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FORORD
Koranen sier: Spør de som har kunnskap, om ting dere ikke vet.
(16,43)

Vi blir oppfordret til å spørre de med kunnskap, om hva som
er rett og galt. Gud har valgt noen til veiledere for hver den
som søker sannhet.
Hvem er disse vise veiledere, eller hjelpere, som vi blir bedt om
å søke? De er: Profeten Muhammed, selvsagt, og videre «folket
av hans Hus», ahl ul-beit: datteren Fatima, svigersønnen Ali,
barnebarna Hassan og Hussain, og imamene etter dem. Gud
lot ikke det islamske samfunnet, eller menneskeheten, bli uten
veiledning eller ledelse etter at profeten Muhammed var død.
Gud ga oss ledere med kunnskap.
Profeten Muhammed har sagt: Folket av mitt Hus (ahl ul-beit)
er å sammenlikne med Noahs ark. Den som går inn i arken
reddes, men den som blir stående utenfor, drukner. Profeten
sa, da han nærmet seg døden: Jeg etterlater dere to prektige
ting. Det ene er Guds Bok (Koranen), som binder sammen
Himmel og Jord. Det andre er ahl ul-beit, folket av mitt Hus.
Og Gud, Den barmhjertige allviter har gjort kjent for meg at
aldri skal de to bli atskilt, til jeg igjen skal bli forenet med dem
ved Det endeløse hav.
Profeten har også sagt: Dere går ikke feil, om dere holder dere
til disse to (Koranen og ahl ul-beit).

7
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GUD/ALLAH
Profeten sa:
Gud går den i møte som søker Ham, og avviser den som avviser
Ham.
Profeten sa:
Hold fast ved Gud! Bli kjent med Ham i gode dager, og Han
skal huske deg i vonde.
Imam Ali sa:
Å Gud, Du er tilstrekkelig for meg! Jeg er stolt over å vite at
Du er Herren min.
Profeten sa:
Hvis noen vil vite hva han betyr for Gud, skal han spørre hva
Gud betyr for ham.
Imam Askari sa:
Den som er kommet Gud nær, skal være ensom blant
mennesker.
Profeten sa:
Søk kunnskapens vei til Paradis. Og samles i Guds Hus. Les
fra Hans Bok! Da skal fred komme til dere og nåde skal bli vist.
Engler vil omslutte dere. Hardt arbeid gir del i Guds samfunn.
Profeten sa:
Vis omsorg for din bror, og Gud skal vise omsorg for deg. Gjør
hans bekymringer mindre, og Gud skal lette dine, på Dommens dag. Avslør ikke hans hemmeligheter, og Gud skal ikke
avsløre dine, Den dagen.

9
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Profeten la dette i Guds munn:
Mine tjenere! Jeg har nektet Meg Selv all urett, så gjør ikke
urett mot hverandre. Jeg veileder dere, så ikke går feil. Jeg er
Den som metter. Jeg kler dere, så dere ikke er nakne. Jeg tilgir
synden som omfatter dere dag og natt. Jeg gir ikke av min makt
til skade, men av Mitt velde til gavn. Hadde mennesker og
djinn rene hjerter, påvirket det ikke Mitt Rike. Og selv med
den største synd, tynget det ikke Meg. Om Jeg ga dere de
største gaver, av alle tenkbare ting, var det mindre enn en dråpe
i Mitt hav. Jeg spør om handlingene deres og lønner i forhold
til dem. La den som gjør godt, prise Gud. Andre kan takke seg
selv.

10

Imam Ali sa:
All ære er for Gud, Som kjenner til alle ting! Han vet hvor regndråpen faller, og plassen der den finner hvile. Han vet hvor
mauren iler, og stedet dit den er på vei. Han vet hva som nærer
en mygg, og hva den svangre bærer i sitt liv.
Imam Ali sa:
All ære er for Gud, som ikke oppsto fra noe, og heller ikke av
noe, men skapte alt som er. Intet sted er uten Ham, for Han er
ikke bundet av sted. Han er ikke lik noe, som skulle kunne beskrive Ham. I alt som skjer er Han, Som ikke er begrenset ved
hendelser. Og så veldig er Han, at rom ikke favner Ham. Så
opphøyet er Han, at ingen norm kan anvendes på Ham. Og så
prektig er Han, at ingen hyllest er rettferdig mot Ham. Han
kan ikke forestilles i fantasien, og ikke gripes av forstanden. Jeg
bevitner at det finnes ingen annen guddom enn Ham! Hans
herredømme tror jeg på. Jeg avviser dem som avviser Ham, og
jeg bevitner at Muhammed er Hans tjener og sendebud. Gud,
Den opphøyde og mektige, æret ham med Sin trofaste Ånd
(engelen Gabriel) og tilsto ham Det klargjørende Lys (Åpenbaringen) og Den håndgripelige bok (Koranen). Guds profets
gjerning (sunna) er forbilledlig, hans ledelse (sira) er rettferdig
og Hans beslutninger er riktige. Profeten forkynte det Herren
hadde foreskrevet, meddelte det han var pålagt og bekjente som
sitt budskap, at Gud er En, og at det ikke finnes noen annen
guddom enn Gud. Gud har ingen like.
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Imam Bakir sa:
Det følger glede ved å være trygg på Gud. Du får framgang ved
å stole på Ham.
Imam Reza sa:
Den takker ikke Gud som ikke takker den som gjør godt.
Profeten sa:
Alle skapninger er Guds barn, og den som viser omsorg for
Guds barn, er den som står Gud nærmest.

ISLAM
Profeten sa:
Islam bygger på fem regler: troen på at det finnes ingen annen
guddom enn Gud og at Muhammad er Hans profet, på
bønnen, oppriktig og ekte, på almissen, som pålagt velgjerning,
på pilegrimsreisen til Mekka og på fasten i Ramadan.
Profeten sa:
Hver tro har sine særtrekk, og ærbarhet er en side ved Islam.
Folk spurte:
Hva er viktigst å gjøre? Profeten svarte: Å tro på Gud og Hans
sendebud, ta del i jihad (hellig streben for Guds sak) og gjøre
hadj (pilegrimsreise til Mekka).
Profeten sa:
Den som oppriktig godtar Islam, får visket ut alle synder. Og
deretter gjelder dette regnskapet: fra ti til 700 ganger blir man
lønnet for alt godt en gjør, mens det onde teller som det står,
om det ikke blir tilgitt av Gud.
Profeten sa:
Gjør ting enkelt, og ikke vanskelig for folk.

11
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Profeten sa:
Den som går inn i Islam, tar med seg alt godt han/hun har
gjort.
Profeten sa:
Bruk tid på å søke Gud! Da skal engler omkranse dere, og dere
skal få nåde og fred.
Profeten sa:
Noen søker Gud, og andre glemmer Ham. Forskjellen er som
mellom en levende og en død.
Profeten sa:
Denne tro (Islam) er enkel. Så vær ikke streng i troen, for ikke
selv å gå tapt.

