs påbud for å oppnå nærhet til Ham og oppnå Hans gode 
belønninger; unngå Hans forbud, slik at dere ikke er langt unna Hans barmhjertighet og mottakelige 
for Hans straff. Søk ikke etter ros fra noen for deres tilbedelse for Allah, for Han er Den som ikke 
trenger noen partner. Om noen assosierer noen andre med Ham, så kommer Han til å levne en til 
den som en assosierte ved Allah. 

Vær ærlig mot Allahs sendebud (saws), følg hans sunnah og ikke innfør nyskapning i den. Vær 
ærlig mot folk dere har kontakt med, fortell dem sannheten og forklar virkeligheten for dem. Allah, 
Den allmektige befaler dere om å være ærlige: Dere som tror! Vis gudsfrykt, og hold dere til de 
sannferdige! [9:119]

Profeten (saws) sa: «Vær ærlige, for det leder til rettskaffenhet, og rettskaffenhet leder til 
Paradiset; en person vil fortsette med å fortelle sannheten til han blir en ærlig person.» I 
denne hadithen forklarer Profeten (saws) at ærlighet leder til Paradiset, og med det en status for den 
ærlige, som er siddiqiyyah, eller pålitelighet, som er nærmest profetenes status.

Allah, Den allmektige sier: De som viser lydighet mot Allah og mot Sendebudet, vil være sammen 
med dem som Allah har beredt glede, profetene, de rettferdige, martyrene og de rettskafne. Gode 
følgesvenner er dette. [4:69]

En ærlig person innehar ærbødighet blant folk i hans liv og etter hans død. Han er den de har tillit til 
og roser, og de ber om at Allah skjenker ham Sin barmhjertighet etter hans død.

Muslimer! Vokt dere for svik i deres tilbedelse til Allah! Skjem ikke ut deres tilbedelse ved å gjøre 
dere til, late som og hykleri. Vokt dere for bedrag i deres fastholdelse av Profetens (saws) sunnah; 
ikke introduser nyskapning i hans sunnah og gå ikke imot hans fremgangsmåte. Vokt dere for 
falskhet i deres behandling av andre folk; fortell ikke løgner, fortell heller sannheten og bare den. 
En troende kan aldri bli en løgner, siden uærlighet er hyklernes egenskap.

Allah, Den allmektige sier: … Allah vitner at hyklerne visselig er løgnere. [63:1]
De har en sykdom i sine hjerter, og Allah har latt sykdommen øke på. For dem er en smertelig 
straff i vente, fordi de har løyet. [2:10]
De som ikke tror på Allahs ord, dikter opp løgn. Disse er i sannhet løgnere. [16:105]



En troende kan aldri lyve, for en tror på Allahs tegn og Hans sendebud (saws), og tror på Profetens 
utsagn: «Falskhet leder til Al-Fujoor (ondskap, en som gjør ondt), og Al-Fujoor leder til 
Helvetesilden. En person vil fortsette med å fortelle løgner til Allah avskriver han som 
løgner.» Falskhet er fryktelig, og løgnere har en simpel status! Falskhet leder til ondskap, som 
avviker fra rett vei, som igjen leder til Helvetesilden, og ve over Helvetes beboer! En løgner er 
smålig, han er beryktet for falskhet i Allahs åsyn. Hvor dårlig er falskhetens beskrivelse, som alltid 
unngås og det fryktes at det blir kjent blant folk. Hvordan kan en person føle sinnsro når han er 
stemplet som en løgner i Allahs åsyn? Folk tviler alltid på en løgner, og mistenker ofte hans 
uttalelser og forretninger, og som selv etter hans død klandres.

I Koranen nevner Allah falskhet ved siden av avgudsdyrking når Han sier: … Hold dere unna 
avgudsstyggedommen! Hold dere unna falske tale! [22:30]

Når man vet alt dette, er det passende at en muslim godtar falskhet som veiledning for sin oppførsel 
og sin livsstil? Selv de vantro i før islamsk tid fostret ikke falskhet som livsstil, eller som middel for 
å oppnå sine mål. Da Abu Sufyan, må Allah være fornøyd med ham, som fortsatt var vantro den 
tiden, ble spurt av den romerske herskeren Herakles om profeten Mohammad (saws). Han fortalte 
sannheten, og da han senere husket episoden sa han: «Jeg sverger ved Allah; om jeg ikke hadde 
fryktet å bli beryktet for falskhet, så hadde jeg løyet om ham (Profeten (saws).» Slik av det for 
de vantro i den før islamske perioden; de holdt seg unna falskhet og ble forlegen over at falskhet 
skulle bli tilskrevet dem. 

