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Norsk
Store synder
All takk til Allah, Den mest gavmilde. Jeg bevitner at ingenting er verdt tilbedelse unntatt
Ham, uten partnere. Måtte Allah sende fred og velsignelser over Hans siste sendebud.
Allahs tjenere! Store synder er handlinger som Allah har forbudt i Koranen og gjennom Sitt
sendebuds (saws) sunnah (Profetens sedvane), og som er forklart ved handlingene til den
første rettskafne generasjon av muslimer; Profetens (saws) følgesvenner.
Allah, Den største, sier i Sin praktfulle bok:
Om dere holder dere unna de store synder som er forbudt dere, vil Vi utslette deres
misgjerninger, og føre dere inn gjennom ærens port. (4:31) Dette verset viser at Allah, Den
største, har garantert Paradisets hage for dem som unngår store synder.
Allah, Den største, sier også:
… for dem, som unngår de alvorligste synder og skjendigheter, som tilgir når de gripes av
sinne… (42:37) For dem som unngår grov synd og umoral, unntatt mindre feiltrinn, se,
Allah er raus med tilgivelse… (53:32)
Allahs sendebud (saws) sa: «De fem (daglige) bønner, fredag til fredag, og Ramadan til
Ramadan, gir soning for det som har skjedd siden den tidligere, når store synder er
unngått.» (Muslim) Det er derfor svært viktig å finne ut nøyaktig hva de største ondene er; de
store syndene (kaba’ir), slik at muslimer kan unngå dem.
Det er litt forskjellig oppfatning blant lærde angående dette. Noen sier at det er syv av disse
syndene, og til støtte for deres standpunkt så siterer de hadithen: «Unngå de syv skadelige
tingene», og etter å ha sagt dette så nevnte Profeten (saws) dem: «Assosiere noe ved Allah,
magi, drepe noen som Allah har erklært ukrenkelig uten rettferdig sak, forbruke
foreldreløses eiendom, fortære renter, vende om når hæren rykker frem, og å sverte
ærbare kvinner som er troende, men ubetenksomme.» (Bukhari og Muslim)
Abdullah ibn Abbas sa: «Sytti er et nærmere antall en syv», og det er riktig. Ovennevnte
tradisjon begrenser ikke de store syndene til dem som er nevnt i den. De peker på synder som
kommer under kategorien «store». Disse inkluderer forbrytelser som krever en fastsatt straff
(hadd; flertall hudud), som tyveri, hor eller utroskap (zina), og mord. Det er forbudte
handlinger der Koranen eller sedvane advarer om en streng straff i livet etter dette, og også
handlinger som er forbannet av vår Profet (saws). Alle disse er store synder.
Det er selvfølgelig forskjellig grad blant dem, siden noen er mer alvorlige enn andre. Vi kan
se at Profeten (saws) har inkludert shirk (assosiere noen eller noe ved Allah), og fra
Koranteksten vet vi at en person som begår shirk, vil ikke bli tilgitt og vil forbli i Helvete for
alltid. Allah, Den største, sier: Allah tilgir ikke at man setter noe ved Hans side, men Han
tilgir det som er mindre enn dette overfor den Han vil… (4:48 og 116)

