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Forsnakkelse, baksnakking og sladder

Godtfolk! Frykt Allah, Den opphøyde. Pass på tungene deres, for det tungen hengir seg i 
kan lede til ens ruin. En gang sa Muadh b. Jabal til profeten (saws): «Fortell meg om 
noen gjerninger som gir meg adgang til Paradiset og å holde meg unna 
Helvetesilden.» Profeten (saws) svarte: «Du har spurt meg om noe stort, likevel er 
det veldig lett for den som Allah gjør det lett for. Tilbe Allah og ikke assosier noe ved 
Hans side i tilbedelse. Etabler bønn, betal Zakah, fast i måneden Ramadan, og foreta 
pilegrimsreisen til Huset hvis du er i stand til det.» Da tilføyde Profeten (saws): 
«Skal jeg ikke fortelle deg om godhetens porter? Faste er Paradis. Veldedighet 
slukker synder som vann slukker flammer.» [Sunan al-Tirmidhi].’ Deretter leste han: 
De skyr sitt leie idet de stående påkaller Herren i frykt og lengsel, og gir av det som  
Vi har gitt dem. Men ingen vet hvilken lyst for øyet som venter dem i det skjulte,  
som belønning for deres gjerninger. » [32:16-17] 

Så sa han: «Skal jeg fortelle om fundamentet og om dets pilarer og dets høyeste 
nivå?» Jeg svarte: «Ja! selvfølgelig Allahs profet.» Han sa: «Fundamentet er islam, 
dets pilarer er bønn og dets høyeste nivå er Jihad (kjempe for Allahs sak).» Så 
spurte han: «Skal jeg fortelle hva som rommer alt dette?» Jeg svarte: «Ja, Allahs 
sendebud.» Han tok da tak i sin tunge og sa: «Kontroller denne.» Jeg spurte: 
«Allahs sendebud, blir vi virkelig holdt ansvarlig for det vi snakker om?» Han 
svarte: «Måtte din mor miste deg! Folk blir kastet med ansiktet først i Helvete på 
grunn av deres tunge.»

Godtfolk! Tungens innhøsting er ulovlige utsagn, som er mange, og blant dem er det 
utsagn som er ensbetydende med vantro. Å håne Allah, Hans religion, Hans Bok, Hans 
sendebud, Hans tegn, og Hans rettskafne tjenere, hva angår deres tilbedelsesmåte, alle 
leder til å ikke tro på Allah og fjerner en fra troen. Dette hånet er et av tungens resultater. 
Falskhet, baksnakk, sladring, uanstendigheter, håning og forbanning er alle en form for 
tungens frukter. I en Hadith ble det sagt at Allah behandler en person som snakker 
løssluppent og vulgært med ubehag.

Godtfolk! Mange folk tok til seg dårlig moral som de relaterte til et resultat av deres tunge. 
Folk flest bryr seg ikke om falskhet, siden de ikke drar fordel av Profetens utsagn: 
«Falskhet leder til Al-Fujur (ondskap, onde handlinger), og Al-Fujur leder til Ilden, og 
en person kan fortsette å lyve til han blir skrevet som en løgner foran Allah.» Enkelte 
personer kan noen ganger ha upålitelige gjetninger, som de skjødesløst forteller blant folk, 
selv om deres gjetninger ærekrenker andre muslimer, og på denne måten pådrar seg 
synden med falskhet og overtredelser mot sine med-muslimer. Det fryktes at slike folk 
inkluderes i kategorien som Profeten (saws) sa: «En person kan si noe, som man ikke 
ser noe galt i, men det kan få en til å havne i Helvete i sytti år.» Det ble fortalt med 
støtte fra Samurah bin Jundub at i en del av drømmen som ble sett av Profeten (saws): 
«To engler kom til ham og mens de fulgte ham, så passerte de en person som lå og 
en annen som stod med en jernkrok i sin hånd, han skjøv den inni munnen til den 
forrige, helt til den nådde kjevebeinet, og rev så opp en side av kinnet. Så gjorde 
han det samme på den andre siden. I mellomtiden ble det første kinnet normalt 



igjen, og han gjorde det samme på nytt igjen.» De to englene fortalte Profeten 
(saws): «Han var en løgner og brukte å fortelle løgner, og folk brukte å fortelle de 
løgnene med hans støtte helt til de spredte seg over hele verden. Han vil bli straffet 
slik helt til Gjenoppstandelsens dag.» [Bukhari]