12

KORANEN
Profeten sa:
Den som setter Koranen fremst, og bøyer seg for den, føyer seg
etter Gud.
Imam Ali sa:
Bare å lese fra Koranen uten å forstå den, har ingen mening.
Profeten sa:
Koranen er lindring for sykdom og plage.
Profeten sa:
Koranen er Guds kilde til kunnskap, så lær hva du kan fra den.

TRO
Profeten sa:
Vis Gud og Hans profet all ære, elsk andre i Guds navn, frykt
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det å ikke tro som dere frykter Ilden, da skal dere bli velsignet
og tilgitt.
Profeten sa:
Dere skal bekjempe urett med handling. I hvert fall må dere
protestere. Kun å avise urett i sitt hjerte, er uttrykk for den
svakeste tro.
Profeten sa:
Å leve enkelt er et spørsmål om tro.
Imam Ali sa:
Så underlig at man kan tvile på Guds eksistens, når man ser
Guds skapninger!
Imam Ali sa:
Hver den som elsker oss, (ahl ul-beit) må kunne leve et strengt
liv.
Profeten sa:
Den kommer til Paradis som i handling viser han tror at det finnes
ingen annen gud enn Gud og at Muhammed er Hans tjener og
sendebud, at Jesus er Hans tjener, sendebud og ord som Han
formet i Maria, av Sin Ånd, og at Himmel og Helvete er til.
Profeten sa:
Ærbarhet og tro går sammen. Mangler én, går den andre
tapt.
Profeten sa:
Sannhet står ikke i motsetning til tro.
Profeten sa:
Glem det som gir tvil, og hold fast ved det som gir tro.
Profeten sa:
Unge mann! Jeg gir deg et godt råd. Tro på Gud og Han er
med deg. Han skal stå ved din side. Spør Ham om alt du
trenger, for Han kan gi hjelp. Andre er til nytte om Han vil,

13
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og til skade om Han ønsker. Lytt til hva jeg sier, for valget er
ditt.
Imam Reza sa:
Den som vil være sterkest, må ha tiltro til Gud.
Profeten sa:
Folket av mitt Hus er å sammenlikne med Noahs ark. Den som
går inn i arken reddes, mens den som står utenfor drukner.
Profeten sa:
Ali tilhører meg, og jeg tilhører ham. Ali er min etterfølger, og
veileder for alle som tror.

SKAPELSEN
14

Profeten sa:
Ingen fødes uten at Gud vil.
Profeten sa:
Vær barmhjertig mot alt på Jorden, og Skapelsens Herre skal
være barmhjertig mot dere.
Profeten sa:
Da Gud hadde skapt alt, skrev Han i en Bok ved Sin Trone:
Min nåde er større enn Min Vrede.
Imam Ali sa:
Med Skaperens Storhet i tankene, ser du det forgjengelige ved
det skapte rundt deg.
Profeten sa:
Alle skapninger tilhører Gud, og den som gjør godt mot Guds
skapninger skal vinne på det, og bli kjærest blant de som står
Gud nær.
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FOLKESLAG
Profeten sa:
Hudfarge gir ingen fortrinn, det er den gudfryktige som står
fremst.
Profeten sa:
Den som i sitt hjerte har selv den minste fordom mot andre,
skal på Dommens dag våkne blant de vantro .
Profeten sa:
Alle mennesker fra Adam til nå, er like som tennene på en kam.
Ingen araber står over en ikke-araber, og ingen rød står over en
sort, i kraft av sin fromhet.

PENNEN
Profeten sa (til en forfatter):
Du er dikter og poet, så kjemp med ord, som andre med sverd,
mot dem som ikke vil tro. Og engelen Gabriel skal være med
deg.
Profeten sa:
Pennen til en lærd er mer verd enn blodet til en martyr.

KUNNSKAP
Profeten sa:
Muslimer må søke kunnskap, kvinner som menn!
Profeten sa:
Engler brer sine vinger over den som søker kunnskap.
Imam Ali sa:
Si ikke alt hva du vet, for det kan få deg til å virke uvitende.

15
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Profeten sa:
Å sove med kunnskap, er bedre enn å be med uvitenhet.
Profeten sa:
Satan frykter en lærd mer enn hundre uvitende troende.
Imam Bakir sa:
Les og lær, for det er å dyrke Gud.
Profeten sa:
Den som søker kunnskap, får lettet sin vei til Paradis.
Fatima sa:
Lyd Gud i det Han har pålagt dere, og i det Han har forbudt
dere. Slik åpnes veien for kunnskap.

16

Profeten sa:
Den mest kunnskapsrike av dere, er den som legger andres
kunnskap til sin egen.
Profeten sa:
Den som anvender sin kunnskap, skal Gud gi mer kunnskap.
Imam Ali sa:
Den som søker kunnskap, kjemper på Guds vei.
Imam Ali sa:
Det er viktigere å skaffe seg kunnskap enn rikdom.
Imam Hassan sa:
Gi andre av din kunnskap, og lær av dem.
Imam Ali sa:
Den som ikke vet, skal ikke skamme seg over å måtte lære.
Imam Sadik sa:
Sett pris på din kunnskap, og vit hvor du har den fra.
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Imam Ali sa:
Folks hjerter er som fugler, de knytter seg til de som elsker dem,
og til de som lærer dem.

VISDOM
Profeten sa:
Visdom og intellekt var det første Gud skapte.
Profeten sa:
Den ypperste visdom er å frykte, og være bevisst Gud.
Profeten sa:
Gud liker de som søker kunnskap og visdom.
Imam Bakir sa:
En lærd person med kunnskap som kommer folk til nytte, er
mer æret av Gud enn tusen andre som kun dyrker Ham.
Imam Ali sa:
En klok mann tenker, og så snakker. En tosk snakker, og så
tenker.
Imam Reza sa:
Stillhet er en dør til visdom.
Imam Ali sa:
Å tie når du kan si noe klokt, er like galt som å si noe uklokt.
Imam Sadik sa:
Visdom er å innse at Gud skal dyrkes, og at man må oppnå
Paradis.
Imam Reza sa:
En lærd person er mer plagsom for djevelen enn tusen personer
som kun dyrker Gud.

