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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 

All lovprisning tilhører Allah, hvorav vi søker hans hjelp og hans tilgivelse. Vi søker tilflukt 

hos Allah fra alt ondskap i oss selv, og konsekvensene av våre onde gjerninger. Den som 

Allah veileder, ingen kan mislede, Den som Allah misleder ingen kan veilede. 

 

 

Jeg bevitner, at det ikke finnes noen verdt å tilbe unntatt Allah, som ikke har partnere 

 

 

Og jeg bevitner, at Muhammad er hans slave og sendebud. 

 

Boken Tawheed Forenklet er en forenklet bok som gir muslimene en klar kjennskap i hans 

egen tro. Meste parten av informasjon i denne boken har blitt tatt i fra "Attawheed Al - 

Muyassar" som er skrevet av Shaykh Abdullah bin Ahmad al - Huwail, og presentert av 

Abdullah ibn Jibreen og Khalid al - Muslih. 

 

Andre informasjoner har også blitt tatt i fra boken til Shaykh Salih al - Fawzaan, som heter 

"De kortfattede kommentarene av Kitab at Tawheed" 

Andre informasjoner er tatt fra www.qsep.com 

 

*Alle Muslimer har rett til å lære bort dette materialet, og oversette det til alle språk 

 

Noe spørsmål eller merknader, vær så snill send epost til oversetteren, han vil gjerne hjelpe 

dere med deres spørsmål og høre på deres bemerkninger. 

Wa Jazakum Allahu Khayr 
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 مقّدمة
All lovprisning tilhører Allah, hvorav vi søker hans hjelp og hans tilgivelse. Vi søker tilflukt 

hos Allah fra alt ondskap i oss selv, og konsekvensene av våre onde gjerninger. Den som 

Allah veileder, ingen kan mislede, Den som Allah misleder ingen kan veilede. Jeg bevitner at 

det ikke finnes noen guddom verdt å tilbe unntatt Allah, som ikke har partnere. Og jeg 

bevitner at Muhammad (fred og velsignelse over ham) er hans slave og sendebud. Allah 

sendte ham med veiledning og sannhetens vei, at han kunne heve den over alle andre 

religioner. Allah er tilstrekkelig som vitne. Måtte Allah sende hans barmhjertighet og 

tilgivelse til Muhammad (fred og velsignelse være over ham) og hans nasjon.  

 

Profeten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص)  har sagt: 

َعأَماُل بِالن ِّيماِت، وَ  َا اْلأ َرتُُه "إَّنم َرتُُه إََل اللمِه َوَرُسولِِه َفِهجأ َا ِلُكلِّ امأرٍِئ َما نَ َوى، َفَمنأ َكاَنتأ ِهجأ ِإَّنم
رَتُُه إََل َما َها َرأٍَة يَ نأِكُحَها َفِهجأ َرتُُه ِلُدن أَيا ُيِصيبُ َها َأوأ امأ َجَر إََل اللمِه َوَرُسولِِه، َوَمنأ َكاَنتأ ِهجأ

 إلَيأِه".
‘’Sannelig, handlinger skal dømmes etter intensjoner, og sannelig, hvert menneske skal bli 

belønnet uti fra deres intensjoner. Den som utvandrer (gjør hijrah) for Allah og hans 

Sendebud, så vil hans utvandring (hijrah) være for Allah og hans Sendebud . Den som 

utvandrer (gjør hijrah) for dunya eller for å gifte seg med en kvinne, så vil hans utvandring 

(hijrah) være for det’’.
1
 

Han har også sagt: 

"" َمْنأَْحَدَثفِيأَْمِرَناَهَذاَمالَْيَسِمْنُهَفُهَوَردٌّ  

‘’Han som fornyer noe i denne saken fra vår side som ikke er det vil ha det avvist’’
2
 

  

                                                           
1
 Saheeh al-Bukhari, nr:1 og 54. Riyadh as-Saliheen, nr: 1. Arbaa’in an-Nawawi, nr: 1. Denne hadithen er saheeh 

gharib. 
2
 Saheeh al-Bukhari, Vol.3, Bok 49, Nummer 861, Saheeh al-Muslim, nr: 1718, Sunan ibn Majah, nr: 14, og den 

er saheeh, og Allah vet best. 
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For å fortsette: 

All lovprising tilhører Han som har skapt himlene og jord, og alt som ligger mellom dem. Jeg 

lovpriser og takker han som har gitt meg tillatelse, og mulighet til å oversette og kommentere 

en fantastisk verk som denne.  