Hva er det med dere troende, Allah har skjenket den perfekte religion, som påbyr og overbeviser 
dere til å være ærlige og forteller om det gode utbytte, og forbyr dere falskhet og forklarer de onde 
konsekvensene? Abu Sufyan, må Allah være fornøyd med ham, holdt seg langt borte fra å bli 
beskrevet som en løgner, selv om det bare var én gang, selv om han visste at det var til hans fordel å 
fortelle løgner om Allahs sendebud (saws).

Noen viljesvake muslimer kan tilfredsstille seg selv med falskhet, ved å overbevise seg selv om at 
det er tillat for dem, på grunn av deres likegyldighet, eller en falsk tro på at falskhet er tillatt så 
lenge det ikke leder til ran av andres rettigheter; å søke materielle goder som de kan hygge seg med 
i dette verdslige livet; som en blind imitasjon av andre. Alle disse falske unnskyldningene er 
selvbedrag og vrangforestillinger. Uforsiktighet angående falskhet er usømmeligheten selv, siden å 
lyve, om så bare én gang, trenger gjennom barrierer mellom mennesket og falskhet og bringer en 
ansikt til ansikt med det. 

Som alle andre synder er falskhet forhatt av de troendes sjeler. Om det derimot utføres én gang, så 
blir det lettere å gjøre det igjen. Om det utføres igjen så vil det bli lettere å gjøre det om og om 
igjen, helt til det blir en del av ens instinkt og en gjør det med vilje, på denne måten blir man en 
løgner i Allahs åsyn. 

Falskhet er ulovlig, selv om det ikke leder til ulovlig å ødelegge andres rettigheter. Det er ikke 
erklært verken i Allahs Bok eller Hans sendebuds (saws) sunnah at forbudet mot falskhet er betinget 
en slik betingelse. Det er heller når det kombinerer med å ta andres eiendom ulovlig, synden blir 
enda alvorligere og straffen hardere. Abdullah bin Amr bin Al-Aas, må Allah være fornøyd med 
ham, fortalte at Profeten (saws) berettet om bestemte typer synder, som blant dem var med vilje å gi 
falsk vitnesbyrd, så da han (saws) ble spurt om betydningen av et slikt vitnesbyrd svarte han: «Det 
er (én) der eiendommen til en muslim tas utettmessig, mens han (den som vitner falskt) er en 
løgner.» [Muslim] Han (saws) sa også: «Den som tilegner seg en muslims rettigheter ved (en 
falsk) ed, vil Allah gi Helvetesilden og vil erklære Paradiset forbudt for han.» En person 
spurte ham: «Selv om det er for noe ubetydelig, O Allahs sendebud?» Og han (saws) svarte: 
«(Ja) selv om det er (så ubetydelig) som en kvist på ’raak treet.» [Ahmad, Muslim]



En person kan fortelle løgner for moro skyld, for å underholde sine kamerater, og på denne måten 
bli vant til å fortelle løgner og føler ingen hardhet i dette. Det ble fortalt i en hadith: «Ve den som 
forteller løgner for å underholde folk! Ve ham! Ve ham!»

Noen folk kan fortelle løgner til små barn fordi de vet at slike barn ikke vil kritisere dem. Ved å 
gjøre dette så innprenter de likevel lyving i deres karakter, fra veldig tidlig alder. Abdullah bin 
Aamir fortalte at hans mot en gang ropte på ham, og lovet å gi ham noe, og Profeten (saws) 
hørte dette og spurte henne: «Hva skal du gi ham?» Hun svarte: «Jeg vil gi ham noen dadler.» 
Han (saws) sa til henne: «Om du ikke skulle gi ham (det du lovet), så ville det bli nedskrevet 
som en løgn mot deg.» [Abu Dawud, Al-Bayhaqi]

Muslimer, frykt Allah, angående dere selv, deres samfunn og deres religion! Vet dere at en religion 
reflekteres og representeres av dets tilhengere? Om en islamsk nasjon er kjent for falskhet, blind 
imitasjon, og beslaglegger andres eiendommer ulovlig, hvor er da de sanne islamske egenskapene? 
Om muslimer viser seg med så skammelige egenskaper, er det da ikke en måte å holde folk vekk fra 
islams religion? Dette betyr at muslimer vil hånes av sine fiender, som vil føle seg overlegen når de 
innser at muslimer slutter seg til deres usømmeligheter og dårlige moral som islam fordømmer. For 
en skam for de som fulgte veien til de som er bestemt undergang og holdt seg selv unna veien til de 
som Allah gir Sin gunst; profetene, de pålitelige, martyrene, og de rettskafne! 