17
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Imam Ali sa:
En våken og lærd person henter visdom i alt som skjer.
Profeten sa:
Den respekterte er først ydmyk.
Profeten sa:
Vær ikke opptatt av den minste synden du har gjort, men se
heller på den du har syndet mot.
Imam Ali har sagt:
Tårer slutter å komme først når hjertet blir harde. Og hjertet
blir hardt av gale ting man gjør.
Profeten sa:
Tungen kan påføre en person mer skade enn sverdet.
18

FORSTAND
Profeten sa:
Blind er ikke den som har mistet synet, men den som har
mistet innsikten.
Imam Ali sa:
Å tenke dypt gir det klareste bilde av ethvert problem.
Imam Reza sa:
Det høyeste intellekt ligger i å tro på Gud, og i å oppføre
seg godt mot folk.
Imam Ali sa:
Jo klokere en person er, dessto mindre snakker han/hun.
Imam Ali sa:
Det finnes tilstrekkelig med lys for den som ønsker å se.
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Imam Ali sa:
Å være påståelig, bringer deg ikke nærmere det som er rett.
Imam Ali sa:
Folk ser på det ukjente som en fiende.
Imam Reza sa:
Bli ikke sint når du hører det som er sant.
Imam Askari sa:
Fysisk skjønnhet ligger i det ytre, og intellektets skjønnet i det
indre.
Imam Ali sa:
En uvitende går til ytterligheter i atferden sin.
Imam Ali sa:
Jeg setter forsiktige meninger fra en eldre, høyere enn djerve
meninger fra en ung.
Profeten sa:
Denne verden er for troende et fengsel, og for ikketroende et
paradis.
Imam Reza sa:
To slags mennesker blir aldri tilfredse. De som søker kunnskap,
og de som søker denne verden.
Imam Hussein sa:
Skap ikke avstand til en annen og gjør ham ikke til fiende, selv
om avstand og fiendskap etter din mening ikke skulle ha betydning.
Imam Kasim sa:
Den som ikke krenkes av ydmykelser, gledes heller ikke av gode
viljer.

19

Veil_ i_Islam_f:Layout 1 09.11.12 11.04 Page 20

RELIGION
Profeten sa:
Den som Gud vil godt, gir Han forstand og kunnskap om tro.
Profeten sa:
Det er god tro å se bort fra det man ikke har noe med.
Profeten sa:
Religion er gode råd. Folk spurte: Fra hvem? Profeten svarte:
Fra Gud, Hans Bok, Hans sendebud, imamer og fra andre
muslimer.
Imam Sadik sa:
Religion er kjærlighet!

20

PROFETEN MUHAMMED

Profeten sa:
Tillegg meg bare det som er i samsvar med intellektet.
Profeten sa:
Lovpris ikke meg slik de kristne gjør med Marias sønn. Jeg er
bare Gud tjener, så kall meg Hans tjener og sendebud.
Profeten sa:
Lær barna tre ting: Å elske Profeten, elske folket av hans Hus,
og kunne lese fra Koranen.
Profeten drømte at han møtte Gud. Gud sa: Be Meg om hva
du vil. Profeten svarte: Herre! Gi meg kraft til å gjøre det gode,
og styrke til å avvise det onde. Gi meg kjærlighet til de fattige,
vis nåde og tilgi meg! Om Du sender en ulykke over et
samfunn, så la den ikke ramme meg. Jeg ber om Din omsorg,
Herre! Og nærhet til dem som elsker Deg. Og måtte jeg få evne
og forstand, Gud, så jeg blir i stand til å gjøre det som bringer
meg nærmere Deg.
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Det hendte aldri at Profeten sa nei når han ble bedt om noe.
Profeten spøkte og lo med vennene sine. De kastet småstein på
hverandre. Men i striden var de alltid først.
Ingen smilte så mye og var så vennlig som Profeten.
Profeten sa:
Sett meg ikke foran andre profeter.
Hvis Profeten kunne velge, så gjorde han det enkleste, om det
ikke var noe galt ved det.
Det hendte at Guds budbringer leste bønnen mens han bar på
et barn. Han satte det ned når han knelte, og tok det på
skulderen når han reiste seg igjen.
21

GODE HANDLINGER
Profeten sa:
Gud skal si, på Dommens Dag: Barn av Adam! Jeg var syk og
du besøkte Meg ikke. Mennesket skal spørre: Herre! Var Du
syk? Kunne jeg ha besøkt Deg, Du Mester over alle verdener?
Gud skal svare: Et menneske som Jeg hadde skapt var syk, og
du besøkte ham ikke. Men du visste at gikk du til ham, så fant
du også Meg. Gud vil si: Barn av Adam! Jeg var sulten og du
mettet Meg ikke. Mennesket skal spørre: Du, Herre over alle
verdener! Kunne jeg ha gitt Deg å spise? Gud skal svare: En av
Mine tjenere var sulten, og du ga ham ikke å spise. Men du
visste at ga du til ham, så ga du også til Meg. Gud vil si: Barn
av Adam! Jeg var tørst og du ga Meg ikke å drikke. Mennesket
skal spørre: Du, skapelsens Herre! Hvordan kunne jeg gi Deg
å drikke? Gud vil svare: Noen som Jeg hadde skapt, var tørst,
og du ga ham ikke å drikke. Men du visste at kom du i
barmhjertighet til ham, så kom du også til Meg.
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Profeten sa:
Den som tror, er gavmild.
Fatima sa:
Rettferdighet gir ro i hjertet.
Profeten sa:
Det er bedre å gi selv det minste for Guds sak når en lever, enn
å ville gi alt som død.
Profeten fortalte:
En mann lånte folk penger. Til fattigfolk pleide han å si at
greide de ikke å betale, så kunne han ettergi gjelden, for at Gud
skulle ettergi ham. Og Gud tilga mannen da Han møtte ham
etter døden.

22

Profeten sa:
Den som snakker sant blir sannferdig. Usann tale gjør deg
uhederlig.
Profeten sa:
Oppsøk den som sviktet, gjør godt mot den som svek og tilgi
den som undertrykte. Da skal du få av det gode, både i dette
og i det neste livet.
Imam Ali sa:
Den beste hengivelsen på Guds vei, er å ikke gjøre noe vesen
av den.
Profeten sa:
Gud tilgir onde tanker som ikke uttrykkes i ord eller handling.
Profeten fortalte:
Den prektige Herren sa til englene: Om Min tjener tenker å
gjøre noe galt, så skriv det ikke ned. Men gjør han det gale han
tenker, så teller det som en dårlig handling. Om Min tjener vil
gjøre noe godt, så skriv det ned som en god gjerning. Og gjør
han det gode han tenker, skal det telle som ti gode gjerninger.
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Imam Ali sa:
Den beste handling er den du må tvinge deg til.
Profeten sa:
Det er en svak person som ikke kan snakke godt om andre.
Profeten sa:
Om noen gjør en tjeneste for en bror i troen, og så venter gjengjeld for den, skal Gud viske ut handlingen han gjorde og legge
en synd på hans skuldre. Han skal ikke tjene på den.
Profeten sa:
Den person som lett kan leve ut lyster og synde, men som ikke
gjør det, av frykt for Gud, Den allmektige og prektige, skal
Gud verne mot Ilden.
Imam Ali sa:
Nytelser er flyktige, men følgene skal bestå.
Imam Hadi sa:
Rikdom gir respekt i denne verden, og gode gjerninger gir respekt i den neste.