 

Allah )سبحانه و تعالى( forteller oss i Surah al-Asr: 

قِّ َوتَ َواَصوأا بِالصمبأِ  رٍ  ِإَّلم المِذيَن آَمُنوا َوعَ ِمُلوا الصماِِلَاِت َوتَ َواَصوأا بِاِلَأ نَساَن َلِفي ُخسأ  َوالأَعصأرِ  ِإنم اْلأِ
‘’Ved al-‘Asr (tiden). Sannelig, mennesker er fortapt. Unntatt de som tror, og handler 

rettferdig, og oppfordrer hverandre til sannheten og oppfordrer hverandre til as-Sabr 

(tolmodighet)’’ 

Sannelig, det er lærdommer fra disse versene som hver troende må kunne. Allah )سبحانه و تعالى( 

starter med å si ‘’Ved al-‘Asr’’. Han sverger med tiden al-‘Asr. Han fortsetter med ‘’Sannelig, 

mennesker er fortapt’’, og avslutter med ‘’Unntatt de som tror, og handler rettferdig, og 

oppfordrer hverandre til sannheten og oppfordrer hverandre til as-Sabr (tolmodighet)’’. Det er 

fire punkter en må lære, forstå, og praktisere utifra den siste verset. Aller først må vi, hver 

enkel muslim, oppnå det første punktet, troen. Og hvordan kan vi tro, uten å ha det 

kunnskapet for denne troen? Allah sier i sin bok: 

 فَاعأَلمأ أَنمُه ََّل ِإَلَه ِإَّلم اللمهُ 
‘’Derfor, Vit at det ikke finnes noen guddom unntatt Allah’’

3
 

Etter å ha fått i oss denne kunnskapen, og troen, så må vi praktisere vårt religion. Derfor sier 

Allah, ‘’og handler rettferdig’’. Etter å ha praktisert, det vi har lært og trodd, så må vi sørge 

for at våre nærmeste, og folk som ikke har denne kunnskapen lærer dette.  

قِّ   َوتَ َواَصوأا بِاِلَأ
‘’og oppfordrer hverandre til sannheten’’ 

Til slutt, så må vi tålmodighet mot alt vi får mot oss. Vi må ha tålmodighet for konsekvenser 

av vår dawah, fysisk eller psykisk. Og jeg spør Allah )سبحانه و تعالى( at vi lykkes med vårt 

oppdrag.  

  

                                                           
3
 Surah Muhammad(47), vers 19 
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Angående boken og kommentarer: 

Jeg har gått gjennom boken og oversettet så godt jeg kan, dere vil sikkert finne grammatisk, 

eller språklig feil. Hvis dere finner noe feil, eller spørsmål angående boken, kan dere kontakte 

meg in shaa Allah. Jeg har for det meste oversettet boken, uten å legge noe til, men inniblandt 

har jeg kommet med mine egne kommentarer, og oppgitt ekstra informasjon.  

 

Denne boken har blitt skrevet av vår bror Rayan Fawzi Arab, hvor han har tatt informasjon fra 

de forskjellige bøkene det har blitt nevnt oppe. Som vår bror nevner, har det meste blitt tatt fra 

At-Tawheed al-Muyassar, men jeg ser at denne boken er en forkortet versjon av den originale. 

Så dette er ikke en ren oversetting, men hans egen bok. Vi spør Allah )سبحانه و تعالى( at denne 

boken gir oss nytte, og gir nytte til vår bror Rayan, og vi spør Allah )سبحانه و تعالى( om å tilgi 

våre synder, og tilgi våre feil som vi ikke gjorde med vilje.  