Slik er det for de som fører videre sine grunnløse antakelser til folk som om de var 
virkelighet. Slike antakelser kan så hat mellom mennesker og lede til at samfunn oppløses 
og samholdet splittes, bare for illusjoner. Noen mennesker sprer rykter som de har hørt fra 
andre, og om de hadde undersøkt dem så hadde det vist seg at det bare var løgner eller 
versjoner fra den originale versjonen, som er forvrengt ved overdrivelser. En klok troende 
bør derimot være sikker på nyheter og dets kilder, før man forteller dem videre til andre, 
slik at man unngår falskhet. I en troverdig Hadith sa Profeten (saws): «En person kan 
uttale et ord uten å være på trygg grunn (uten å sjekke om det er sant eller ikke, eller 
om det er bra eller dårlig) som gjør at man havner i Ilden (i et dyp) større enn 
avstanden mellom øst og vest.» I en annen Hadith sa Profeten (saws): «En person har 
syndet stort, om man bringer videre alt man hører.»

Muslimer! Legg bånd på tungen! Slipp den ikke løs, så den ødelegger dere. Om dere 
holder på å si noe, så husk hva Allah har sagt: … kan han ikke si et ord uten at en 
overvåker er klar hos ham. [50:18] Og Profetens utsagn: «La den som tror på Allah og 
Den siste dag snakke bra, eller tie stille.»

Godtfolk! Dere vil sannelig bli holdt til ansvar for alt hva dere uttaler. Vær forberedt for den 
kritiske tiden når dere vil bli konfrontert med alt hva dere skjødesløst har uttalt!

Muslimer! Vær ikke snar med å uttale alt dere innbiller dere eller hører, for deres fantasi 
eller fortellinger dere hører kan være langt fra sannheten, i så fall vil dere tape stort. 

Allah Den allmektige sier: Dere som tror, vis gudsfrykt, og snakk rett ut! Så vil Han  
gjøre deres gjerninger rette og gode, og tilgi dere deres synder. Den som adlyder  
Allah og Hans sendebud vil visselig vinne stor seier. Vi ville betro tillitspakten til  
himlene og jorden og fjellene, men de vegret seg for å bære den, og vek tilbake.  
Men mennesket tok den på seg. Dog se, han er urettferdig og lovløs. Og derfor vil  
Allah straffe hyklere og avgudsdyrkere, menn og kvinner, mens troende menn og  
kvinner vil Han vende seg mot i nåde. Allah er tilgivende, nåderik. [33:70-73]

Godtfolk! Muslimer lider nå av voldsomme sykdommer, selv om beskyttelse mot dem er 
lett, for de som Allah beskytter. Disse to sykdommene er baksnakking og sladring. 
Baksnakking (ghibah) er ondskapsfullhet mot en person, og å snakke dårlig om noen av 
personenes egenskaper eller gjerninger. Mange muslimske rådgivere baksnakker folk og 
kritiserer dem, til tross for at de som baksnakker ikke selv er fri for feiler og skavanker. De 
skader bare seg selv og de som lytter til deres fortellinger uten å fordømme dem. 