LIVSFØRSEL
Profeten sa:
Gud har gitt forskrifter, glem dem ikke. Han har satt grenser,
bryt dem ikke. Ting er forbudt, gjør dem ikke. Om noe er
ingen ting sagt, av nåde og ikke forglemmelse, så spør ikke om
dem.
Profeten sa:
Vennlighet har alltid betydning, så møt din neste med et smil.
Imam Ali sa:
Styrk forbindelsen til andre, om ikke annet så med en hilsen.

23
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Imam Ali sa:
Godta en unnskyldning fra din neste. Og om han ikke har
noen, så finn på en for ham.
Imam Ali sa:
Gjør noen en god gjerning mot deg, så husk den. Og gjør du
en god gjerning mot andre, så glem den.
Profeten sa:
Tre kjennetegn har den som hykler. Han lyver når han snakker,
han svikter tillit han blir vist og han holder ikke det han lover.
Profeten sa:
Du blir påvirket av dine venners tro, så vær varsom med hvem
du omgås.

24

Fatima sa:
Tålmodighet gir belønning hos Gud.
Profeten sa:
Lev enkelt, vis måtehold og vær glade.
Imam Ali sa:
Munterhet og hjertelighet fører til kjærlighet og vennskap.
Profeten sa:
Den som tror, er gavmild.
Imam Ali sa:
Forspill ingen anledning til å gjøre en god handling.
Profeten sa:
Spør den med kunnskaper, snakk med den vise og vær sammen
med den fattige.
Profeten la dette i Guds munn:
Min kjærlighet ligger i omsorg for de fattige, så vær nær dem,
og Jeg skal være nær dere.
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Imam Ali sa:
Skam dere ikke over å gi litt til en fattig, for det ligger mer skam
i ikke å gi noe.
Profeten sa:
Sterkest er den som vet å kontrollere sinnet sitt.
Imam Reza sa:
Ydmykhet betyr å behandle andre på samme vis som du venter
andre skal behandle deg.
Profeten sa:
God moral fremmer vennlighet og vennskap.
Profeten sa:
Å lede noen til en god handling, er som å gjøre den selv.
Profeten sa:
Islam er en ren tro, så vær rene i det ytre og det indre.
Profeten sa:
Den sparsommelige skal berikes av Gud.
Imam Ali sa:
Å bruke mer enn du trenger, er hovmod.
Profeten sa:
Godt gemytt og god moral er halve troen.
Profeten sa:
Den som gjør det Gud liker for å tekkes andre, men som i
hjertet bærer det Gud ikke liker, skal på Dommens dag føle
Hans vrede.
Imam Ali sa:
Den person som oppholder seg på et sted med dårlig rykte må
finne seg i at folk snakker negativt om ham.
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Imam Askari sa:
Enhver skal høste som han/hun sår.
Imam Askari sa:
Den som handler galt skal angre på det.
Profeten sa:
Ingen muslim gjør seg mindre enn han er.
Profeten sa til en venn:
Du har to trekk som Gud liker, du er vennlig og ettertenksom.
Fatima sa:
Tålmodighet gir belønning hos Gud.
Profeten lot ingen reise seg fra en stol for å gi den til andre,
men gjorde plass ved at alle flyttet på seg.
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Imam Reza sa:
Å bære på uvennskap mot folk, er den dårligste bagasje på vei
til Det neste livet.
Profeten sa:
Velstand og skjønnhet belaster.
Imam Bakir sa:
Gud forakter den person som åpent viser usselheten sin.
Imam Ali sa:
Velsignet er den som av hele sitt hjerte vier all sin gjerning og
all sin kunnskap, all sin velvilje og all sin uvilje, alt han får og
alt han gir, alt han sier og alt han ikke sier til Gud.
Imam Ali sa:
Forhold dere til denne verden som om dere skulle være i den
bestandig, og til den neste som om dere skulle dø i morgen.
Profeten sa:
Gjør det du ikke skjemmes over.
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Imam Ali sa:
Den er ynkelig som kjenner sine moralske svakheter, men som
ikke klarer å rette dem opp.
Imam Kasim sa:
Bekjemp ditt selv, og vend det bort fra det du begjærer.
Imam Ali sa:
Frykt Gud! Bli ikke dratt mot denne verden som er til fristelse
for dere. Og vær ikke lei over det i denne verden som dere ikke
fikk. Snakk sant! Gjør det Gud belønner! Vær fiende til den
som undertrykker og venn til den som undertrykkes.
Imam Ali sa:
Om du går i rette med en person når andre hører, da ydmyker
du ham.
Imam Hassan sa:
Gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg.
Imam Sadik sa:
Gud bærer over med feil hos den som vet å kontrollere sinnet
sitt.
Profeten sa:
Ingen må slippe løs slik krangel og ugreie som en gjest ikke kan
høre.
Imam Reza sa:
Den som undertrykker, skal til slutt bli straffet.
Imam Reza sa:
Vær ydmyk mot vennene dine, vær på vakt mot fiendene dine
og vær vennlig mot alle.
Imam Ali sa:
Hold vennskap ved like, om ikke annet så ved en hilsen.
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Imam Ali sa:
Den som lytter til sladder, er lik en som sladrer.
Imam Ali sa:
Det øynene ser er oftest sant, men det ørene hører er oftest
usant.
Imam Reza sa:
Vær sann, og snakk ikke usant.
Imam Reza sa:
Følg gjesten din til døra.

OMSORG
28

Profeten sa:
Gud hjelper den som hjelper en søster eller en bror.
Profeten sa:
Gud skapte omsorg i hundre deler, og beholdt det meste Selv.
Men én del lot Han bli på Jorden. Med den viser Hans skapninger omsorg, lik hoppen som forsiktig løfter hoven for ikke
å sette den på sitt føll.

ANSVAR
Profeten sa:
På Dommens dag skal jeg spørre: Hvem har for min skyld, vist
omsorg for andre? Dem skal jeg verne, Den dagen.
Profeten sa:
Ta ansvar for foreldreløse barn. Da skal dere være like nær meg
i Paradiset som to fingre er nær hverandre på en hånd.
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Profeten sa:
Den som hjelper enker og fattige, kjemper på Guds vei.
Profeten sa:
På Dommens dag skal hvert menneske bli spurt: Hvordan
brukte du din tid, hva strevde du for, fysisk og psykisk, hvordan
skaffet du og brukte velstand og hva gjorde du for å forsvare
det som er rett?
Profeten sa:
På Dommens dag skal noen ha fortrinn, selv fremfor profeter
og martyrer. Folk spurte hvem disse er. Profeten svarte: De som
i tro på Gud elsker hverandre, uten slektskap eller håp om vinning. De skal glede seg på Dommens dag, når andre skjelver av
frykt.