 

أن َّل إله إَّل أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد  
 

Deres bror 

Ibn Namaz    
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Tawheed og dens former 

 

Absolutt alt som eksisterer i himmel og jord, og alt mellom dem er skapt av en Herre, og han 

har gitt dem en mening, og vi lever her pga. årsaker. Det finnes en hovedgrunn for at vi lever 

her. For å utføre denne hovedgrunnen har vi hjelpemidler i denne verden. Det kan være noe 

slikt som å sove, spise, jobbe osv. Hovedgrunnen er obligatorisk for Jinn og Mennesker, og 

det er å tilbe den All - mektige Allah, som han har bevist i sin hellige bok:  

نَس ِإَّلم  لِيَ عأُبُدون  نم َواْلأِ  َوَما َخَلقأُت اْلِأ
"Og jeg (Allah) skapte ikke Jinn og Mennesker unntatt for at de skal tilbe meg (Alene)"

4
 

 

Hvis Allah skapte oss for denne årsaken, så må han ha satt noe grunnlag for underkastelse for 

han, slik at vi kan tilbe han i en måte for at han skal bli fornøyd. Da vil det bety at den rette 

måten å tilbe Allah den All - Mektige på er hvordan han ønsker det, og alle andre måter er 

forbudt. Da lurer jeg på noe, er det tillat å tilbe andre guder unntatt Allah? eller er det tillat i 

det hele tatt å tilbe sin egen måte? Sannelig, så er dette et tema som vi må lære og forstå.   

 

La oss sammen observere budskapet som Profeten Muhammad (fvmh) hentet til sitt folkeslag 

i Mekka, hvor hans oppdrag var å levere det til dem. Han spurte hedningene om de trodde på 

Allah eller ikke, de svarte med at de trodde på Allah. Igjen spurte han dem, hvis dere tror på 

Han, hvorfor tilber dere andre avguder ved siden av Han? De svarte tilbake med: Vi tilber 

disse gudene, bare fordi de kan få oss nærmere Allah. Disse folkene har gjort en 

tilnærmingsmetode for å komme seg nærmere Allah, ved å tilbe avguder.  Allah selv er 

nærmere dem, enn sine blodårer i strupen. Allah er nærmere deg enn din egen din halsvene. 

En halsvene er en blodåre i halsen, som har en viktig rolle i din logiske sans. 

  

                                                           
4
 Surah adh-Dhariyat (51), vers 56 
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Allah den All - Mektige sier: 

ِوُس بِِه نَ فأسُ ُه َوََنأُن أَق أَرُب ِإلَيأِه ِمنأ َحبأِل الأَورِيدِ  نَساَن َونَ عأَلُم َما تُ َوسأ َنا اْلأِ  َوَلَقدأ َخَلقأ
"Og Sannelig har vi skapt mennesket, og vi vet hva han selv hvisker til han. Og vi er nærmere 

han enn sin egen halsvene (med vår kunnskap)"
5
 

 

Men vær oppmerksom på at Allah fysisk ikke er nær deg, siden han bokstavelig talt er over 

hans trone, men han er nærmere deg bare med hans kunnskap.  

 

Så den hovedgrunnen er å tilbe Allah, ved å engjøre han, og derfra kommer ordet Tawheed . 

Å gjøre noe alene/single ut noe. 

 

For eksempel: 

- Hvis du skal si at ingen skal forlate moskeen unntatt Ahmad, da har du pekt ut 

at det er bare Ahmad, og kun Ahmad som skal ut av moskeen 

 

Derfor, etter å ha fått vite at dette blir noe som er obligatorisk for oss, så må vi gjøre det på 

den riktige måten. Det er å engjøre den All - Kraftige Allah i tre forskjellige kategorier 

 

Tawheed Ar - Rububiyyah 

Tawheed Al - Uluhiyyah 

Tawheed Al - Asmaa' Was-Sifaat 

 

  

                                                           
5
 Surah Qaf (50), vers 16 
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Typer av Tawheed Definisjon Bevis fra Koranen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar - Rububiyyah 

(Herredømme) 

Å Engjøre Allah med 

disse handlingene: 

 

Skapelse. 

Sikre livsopphold. 

Å gi liv. 

Å forårsake død, og 

alle typer av 

bestemmelse og 

forvaltning av himmel 

og jord, og alt mellom 

dem. 

