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 بسم اهللا الرحٰمن الرحيم
 الصالة والسالم على رسول اهللا

Gode og fine ord 
 
Hva er gode og fine ord? 

Gode og fine ord er de ordene som oppmuntrer andre. Det er ord som gjør andre glad og får 
dem til å smile. De fyller andre med varme og glede. Disse ordene får en til å tenke på og 
gjøre snille ting.    
 
Gode og fine ord er: 

• Håp 
• Vennskap 
• Glede 
• Smil 
• Trøst 

 

Profeten Moḥammad s om gode og fine ord 

Vår kjære profets s følgesvenn Abō Horayrah g berettet at profeten Moḥammad s sa:  
«Det vakre ved en persons islam er at han holder seg unna det som ikke angår ham.» 

  ».َال يـَْعِنيهِ  ُه َماكُ ْرِء تـَْر ْسَالِم اْلمَ ُحْسِن إِ ِمْن «

 
Profeten s sa også: «Den som tror på Gud og den ytterste dagen, bør si det som er godt, eller 
være stille. Den som tror på Gud og den ytterste dagen, bør ikke såre sin nabo. Den som tror 
på Gud og den ytterste dagen, bør være gjestfri mot sin gjest.» 

ِخِر َفالَ يـُْؤِذ َجارَُه، َوَمْن َكاَن َواْليَـْوِم اْآل  بِاهللاِ ، َوَمْن َكاَن يـُْؤِمُن ِخِر، فـَْليَـُقْل َخْيراً َأْو لَِيْصُمتْ اْآل  مِ يَـوْ َوَمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاِهللا َوالْ «
َفهُ َواْليَـْوِم اْآل  بِاهللاِ يـُْؤِمُن  ».ِخِر فـَْلُيْكرِْم َضيـْ   

   
Betydningen 

Ofte er det slik at man gjør ting man ikke trenger å gjøre, og snakker om det som ikke er til 
nytte i det hele tatt. Det er lett å begynne å baksnakke andre uten at man engang legger merke 
til det, og slik kan man spre et rykte som ikke er sant, og såre andre. Derfor er det viktig for 
den som tror på Gud, at han ikke sier ting som sårer andre, og hvis han ikke har noe godt å si, 
så er det bedre for ham å være stille.  
 Det som gjør en person sterkere i troen og viser at han ønsker å være en bedre person, 
er at han velger å ikke engang stå sammen med dem som sier slemme ting om andre. Han 
trekker seg bort fra dem og leker med noen andre, for når de erter, mobber eller baksnakker 
noen, er ikke det noe som angår ham.  
 Gud holder øye med alle. Følgesvennen Ibn ʻAbbās g sa: «En engel fører opp alt 
som en sier – både godt og ondt.» 
 
Tungen er skapt for å si gode og fine ting, og ikke for å lyve, banne, såre, mobbe eller 
baksnakke. Hans Høyhet s sa også en gang at den som lover meg sin tunge, lover jeg 
paradiset. Hvis man bruker tungen riktig, er den ens beste venn, men bruker man den feil, så 
kan den være ens verste fiende. Guds sendebud Moḥammad s opplyste oss: «De fleste 
syndene som Adams sønn begår, er med tungen.» 



 Å være stille, vise god moral og holde seg unna det som ikke angår en, er ikke så tungt 
for kroppen å gjøre, men det vil veie veldig mye hos Gud.  
 
Det er fint å snakke med sine venner og være flink i klassen når man rekker opp hånden for å 
svare på det læreren spør om, men vår tro lærer oss å ikke snakke for mye, altså ikke snakke 
om det som er unødvendig. For unødvendig prat er det som får en til å si ting en ikke skal si. 
 
En gang sa disiplene til profeten Jesus e: «Fortell oss om en handling som vil føre oss inn i 
paradiset.» Han sa: «Aldri snakk mer!» De sa: «Det klarer vi ikke.» Da sa han: «Si ikke noe 
annet enn det som er godt.»  
 En mann kom og sa til profeten Moḥammad s: «Fortell meg om en handling som vil 
føre meg inn i paradiset.» Hans Hellighet s sa: «Gi mat til den sultne, gi vann til den tørste, 
si til andre at de skal gjøre det som er godt, og nekt dem å gjøre det som er dårlig, og hvis du 
klarer, så stopp din tunge, la den bare si det som er godt.» 
 
Profeten Salomo e sa: «Hvis det å snakke er sølv, så er det å være stille gull.»   
 
Profeten Moḥammad s lærte oss at en troende persons tunge er bak hans hjerte. Når han 
tenker på å si noe, tenker han seg godt om, og så lar han tungen si det.     
 
Hva lærer vi? 

Vi lærer: 
• Man skal si ord som er gode og fine, slike ord som gjør andre glad.  
• Man skal ikke mobbe, lyve, banne eller baksnakke, for alle disse handlingene gjør 

ikke Gud glad. 
•  Man skal stoppe andre som sier stygge ting om eller til andre, hvis man ikke klarer 

det, så skal man si ifra til noen som kan stoppe dem. 
• Man skal ikke delta i å mobbe eller baksnakke andre, ikke engang stå sammen med 

dem som gjør det.   
• Man skal ikke prate unødvendig mye. 
• Man skal alltid tenke seg om før man sier noe, for våre ord kan såre andre.   


