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Norsk
God oppførsel
Lovpriset være Allah, Velgjøreren og Den nåderike. Måtte fred og velsignelser være med vår profet
Mohammad (saws), hans familie og ledsagere.
Brødre i troen! Frykt Allah, adlyd Ham og vokt dere for hans straff.
Muslimer! Ett av islams mål er å etablere og oppfylle Allahs rett over menneskeheten, og
menneskers rett over medmennesker. Allah sier: «Tjen Allah, og sett intet ved Hans side. Vis
godhet mot foreldre, nærbeslektede, foreldreløse og fattige, mot naboer av klanen, og naboer
utenfor, vennen ved deres side, den veifarende, og de slaver dere rår over. Allah liker ikke
innbilske skrythalser.» [4:36]
Hva enn mennesker er opptatte med, ved siden av målene nevnt ovenfor, som å leve livet, følge
loven og unngå urettferdighet osv. er bare tilleggsforpliktelser og bare midler for å oppnå det første
og hovedmålet i livet.
God oppførsel er grunnlaget for å oppfylle sine forpliktelser til Allah og andre mennesker. God
oppførsel øker ens status overfor Allah og visker ut ens dårlige gjerninger. Aisha, må Allah være
fornøyd med henne, fortalte at hun hørte Profeten (saws) si: «En troende oppnår ved sin gode
oppførsel samme belønning som en person som faster ofte og ber (frivillige bønner) i løpet av
natten.» [Abu Dawood]
Profeten (saws) sa også: «Ingenting er tyngre på vekten til en troende tjener (til Allah) på
Gjenoppstandelsens dag enn god oppførsel. Allah misliker sannelig den uhøflige og
respektløse.» [At-Tirmidhi]
God oppførsel inkluderer alle anbefalte egenskaper, og alt annet som er bra i følge islamsk lov og
sunn fornuft. Noen lærde har sagt: «God oppførsel er å spre alt som er godt og avstå fra alt som er
ondt.» God oppførsel medfører at en utfører alt som Allah har påbudt og avstår fra alt Han har
forbudt.
Man må anstrenge seg for å være from, oppriktig, tålmodig, overbærende, ærbar, tenke seg om,
anstendig, pliktoppfyllende mot ens foreldre, god mot slekt og venner, kjærlig, modig, sjenerøs,
ærlig, mild, påby det gode og være gode mot naboer, ydmyk og tolerant. Man må også avstå fra
lureri, bedrag, usømmeligheter, skammelig oppførsel, ulovlig mat og drikke, lyving, baksnakk,
gnieri, feighet, kjekke seg og selvskryt.
God oppførsel gagner en troende i dette livet og det neste, og det øker ens status foran Herren. Både
gode og onde mennesker nytter fra sin gode oppførsel, men for de vantro så vil bare den gode
oppførselen gagne en i denne verden, og Allah vil bare belønne en for det i dette livet, mens en på
Den siste dag ikke vil få noe. Aisha, må Allah være fornøyd med henne, fortalte at hun en dag sa:
«Allahs sendebud! Hva synes du om Abdullah bin jad’an? For han tok seg av sin gjest, tok seg
av fattige og hjalp folk gjennom sine vanskeligheter; vil alt dette være til ingen nytte for ham
(i livet etter dette)?» Profeten (saws) svarte: «Nei, for han sa aldri: ‘Min Herre! Tilgi meg for
mine synder på Gjenoppstandelsens dag (for han var en vantro)’.»
Brødre i islam! Allah påbyr i Sin storartede Bok alle edle egenskaper og forbyr alle ubehagelige.

Profetens sunnah påbyr også god oppførsel og forbyr dårlig atferd.