رُ  َلأُق َواَْلمأ  َأَّلَ َلُه اْلأ
(Sannelig, Skapelsen og Styrelsen tilhører 

han)
6
 

 َولِّلِه ُملأُك السمَماَواِت َواَْلرأضِ  

(Og til Allah tilhører herredømmet over 

himlene og jord)
7
 

ُقلأ َمن يَ رأزُُقُكم مَِّن السمَماء َواَْلرأِض أَممن ََيأِلُك  
يم ِمَن الأَميِِّت  َع واْلَبأَصاَر َوَمن ُُيأرُِج اِلَأ السممأ

َر  يِّ َوَمن يَُدب ُِّر اَْلمأ َوُُيأرُِج الأَميمَت ِمَن اِلَأ
  َفَسيَ ُقوُلوَن الّلُه فَ ُقلأ أََفالَ تَ ت مُقونَ 

(Si (Å Mohammad SAW): "Hvem gir dere 

underhold fra himmel og jord? Hvem råder 

over hørsel og syn? Hvem frembringer liv av 

det døde, og frembringer dødt av liv? Hvem 

styrer alt?" De vil svare: "Allah" Si: "Vil 

dere ikke frykte Allahs straff (for å sette opp 

idoler langs i tilbedelsen av Allah)?)
8
 

 

 

 

 

Al - Uluhiyyah 

(Tilbedelse) 

Å Engjøre Allah i 

tilbedelsen, slik at 

ingen blir tilbedt ved 

siden av han. 

Eks: Bønnen, fasting, 

Pilegrimsreisen, Tillit, 

Håp, Kjærlighet, 

Ofring, og all andre 

typer av tilbedelse. 

نَس ِإَّلم لِيَ عأُبُدون نم َواْلأِ  َوَما َخَلقأُت اْلِأ

"Og jeg (Allah) skapte ikke Jinn og 

Mennesker unntatt for at de skal tilbe meg 

(Alene)"
9
 

رُِكواأ ِبهِ   وَ اعأُبُدواأ الّلَه َوَّلَ ُتشأ

"Tilbe Allah, og tilbe ingen ved siden av 

han"
10

 

  

                                                           
6
Surah  Al - Araf (7), vers 54 

7
 Surah Al - Imran (3), vers 189 

8
 Surah Yunus (10), vers 31 

9
 Surah Adh-Dhariyah(51), vers 56 

10
 Surah An-Nisa (4), vers 36 
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Al - Asmaa' was-Sifaat 

(Navn & Egenskaper) 

Å beskrive Allah & 

navngi ham med den 

han har beskrevet og 

kalt seg selv, og hva 

alt Muhammad (saw) 

har beskrevet og gitt 

han navn ifra 

autentiske 

fortellinger, og 

bekrefte at Allah ikke 

er lik noe av hans 

skapelse. 

ٌء َوُهَو السمِميُع الَبِصيُ   لَيأَس َكِمثأِلِه َشيأ
(Det finnes ingen lik ham og han er den All 

- Hørende og All - Seende)
11

 

ََن فَادأُعوُه ِِبَا َوَذُرواأ المِذيَن  سأ َاء اِلُأ َولِّلِه اَْلْسأ
َن َما َكانُواأ يَ عأَمُلونَ  َزوأ َآئِِه َسُيجأ  يُ لأِحُدوَن ِف َأْسأ
(Og (Alle) De vakreste navnene tilhører 

Allah, så påkall Ham med dem, og forlat 

dem som misbruker og nekter Hans navn. 

De vil kompensere for det dem pleide å 

gjøre)
12

 

 

Viktige punkter 

1) All tre typer av 

Tawheed er 

obligatorisk, han 

som tror bare på en 

eller to av de tre 

typene har ikke 

fullført Tawheed. 

2) De hedningene som 

Profeten Muhammad 

(Salla Allahu aleyhi 

wa Sallam) ble sendt 

til trodde på 

Tawheed ar – 

Rububiyyah. De 

trodde på at Allah 

alene er Skaperen, 

Den som gir Liv, 

Den som tar liv, 

allikevel var dem 

ikke sett som 

muslimer. 

3) Tawheed al – 

Uluhiyyah var 

oppdraget til alle 

profeter, grunnet er 

at det er fundamentet 

til all våre gjerninger 

og er basert på det. 