Muslimer! Allah anser baksnakking som like avskyelig som om man spiser kjøttet av sin 
døde bror. Når dere hører noen baksnakke så er det deres plikt å forby den som 
baksnakker og å forsvare æren til muslimer, akkurat som om man finner en som spiser 
kjøttet fra en død kropp. Allah, Den allmektige har sagt: Dere som tror, unngå å gjøre for  
mange formodninger. Noen formodninger er synd. Spioner ikke, og baktal ikke  
hverandre. Ville vel noen like å spise kjøttet av sin døde bror som en åtselsfugl?  
Dere ville avsky det! Så frykt Allah! Allah viser miskunn, er nåderik. [49:12]

Det er rimelig at en som baksnakker blir straffet på Gjenoppstandelsens dag og beordret til 



å spise kjøttet av den døde kroppen til den som man baksnakket i denne verden, og som 
presenteres som død foran en. Det ble fortalt i en Hadith angående historien om Mi’raj 
(oppstigning): Profeten (saws) passerte mennesker med kobbernegler på hendene, 
som de skrapte sine ansikter og bryst med. Han spurte: «Hvem er de, Gabriel?» Det 
ble svart: «Det er de folkene som spiser kjøttet av andre folk og bakvasker deres 
ære.» Profeten (saws) sa ved en anledning: «Dere som erklærte troen, men deres 
hjerter er ikke gjennomtrengt med troen! Baksnakk ikke muslimer og let ikke etter 
deres feiler, for om noen leter etter andres feiler, så vil Allah lete etter deres feiler, og 
om Allah leter etter noens feiler, så vil Han vanære og avsløre en i ens hus.»

Muslimer! Noen ganger når de som baksnakker blir bedt om å slutte med det, så trygler de 
om at de er uskyldige og at de sier sannheten. Profeten (saws) ble spurt om baksnakking: 
«Hva om det faktisk er feil med den som jeg snakker om?» Profeten (saws) svarte: «Om 
det du forteller om din bror (i troen) er sant, så er du likevel skyldig i baksnakk, men 
om det du sier om han er usant, så er du skyldig i falskhet mot ham.» Profeten 
(saws) forklarte sin Ummah at baksnakk betyr å nevne riktige feil ved en person. Det 
verste onde er derimot er å baksnakke en troende ved å nevne feiler som personen 
ikke har.» Imam Ahmad, så vel lærde som tok til seg hans lære, fastholdt at baksnakking 
er en av de store syndene. Dette er en advarsel til muslimer om å slutte å baksnakke 
andre og å bekymre seg om sine egne feiler. Når en person finner feiler hos sin bror, så 
bør han heller råde og veilede ham til å fjerne slike feiler, enn å forakte ham. Dette er 
nødvendig for å etablere et skikkelig brorskap basert på tro, og fakkelen som leder til 
islamsk lære.

Den andre voldsomme sykdommen er Namimah (sladder, eller fare med falsk forklaring), 
som betyr å ta uttalelser mot folk videre til de som blir baksnakket, der målet er å spre 
korrupsjon, og å så fiendskap og hat mellom folk. Denne slags Namimah anses som den 
mest alvorlige av alle, og en som er skyldig i dette, utsetter seg for tortur i graven, så vel 
som Helvetesildens straff. Profeten (saws) sa: «Ingen sladderhank skal noensinne 
entre Paradis.» Profeten (saws) passerte en gang to graver og sa: «De (i de gravene) 
blir nå torturert, for noe som ikke var vanskelig å avstå fra. En av dem unnlot å 
vaske sine kjønnsdeler etter urinering, og den andre var en sladderhank.»

Muslimer! Enhver som hører noen si at noen bakvasker en, bør fordømme en slik handling 
og forby den som forteller det fra å fortsette med synden. Man bør også passe seg for en 
sladderhank, for en som kommer med sladder fra andre, sladrer antagelig fra en til andre 
folk. Allah, Den allmektige sier: Hør ikke etter hver foraktelig storsverger, som baktaler  
folk og går rundt med rykter… [68:10:11]

Måtte Allah veilede dere og meg til de beste manerer og handlinger, holde oss unna 
dårlige manerer og handlinger og veilede oss mot Hans ærlige vei, for Han er Den mest 
gavmilde, Den mest sjenerøse. Måtte Allah velsigne vår profet Mohammed (saws), hans 
familie og hans ledsagere. 