I Sin praktfulle Bok sier Allah: … Hold dere unna umoral, åpen eller skjult… [6:151] Vis
overbærenhet! Påby det som anses godt! Vend deg bort fra de uvitende! [7:199] 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! [41:34] Senk din vinge (vis dem godhet) overfor de
troende. [15:88]
Allah sier også: Den Barmhjertiges tjenere er de som vandrer ydmykt på jorden, som når de
uvitende tiltaler dem, svarer: «Fred!» Som tilbringer natten idet de faller ned eller står for
Herrens åsyn. Som sier: «Herre, avvend helvetes straff fra oss! Straffen der er forferdelig, et
sørgelig sted å være og bo.» Som verken sløser eller er gjerrige når de gir, men holder fast ved en
mellomting. Som ikke påkaller en gud ved Allahs side, ikke dreper det liv Allah har erklært
ukrenkelig, unntatt når det er berettiget, og ikke driver hor. Den som gjør det, får syndens lønn.
[25:63-68] Allah påbyr også: Dere som tror, oppfyll det som er fastsatt! [5:1]
Fra sunnah; Profeten (saws) sa: «Jeg garanterer for et hjem i øvre del av Paradis for de som
innehar god oppførsel.» [Abu Dawood] Han sa også: «Skal jeg fortelle dere om en person som
Helvete er forbudt? Helvete er forbudt for hver person som er tolerant, beskjeden og
behagelig.» [At-Tirmidhi]
Aisha, må Allah være fornøyd med henne, fortalte at Profeten (saws) sa: «Ømhet pryder ens
gjerninger og når noe er blottet for ømhet, så blir det ødelagt.» [Muslim]
Nawwas bin Sam’an, må Allah være fornøyd med ham, sa: «Jeg spurte Allahs sendebud (saws)
om rettferdighet og synder, og han svarte: Rettferdighet er god oppførsel og synder er noe
som er dypt rotfestet i ens hjerte, som man ikke vil at noen andre skal vite om.» [Muslim]
God oppførsel er en velsignelse for folk og deres samfunn. Det viser fremgang og høy status i
Allahs åsyn, og det gjør en elsket av andre. Det gir sinnsro, letthet i ens saker, får folks ros og vil til
slutt bety suksess på Den siste dag. Dårlig oppførsel bringer forbannelser, fjerner velsignelser, folk
hater en, mørke i graven og elendighet i denne verden og i livet etter dette.
Muslimer! Etterlign våre rettskafne forgjengere som innehadde edle egenskaper og som Allah
bevitner i Sin Bok: Muhammad er Allahs sendebud, og de som er med ham, er harde mot de
vantro og gode mot hverandre. Du ser dem bøye seg og falle ned idet de søker Allahs gunst og
velbehag. [48:29]
Han sa også om de rettskafne forgjengerne: Dere er det beste folk som er sendt ut til menneskene.
Dere forordner det som rett er, og forbyr det urette, og tror på Allah… [3:110]
Blant de troende finnes menn som stod ved sin pakt (til døden) med Allah. Noen av dem har
fullført sitt løfte, andre avventer (sin sjanse). Men de har ikke forandret
(forpliktelsesbetingelsene) seg det ringeste. [33:23]
Alle fra sahabah (Profetens ledsagere), må Allah være fornøyd med dem, var en nasjon med edle
egenskaper og de avsto fra å dvele ved uviktige saker.
Det ypperlige eksemplet i edle egenskaper og alle anbefalte attributter var selvfølgelig Allahs
sendebud (saws). Allah bekrefter dette: I Allahs sendebud har dere hatt et godt eksempel, for den
som setter sitt håp til Allah og den ytterste dag, og stadig kommer Allah i hu. [33:21] Hans Herre
forfremmet ham på beste måte, og han anstrengte seg for å reformere sin nasjon og lærte dem
anbefalte egenskaper. Angående dette så sa Profeten (saws): «Jeg ble sendt for å gjøre god
oppførsel perfekt.» [Ahmad]
Allah priser Sin Profet stort når Han sier: Du (Mohammad) har høy karakter. [68:4]

Aisha, må Allah være fornøyd med henne, ble en gang spurt om Profetens (saws) karakter, hun
svarte: «Koranen var hans karakter.»