Uten å fullføre det, 

vil alle våre 

gjerninger være 

bortkastet. Hvis ikke 

Tawheed al – 

Uluhiyyah ikke er 

satt i plass, vil heller 

den motsatte bli 

oppfylt, Shirk 

(avgudsdyrkelse). 

                                                           
11

 Surah Ash-Shura (42), vers 11 
12

 Surah Al-'Araf (7), vers 180 
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Fordeler av Tawheed 

1) Tawheed er den største søylen, av de fem søylene i Islam, og det er ikke mulig at 

noen kan bli Muslim uten å engjøre Allah (i alle tre typer), og at han aksepterer 

tilbedelsen alene til Allah, og nekte alle avguder 

2) Tawheed er den største av alle oppgaver, og den aller første plikten. Den kommer 

før alle gjerninger, grunnet for dens store status, og det er det aller første vi skal 

invitere folk til. Profeten Muhammad (fvmh) sa til Muadh når han sendte han til 

Yemen: Du er på vei til ‘’Folket av Boken (Kristne og Jøder)’’, la den første tingen du 

kaller dem til være Allahs Enhet (Tawheed).  

3) Alle gjerninger av tilbedelse uten Tawheed er ikke akseptert; Betingelsen er å 

akseptere det & tilbedelsen blir ikke kalt tilbedelse med mindre Tawheed er involvert i 

den. Noe som bønnen, wudu’u (rensing). Tilbedelse uten Tawheed blir automatisk 

Shirk (Avgudsdyrkelse), det skader alle gjerninger, og forårsaker personen til å være 

en av innbyggerne i ilden. 

4) Tawheed er grunnen for sikkerhet og veiledning i dunya (verdslige liv) og al -  

Akhira (det neste liv), og beviset for det er fra Koranen som er: 

َتُدونَ   ُن َوُهم مُّهأ لَ ِئَك ََلُُم اَْلمأ  المِذيَن آَمُنواأ وَلَأ يَ لأِبُسواأ ِإَيَانَ ُهم ِبظُلأٍم أُوأ
"Det er de som tror (I Allahs Enhet, og de tilber han kun alene), og formørker ikke sin 

tro med Zulm(Urett, (i dette tilfellet med å tilbe andre ved siden Allah)), for dem (kun 

dem) er det sikkerhet og det er dem som er veiledet"
13

 

  

                                                           
13

 Surah Al-An'aam (6), vers 82  

Ibn Kathir (Mufassir - En som forklarer Koranen via Koran og Sunnah) sier: Betydningen til dette verset er at: 

Dem som har dedikert all handlinger innenfor tilbedelse kun for Allah alene (ifølge Koran og Sunnah), uten å 

tilknytte andre partnere med han, er de som er sikret i Dommedagen, og som er godt veiledet i dette livet og i 

livet etter. Hvem som helst som møter Allah med rent Tawheed er tilbudt med ren sikkerhet og ren veiledning. 

Shirk (Avgudsdyrkelse) er største Undertrykkelsen (mot seg selv), og Tawheed er den største Rettferdigheten. 
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5) Tawheed er grunnen for å entre Jannah (Paradiset), og det er grunnen for å bli 

reddet fra helvetesilden. Profeten Muhammad (saw) sa: Allah har gjort forbudt ilden 

for dem som sier: "La ilaha Illa Allah(Det finnes ingen verdt å tilbe unntatt Allah)" 

med Ikhlas.
14

 

6) Tawheed er frelsen fra lidelser og vanskeligheter av Dunya (dette livet) og Al - 

Akhirah (Det neste livet).
15

 

7) Tawheed er visdommen bak skapelsen av menneskeheten og Jinn. Allah sier i 

Koranen: 

نَس ِإَّلم لِيَ عأُبُدون نم َواْلأِ  َوَما َخَلقأُت اْلِأ
"Og jeg (Allah) skapte ikke Jinn og Mennesker unntatt for at de skal tilbe meg"

16
 

 

Heller ble det ikke sendt en eneste profet, eller bøker som ble revelert, eller lover som 

ble obligatorisk til menneskeheten, unntatt for at Allah skulle engjøres og tilbes alene.  