BØNN
Profeten sa:
Bønn er den troendes rustning.
Fatima sa:
I bønnen fins ingen stolthet.
Profeten sa:
Den som ber, snakker personlig til Herren.
Profeten la dette i Guds munn:
Moses! Be Meg om alt, fra fôr til dyrene og salt i deigen.
Profeten sa:
Når jeg reiser meg for å lede bønnen, tenker jeg å gjøre den
lang. Men hører jeg et barn gråte, blir den kort av hensyn til
moren.
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Imam Ali sa:
Det kan hende at du ber Gud om noe som du ikke får, fordi
Han vil gi deg noe bedre siden.
Imam Bakir sa:
På Dommens dag skal du bli stilt til ansvar for bønnene dine.
Om de blir godtatt, skal andre ting bli det også.
Profeten sa:
Si hver bønn som om den var den siste.

FASTE
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Profeten sa:
Den som faster i Ramadan med oppriktig tro og håp om å
vinne lønn hos Gud, skal få ettergitt all skyld.
Fatima sa:
Faste gjør deg oppriktig.
Profeten sa:
Den som i Ramadan verken spiser eller drikker, men lyver og
bedrar, blir ikke hørt av Gud.
Profeten sa:
Å skape fred mellom to personer er mer verd enn all bønn og
faste.

ALMISSE
Profeten sa:
Gud godtar bare penger som er tjent på ærlig vis.
Profeten sa:
En muslim gir almisse om han planter trær eller dyrker jord,
så fugler, mennesker og dyr får næring ved grøden.
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Profeten sa:
Alle gode handlinger er almisse.
En mann ville gi alt han eide for Guds sak. Profeten sa han
skulle behold noe selv.
Imam Reza sa:
Almisser er den beste form for sparing.
Imam Ali sa:
Vær gavmild, men ikke overdådig. Vær sparsom, men ikke
gjerrig.
Imam Ali sa:
Se bort fra svakheter hos den gavmilde, for om han snubler skal
Gud hjelpe.
Imam Reza sa:
Gud liker ikke tomt snakk, og sløsing med penger. Han liker
heller ikke tigging og trygling.

PILEGRIMSREISEN
Fatima sa:
Pilegrimsreise er styrke for troen.
Profeten sa:
Å hindre en muslim fra å gjøre en ulovlig handling, er for Gud
likt med å gjøre sytti godkjente pilegrimsreiser.

JIHAD
Profeten sa:
Den fremste jihad er å snakke sant til en tyrannisk leder.
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Profeten sa:
Den største jihad er den du fører med deg selv.
Profeten sa:
En dag ved fronten i hellig krig, eller på annet vis å delta i den,
er bedre enn alt annet på Jorden. Det er også en flik av Paradis.
Imam Sadik sa:
Den som blir drept på Guds vei er martyr, og får ettergitt all
skyld.
Profeten sa:
Gud vet hvem som kjemper for Ham og blir såret for Hans
sak.
Profeten sa:
Den som hjelper enker og fattige, kjemper på Guds vei.
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Profeten sa:
Når mitt umma (muslimske samfunn) bare venter av andre å
kjempe for det som er rett og forby det som er galt, har de i
virkeligheten erklært krig mot Gud.
Profeten sa:
Det beste av alt er når en troende (her: en som kjemper mot
islams fiender som er i ferd med å slakte muslimer) blir drept
på Guds vei - det er ingen ting bedre enn det.
Fatima sa:
Hellig streben (jihad) er Islams ære.
Profeten sa:
For Gud, Den allmektige og prektige, er ingen dråpe mer verd
enn den som blir ofret på Guds vei.
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MOSKEEN
Profeten sa:
Det Gud liker best i byene, er moskéene. Minst liker Han
markedene.
Profeten sa:
Den som søker til moskéen, skal være beskyttet av Gud.
Profeten sa:
Hver fredag står det engler ved moskéen. De skriver ned
troende i en bok, etterhvert som de kommer til bønnen. Men
når imamens tale begynner, lukker de boka og lytter.

RETTFERD
Profeten sa:
Frykt klagen til den undertrykte som krever rettferdighet, for
han har rett, ved Gud.
Profeten sa:
Gud gir den som undertrykker tid, men når han tas, fins ingen
redning.
Profeten sa:
Vokt dere for å undertrykke, for den undertryktes forbannelse
og vrede går rett til Gud.
Profeten sa:
Gud skal opphøye en mann fra ahl ul-beit (Profetens Hus) til
å fylle Jorden med rettferd, slik den nå er fylt med undertrykking og urett.
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MARTYRER
Profeten sa om martyrene:
Jeg skal vitne for dem på Dommens dag! (Martyrer ble lagt
blodige i graven, uten først å bli vasket, og det ble ikke holdt
gravbønn for dem.)
Profeten sa:
Ingen i Paradis vil tilbake til Jorden, selv ikke for all verdens
rikdom, bare de som kjempet på Guds vei. De vil tilbake for ti
ganger å dø som martyrer, for de vet hvilken ære det gir hos
Gud.

FROMHET
34

Profeten sa:
Søk meg blant de svake, for de skal gi styrke i livet.
Profeten sa:
Vær tilfreds med bare litt av Guds gaver, så skal Han kreve
mindre av dere.
Profeten ba slik:
Gud! La meg leve og dø som fattig, og gjenreis meg blant de
fattige.
Profeten sa:
Den troende ser sin synd tung som et fjell. En slett person ser
den lett som en flue.
Profeten lærte folk dette:
Å elske fattige og stå nær dem, være ydmyk og ikke arrogant,
knytte bånd selv når det er avstand, ikke be om hjelp fra noen,
snakke sant selv når det er tungt, ikke frykte bebreidelser fra
andre, på Guds vei, og erkjenne at det finnes ingen annen
guddom enn Gud.
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Profeten sa:
Gud ser ikke på ditt ytre og din velstand, men på hjertet ditt
og det du gjør.
Imam Bakir sa:
Den står nærmest Gud, Den allmektig og prektige, er den som
viser hengivelse til Ham, til Profeten og til dem som er gitt
opphøyet myndighet.
Imam Sadik sa:
Hjertet er et sted å dyrke Gud, så gjør plass i det til Ham alene.
Imam Hassan sa:
Det hjerte som er uten tvil, er det reneste hjerte.