Imam ibn Kathir, må Allah ha barmhjertighet med ham, kommenterte dette utsagnet: «(Dette betyr)
å fastholde Koranens påbud i det som påbys og forbys, var hans oppførsel og vanlige karakter. Hva
enn Koranen påbydde han, det gjorde han, og hva enn Koranen forbød, hold han seg unna. Han var
naturlig tilbøyelig til sjenerøsitet, mot, overbærenhet, tilgivelse og alle andre former for flott
oppførsel.»
Selv før han ble utnevnt som Profet, var det ikke skrevet noen feil eller defekter mot ham. Da
åpenbaringen kom til ham for første gang, så sa han (saws) til sin kone Khadidja, må Allah
være fornøyd med henne: «Jeg er redd for meg selv.» Khadidja, må Allah være fornøyd med
henne, svarte: «Nei! Jeg sverger ved Allah at Han vil aldri bringe skam over deg, for du er god
mot slekt og venner; du snakker bare sannheten, du er tålmodig, du tar vare på dine gjester
og hjelper andre med sannheten.» [Bukhari og Muslim]
Overnevnte er bare noen få eksemplariske kvaliteter som han hadde, selv før han ble utnevnt som
Profet. Etter dette gjorde Allah ham til Profet og fullbyrdet Sin gunst over ham ved å forsterke ham
i disse kvaliteter og andre.
Kjære muslimer, etterligne ham ved å holde fast ved deres religion og implementere hans påbud, og
ved å imitere hans gode oppførsel så mye som Allah tillater dere. Følg hans vei og sunna
oppriktighet, uten å skape noe nytt i religionen. Allah sier: Si (Mohammad): «Om dere elsker
Allah, så følg meg, og Allah vil elske dere, og tilgi deres synder. Allah er tilgivende,
nåderik!» [3:31]
Muslimer! Dere må være klar over at forebygging av ondt gjennom gode ord eller gjerninger, og å
spre sannheten med finfølelse og forståelse er prisverdig og anbefalte handlinger.
Omvendt er det feige smiger- og spyttslikker handlinger, som å nekte å snakke ut for sannheten,
eller late som at man ikke ser, eller utrykkelig godta syndige handlinger, er grovt upassende
handlinger. Allah sier: Dere som tror, bøy dere og fall ned i bønn. Tjen Herren, og gjør det som
godt er, så det må gå dere godt. [22:77]
Brødre i troen! Frykt Allah, som Han bør fryktes, og hold dere unna alt som Han har forbudt. Han
har befalt dere: Allah påbyr rettferd og godhet, og gavmildhet mot familie. Han forbyr det
skjendige og forkastelige, og voldsferd. Han formaner dere, så dere må vise ettertanke. [16:90]
Dette verset omslutter alle edle kvaliteter og forbyr alle usmakelige egenskaper.
Mu’adh bin Jabal, må Allah være fornøyd med ham, fortalte at Profeten (saws) sa: «Frykt Allah
hvor enn dere er, følg opp en ond gjerning med en god en, og det vil viske det ut, og vis god
oppførsel mot folk.» [At-Tirmidhi]
Abu Hurayrah, må Allah være fornøyd med ham, sa: «Allahs sendebud (saws)ble spurt om hvilke
handlinger som oftest gir folk Paradis, han svarte: ‘Frykt for Allah og god oppførsel.’ Han ble
også spurt om hvilke handlinger som får folk til å entre Helvete mest, og han svarte: ‘Munnen
og kjønnsorganene.’» [At-Tirmidhi]
Kjære muslimer! Hold fast ved kvaliteter som religionen påbyr, og hold dere ved veien til deres
Profet (saws) slik at dere lykkes i dette livet og i det neste.