PRØVELSER
Profeten sa:
Den som tror er lik en vever plante, som bøyer seg når vinden
tiltar, og retter seg når blesten løyer. I motgang er han tålmodig
mot Gud. Men den vantro er som et bartre, som holder seg
stivt og rett, og brekker når Gud vil.
Profeten sa:
Den som Gud vil godt, tynger Han med prøvelser.
Profeten sa:
Mer motgang gir større belønning. Den Gud elsker blir satt på
prøve, og renset.
Om Profeten møtte sorg eller død, så pleide han å si:
Inna lillahi wa inna ilaihi raje un! Det betyr: Vi tilhører Gud
og vender tilbake til Ham.
Profeten fortalte:
En troende mistet sitt barn. Gud forhørte Seg hos englene, og
sa: Denne Min tjeners barn, hentet dere barnets liv? Ja, Herre,
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svarte englene. Gud spurte: Tok dere det mest elskede barnet?
Englene bekreftet dette. Gud spurte: Hva sa Min tjener da?
Englene svarte: Herre! Han æret Deg i samme stund. Han sa:
Inna lillahi wa inna ilaihi raje un! Gud svarte: Vi skal reise et
Hus for ham i Paradis og kalle det Standhaftighetens Hus.
Profeten sa:
En muslim ser det gode i alt. I sykdom og vansker er han
tålmodig, for det kan følge velsignelse med. Og får han av glede
og velstand, så takker han Gud for det.
Imam Ali sa:
Dine beste egenskaper kommer fram i motgang.
Profeten sa:
En muslim som er tålmodig i motgang, får tilgitt syndene sine.
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MISUNNELSE
Profeten la dette i Guds «munn»:
Misunn ikke dem som Jeg i Min nåde begunstiger, bli ikke betenkt og kast ikke sjalu blikk! For den hører ikke Meg til som
blir opprørt og har innsigelser til hvordan Jeg fordeler gaver til
de mennesker Jeg har skapt.

LOVEN
Profeten fortalte:
Moses spurte en gang Gud: Herre! Hvem setter Du størst pris
på? Gud sa: Den som kan ta hevn, men som tilgir.
Profeten sa:
Muslimer skal ikke straffe om det kan unngås. En anklaget skal
helst gå fri. For det er bedre å gjøre feil ved å tilgi, enn ved at
en uskyldig blir dømt.
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Imam Ali sa:
Bare den med makt kan benåde.
Imam Ali sa:
Døm ikke en sinnsforvirret, et barn eller en annen som
ikke kjenner rekkevidden av handlingene sine.
Fatima sa:
Gjengjeld hindrer blodsutgytelse.
Imam Reza sa:
Gud setter ikke pris på den som ikke forsvarer sitt hus, når det
angripes.
Fatima sa:
Å fremme det som er rett og forby det som er galt, skal gi folk
et bedre liv.
Imam Reza sa:
Toleranse, kunnskap og tilbakeholdenhet skal være trekk ved
rettssystemet.
Imam Ali sa:
Ikke alle som fristes til å gå galt, fortjener å bli straffet for det.
Imam Ali sa:
Den beste måten for å straffe en som gjør galt, er å belønne en
som ikke gjør det.
Imam Ali sa til sønnene sine, Hassan og Hussein, etter at Ibn
Muljam hadde såret ham dødelig med sverd:
Sett mannen i fengsel. Gi ham mat og slukk tørsten hans. Gjør
fangenskapet levelig for ham.
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LEDELSE
Profeten sa:
Dere får ledere som dere selv.
Profeten sa:
Følg ingen som er ulydig mot Skaperen.
Profeten sa:
Muslimer vil gjerne være ledere, men de skal angre for det på
Dommens dag.
Profeten sa:
Ali tilhører meg, og jeg tilhører ham. Ali skal være min etterfølger, og veileder for alle som tror.
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Profeten sa:
Fatima er den fremste av verdens kvinner, fra den første til den
siste.
Fatima sa:
Vårt lederskap er til for å hindre splittelse og kiv.
Imam Reza sa:
Den ambisiøse og ærgjerringe skal gå til grunne, for lederskap
må være fortjent.
Imam Reza sa:
Om Gud ikke ga folk en ansvarsfull, pålitelig, beskyttende og
rettskaffen leder, ville samfunnet forfalle, religionen forstumme
og åpenbarte normer og regler svekkes. Antall demagoger og
gudsfornektere ville øke. Religiøs tro ville bli undergravd, og
muslimer ende opp med tvil. Folk flest er vankelmodige med
hang til kiv. Så ble det ikke oppnevnt en formynder, til å forvare
det Profeten har brakt, ville forfall spre seg raskt.
Fatima sa:
Lojalitet er en viktig kilde til fastere organisering av samfunnet.
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Imam Reza sa:
En muslim respekterer andres rettigheter, også når han har
makt.

MUSLIMER
Profeten sa:
Muslimer er omsorgsfulle og viser kjærlighet. Den som ikke
elsker eller blir elsket, er en fattig person.
Profeten sa:
Den er virkelig troende som ønsker for andre, det han ønsker
for seg selv.
Profeten sa:
Muslimer kan man stole på, de holder det de lover.
Imam Reza sa:
En muslim terger ikke andre, verken med sin tunge eller hånd.
Profeten sa:
Den som spiser seg mett når naboen sulter, er ikke muslim.
Profeten sa:
En muslim sier ikke andre imot, selv når han har rett.
Profeten sa:
Dere skal utmerke dere i alle gode ting, om dere hører de
troende til.
Imam Sadik sa:
Du kan ære Gud på mange vis. Det beste er å være hengiven
overfor Profeten, og folket av hans Hus.
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FORFALL
Profeten forutså at muslimene skulle bli svake. De skulle vise
seg uten mot, sa han, og bli underlagt sterke fiender. Han ga
dette som grunn: Muslimer skal bli tiltrukket av denne verden.
Og få motvilje mot døden. De skal ikke ønske å ofre seg for en
rettferdig sak.
Men profeten sa også: Islam skal vokse og spre seg. Hold fast
ved Koranen! Det gudløse og islam skiller lag, så velg derfor
rett side.

IKKE-MUSLIMER
40

Profeten ba slik, for dem som ikke vil tro: Gud! Led dem på
rett vei! Før dem til oss.
En muslimsk kvinne spurte Profeten om sin mor, som ikke var
muslim: Guds sendebud! Min mor er på besøk, skal jeg vise
henne den hengivelse jeg kjenner? Profeten svarte: Ja! Vis henne
full hengivelse.
Imam Ali sa:
Fyll hjertet med mildhet, velvilje og godhet mot folk. For folk
er av to slag: dine brødre og søstre i troen, eller dine jevnbyrdige
i skapelsen.

FAMILIEN
Profeten sa:
Den som for Gud skyld bruker penger på familien sin, gir
almisser og skal lønnes for det.
Profeten sa:
Det finnes ingen større synd enn å forsømme dem som trenger
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en. En mann hadde grove hender, av tungt arbeid for kone og
barn. Profeten tok hendene i sine, og sa: Disse skal ikke bli rørt
av Ilden.
Profeten sa:
Vær gode og rettferdige mot barn, og de skal bli det mot dere.
Profeten sa:
Det beste muslimske hjem er der en foreldreløs blir godt behandlet. Og det sletteste muslimske hjem er der en foreldreløs
blir dårlig behandlet.
Imam Ali sa:
Verst blant menn er den som undertrykker familien sin.
Imam Kasim sa:
Selv om slektninger bryter båndene sine til deg, skal ikke du
bryte dine til dem.
Profeten sa:
Det er et ynkelig hjem der Guds navn ikke blir nevnt.

EKTESKAP
Profeten sa:
Det beste av alt er et ekteskap mellom to som er glad i
hverandre. En pike kom løpende til Profeten, og sa: Min far
sier at jeg skal gifte meg med den mannen, er det ikke
skrekkelig! Du bør lytte til ham, svarte Profeten. Jeg godtar det
ikke, svarte piken. Profeten sa: Så gift deg ikke med ham, om
du ikke selv vil. Piken svarte: Jo, jeg vil! Men far har ikke rett
til å si det!
Profeten sa:
Ingen muslim skal være negativ mot sin kone. Er det sider ved
henne han ikke liker, så er det andre han skal like.
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Profeten sa:
Den muslim har sterkest tro, som oppfører seg på beste vis. Og
best oppførsel har den, som viser respekt for sin kone.
Profeten sa:
Den som vil være ren og plettfri når han møter Gud, bør gifte
seg og få en ektefelle.
Imam Sadik sa:
Øynenes utroskap ligger i forbudte blikk, leppenes i forbudte
kyss, og håndens i ulovlig berøring.
Profeten sa:
Lesbisk atferd er ekteskapsbrudd.

42

Profeten sa:
Han som kysser en mann med lyst skal Gud, Den allmektige
og prektige, la tøyle med et regn av ild.
Profeten sa:
En manns ord om at han elsker sin kone, skal bli liggende i
hjertet hennes.
Imam Sadik sa:
Hver den som vokser i kjærlighet til oss (ahl ul-beit), skal vokse
i kjærlighet til sin kone.

FORELDRE
En mann spurte profeten:
Hvem har størst krav på min kjærlighet og omsorg? Profeten
svarte: Din mor. Og han gjentok det tre ganger. Dernest sa han:
Din far.
Profeten sa:
Den som er likegyldig mot foreldrene sine, er likegyldig mot
Gud.
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Fatima sa:
Å gjøre godt mot foreldre, beskytter mot Guds vrede.

BARN
Profeten sa:
Hvert barn fødes naturlig til Islam. Det er foreldre som gjør
barn til jøde, kristen eller gudsfornekter.
En mann kom til Profeten og sa:
Du, Guds profet! Jeg er far til mange barn, men har til gode å
omfavne dem. Profeten så på mannen og sa: Hva kan jeg gjøre
når Gud har fratatt deg kjærlighet og ømhet?
Profeten sa:
Det beste en mann kan gi barnet sitt, er god oppdragelse og
utdanning.
Profeten sa:
Den som ikke viser omsorg for sine barn, får ikke omsorg av
Gud.

MENN
Profeten sa:
Den har best tro som er gemyttlig og vennlig mot sin familie.
Profeten sa:
Jo mer troende en mann blir, dessto mer skal han respektere
kvinner.
Profeten sa:
En manns plikt mot sin kone er å se henne som likverdig. Han
skal ikke slå eller krangle. Guds sendebud forbannet menn som
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oppførte seg som kvinner, og kvinner som oppførte seg som
menn.
Profeten sa:
Det er forbudt å se på en kvinne selv uten lyst, så rør henne
ikke.
Profeten sa:
Jo mer troende en mann blir, dessto mer skal han respektere
kvinner.
Profeten sa:
Anstendighet er en del av troen.

KVINNER
44

Profeten sa:
Den kvinne som ber fem ganger om dagen, beskytter sin ære
og er sin mann hengiven, skal gå inn i Paradiset som hun vil.
Profeten sa:
Ærbarhet er kvinnens pryd.
Profeten sa:
Anstendighet er en del av troen.
Profeten sa:
Guds belønning til en kvinne som er gravid, inntil barnet fødes
og videre til barnet er avvent, er lik belønningen til en som
kjemper for Guds sak. Om kvinnen skulle dø i den tiden, vil
hun regnes som martyr.
Profeten hilste på kvinner, og de hilste på ham. Han hilste ved
et tegn med hånden.
Profeten sa:
Gud skal ikke beskytte kvinner som går ute med usømmelige
klær.
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SKILSMISSE
Profeten sa:
Skilsmisse er den lovlige ting som Gud har mest i mot.
Profeten sa:
Dere skal ikke gifte dere, og så skilles, for ved skilsmisse skjelver
himmelens hvelving.
Profeten sa:
Gud, Den allmektige og prektige, fordømmer den mann eller
kvinne som skiller seg i ekteskapet, for å finne nye gleder.

KLÆR
Profeten sa:
Gud er Den vakreste og liker det skjønne, så det er ikke
hovmodig å kle seg pent.
En mann hadde uryddig hår. Profeten spurte: Kan han ikke
stelle det? En annen hadde skitne klær. Profeten sa: Gi ham
vann, til å vaske dem. En tredje var simpelt kledd, og Profeten
spurte: Har ikke du fått velstand? Mannen bekreftet dette, og
Profeten sa: Så vis Guds gavmildhet.
Profeten sa:
Kvinner som ser nakne ut selv når de er kledd, skal høre Ilden
til.

MAT
Profeten sa:
Spis når du er sulten, og slutt mens du enda er det.
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Profeten sa:
En porsjon mat rekker for to. (Profeten kritiserte aldri mat.
Han spiste om han likte maten, og lot ellers være.)

EIENDOM
Imam Ali sa:
Å, barn av Adam! Alt dere har samlet mer enn dere trenger, er
tatt i forvaring fra en annen.
Imam Ali sa:
Det er mindre ydmykende ikke å eie noe, enn å be om noe fra andre.
Imam Ali sa:
Den grådige er fattig, selv om han eide hele verden.
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Imam Ali sa:
Tilfredshet er rikdom som ikke svinner.

SYKDOM
Profeten sa:
Det første dere skal høre på Dommens dag, er dette: Jeg ga dere
en frisk kropp, og hvordan har dere stelt den?
Profeten sa om pesten:
Den er straff for den Gud straffer, og velsignelse for den Han
velsigner.
Han sa: Den som under pesten er standhaftig, håper på Guds
belønning og tror alt skjer som Gud vil, skal æres som martyr.
Profeten besøkte en syk. Han sa familien burde hente en lege.
Noen undret seg over dette, og spurte hvorfor Guds profet
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måtte ha en lege til hjelp. Profeten hørte det, og sa: For hver
sykdom har Gud gitt en (medisinsk) behandling.
Profeten sa:
Om en funksjonshemmet ber for deg, er det jevngodt med englenes forbønn.

DØDEN
Profeten sa:
Tre ting følger den døde til graven: familie, velstand og gjerning. Familie og velstand snur, men gjerningen blir med i
graven.
Profeten fortalte:
En mann lå for døden, og sa: Brenn min døde kropp på bålet,
og la asken bli spredt for vinden! Vennene gjorde dette. Men
Gud samlet asken og spurte hvorfor mannen ville ha det slik.
Av frykt for å møte Deg, svarte mannen. Og mannen ble tilgitt
av Gud, da han møtte Ham etter døden.
Profeten sa:
Ingen skal ønske å dø, selv når ulykken rammer. Det er bedre
å si: Gud! La meg leve når det er best, og dø når det er best.
Profeten sa:
Dere skal ikke lengte etter døden, for den gode kan vokse i
godhet, og den onde kan ennå snu.
Profeten lå for døden. Han hvisket noe til datteren, som gråt.
Så visket han igjen, og hun lo. Hun ga dette som forklaring:
Først sa han at han gikk mot døden, og jeg gråt. Så sa han at
jeg skulle bli den første i familien til å følge ham, og jeg lo.
Imam Hussain sa:
En verdig død er bedre enn et uverdig liv.
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Profeten sa:
En mann ble såret, og tok sitt liv. Gud sa: Min tjener valgte
selv bort livet sitt, og skal ikke slippe inn i Paradiset.
Profeten sa:
Folk i Helvete skal beklage seg over at de ikke angret i tide.
Profeten sa:
Dere skapes ikke for utslettelse og død, men for overlevelse og
det evige livet. Døden er en overgang fra dette og til et annet
sted.

TILGIVELSE
48

Profeten la dette i Guds munn:
Barn av Adam! Søk til Meg, og be! Da skal Jeg slette syndene
deres. Ja, selv de største synder tilgis den som vender seg til
Meg i bønn.
Profeten sa:
Gud bærer ikke over med den som ikke bærer over med andre.
Imam Ali sa:
Å være rask med tilgivelse, er et trekk ved den sjenerøse. Men
å være rask med hevn, er et trekk ved den smålige.
Imam Ali sa:
Ikke å kunne tilgi er uttrykk for den største svakhet.
Imam Bakir sa:
Den som angrer på en synd, tilgis.
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DYR
Profeten fortalte:
Det var en gang en mann som var tørst. Han klatret ned i en
brønn, og drakk. Da han kom opp, sto en hund og peste. Den
tørster visst som jeg, tenkte mannen. Og så klatret han ned i
brønnen igjen. Der fylte han en sko med vann. Han holdt den
mellom tennene, mens han steg opp. Så ga han vannet til
hunden. Gud takket ham for den gode handlingen og visket
ut alt galt han hadde gjort. Folk spurte: Guds sendebud! Får vi
lønn for å stelle pent med dyr? Profeten svarte: Ja! Gud lønner
for det.
Profeten sa:
Drep ikke så mye som en spurv, uten grunn! Du skal svare for
det, på Dommens dag. Spurven skal si: Herre! Han tok livet
mitt uten mening.
49

VENNSKAP
Profeten fortalte:
En mann ville besøke en venn, og la ut på reisen. Da møtte
mannen en engel. Hvor skal du? spurte engelen.Til min venn,
svarte mannen. Skylder han deg noe? spurte engelen. Nei,
svarte mannen. Men ved Gud, jeg er glad i ham. Engelen sa:
Liksom du er knyttet til din venn, skal Gud være knyttet til
deg.
Profeten sa:
Setter du pris på din venn, så si det!
Profeten sa:
Din venn viser deg feilene dine. Din fiende hjelper deg med å
skjule dem.
Han sa også: Gå ikke etter skjulte feil. Den som blottlegger en
brors svakhet, skal selv bli blottlagt av Gud.
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Profeten sa:
Det er bedre å være blant venner enn alene. Men alene er bedre
enn slett selskap.
Profeten beskrev en god venn slik:
Han hjelper deg med å frykte Gud, han utvider din forstand,
og han gir deg visshet om Den neste verden.
Profeten hørte en person rose en venn mer enn fortjent, og sa:
Nå skader du ham.

ARBEID
Profeten sa:
Den er elsket av Gud som livnærer seg ved ærlig arbeid.
50

EIENDOM
En mann spurte Profeten:
Hva skjer om noen raner meg? Profeten svarte: La ham ikke
rane deg. Mannen spurte: Men om han bruker makt mot meg?
Profeten svarte: Bruk selv makt mot ham. Mannen spurte: Men
om jeg da blir drept? Profeten svarte: Da blir du martyr.
Mannen spurte: Men dersom han blir drept? Profeten svarte:
Da går han til Ilden.

TIGGING

Profeten sa:
Det er bedre å sanke kvister i bunter og bære dem på ryggen
for salg, enn å be om hjelp fra andre, som gir eller ikke gir.
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VELSTAND
Profeten ville bli spart for fattigdom og rikdom, men ba for
andres velstand.

RIKDOM
Profeten sa:
Å være rik betyr ikke å eie mye, men å være tilfreds med det en
har.
Profeten sa:
Om et menneske eier to stabler gull, så skal det ønske seg en
tredje.
Profeten sa:
Den rike skal bli fattig på Dommens dag, ved å få som fortjent.
Men den skal bli lønnet som rundhåndet har brukt velstanden
sin på gaver, og til å gjøre det gode.
Profeten sa:
Dere skal ikke bære silke og edelstener, og spise og drikke av
gull og sølv, for slikt er av denne verden, og vår verden er Den
neste.
Imam Ali sa:
Den fremste rikdom er å kunne avstå fra begjær.

RUSMIDLER
Profeten sa:
Alt som gir rus, er forbudt. Profeten forbannet dem som lager,
frakter, selger, serverer, bruker og tjener på alkohol.

51
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Fatima sa:
Å avstå fra alkohol, motvirker negativ handling.
Imam Reza sa:
Vær ikke sammen med en som drikker, og hils ikke på ham.

PARADIS
Profeten sa:
Selv med det minste hovmod, slipper du ikke inn i Paradiset,
men selv med den minste tro, skal du slippe unna Ilden.
Imam Sadik sa:
Hovmod stenger veien til Paradis.
52

Imam Reza sa:
Den som adopterer noen som sin bror for å kunne være nær
Gud, skal få en egen plass i Paradiset.
Imam Bakir sa:
Den som handler godt, skal bli først til å stige inn i Paradiset.
Profeten sa:
En blind som er tålmodig mot Gud, skal lønnes med Paradis.
Profeten sa:
Paradiset er nærmere enn klærne på din kropp. Det er Ilden
også.
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