  

                                                           
14

 Dette menes ikke at enhver person som sier La ilaha illa Allah og uten videre kommer seg inn i Paradiset. La 
ilaha illa Allah (Det finnes ingen verdt å tilbe unntatt Allah) har sine betingelser. Når Wahb ibn Munabbih ble 
spurt: "Er ikke uttalelsen av "La ilaha illa Allah" nøkkelen til paradiset?". Han svarte tilbake med: "Ja, men alle 
nøkler har sine "rygger". Altså kantene til nøklene. Kantene for La ilaha illa Allah er å oppfylle det obligatoriske 
og holde seg unna gjerninger som motstrider den (kort forklart). 
15

 Ibn al-Qayyim har sagt: Tawheed er hjelperen hos både sine fiender og venner.  
For sine fiender: Det er frelsen for lidelse og vanskeligheter for dette livet. Og beviset for det er: 

رُِكونَ  يَن فَ َلمما ََنماُهمأ ِإََل الأبَ رِّ ِإَذا ُهمأ ُيشأ  فَِإَذا رَِكُبوا ِف الأُفلأِك َدَعُوا اللمَه ُُمأِلِصنَي َلُه الدِّ
"Og når dem går om bord i skipet, de påkaller Allah, de gjør deres tro oppriktig for han (bare i disse tilfellene), 

men når Han redder dem til landet, setter de andre ved Hans side" (al-Ankaboot, 65) 
Og for dens venner: Det er frelsen for lidelse og vanskeligheter for dette livet. Det er ingenting som kriger mot 
lidelser og vanskeligheter like mye som Tawheed. Når Profeten Yunus (fvmh) var svelget av hvalen, var han ikke 
frelst fra lidelsen frem til han sa: 

 َأن َّلم إَِلَه ِإَّلم أَنَت ُسبأَحاَنكَ 
"(...) Ingen har rett til å bli tilbedt unntatt Deg (...)" (al-Anbiyaa, 87) 

Og det er da Allah kommanderte hvalen til å spytte han ut til landet, rett etter at han erklærte at det ikke finnes 
noen Gud unntatt Allah (det vil ikke si at han ikke hadde gjort det før, vi snakker om tilfellet når han var i 
hvalens mage). [En ting som må noteres er at, Yunus (fred være med han) ble reddet  fra hvalen pga. denne 
bønnen han gjorde inni magen, siden denne bønnen hans innholdte Tawheed, vår Imam ibn al-Qayyim brukte 
dette som et eksempel] 

16
 Surah adh-Dhariyat (51), vers 56 
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Bevis for Tawheed 

I forrige kapittel introduserte vi de tre forskjellige typene av Tawheed, identifiserte hver av 

dem, og forklarte deres viktigheter. Vi alle burde forstå nå at disse tre typene av Tawheed er 

nødvendige for å bli muslim. Vi skal nå gå gjennom to punkter som er ganske viktig og 

relatert til Tawheed ar - Rububiyyah vedrørende Allahs kraft og eksistens.  

 

Vi alle vet at Allah alene gir krefter til all ting i denne verden for å bevege og forandre seg, og 

ingenting forandres i skapningen med mindre han vil det. Som vi også vet, Profeten 

Muhammad (fvmh) pleide å si: "La Hawla wala Quwwata illa Billah". Nærmeste betydning 

er: Det finnes ingen krefter unntatt Allah 

 

Grunnlaget for Tawheed ar - Rububiyyah finnes i flere verser i Koranen. Noe slikt som:’ 

ٍء وَِكيلٌ   ٍء َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشيأ  اللمُه َخاِلُق ُكلِّ َشيأ
"Allah er skaperen av alle Ting, og han er al - Wakeel (En som tar av saker, en mann stoler 

på osv.)"
17

 

 َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة ِإَّلم بِِإذأِن اللمهِ  
"Ingen katastrofe vil ramme, uten Allahs tillatelse"

18
 

 

Profeten Muhammad (fvmh) har utdypet på dette konseptet og har sagt: 

"Vær oppmerksom på at, hvis hele menneskeheten hadde samlet seg sammen for å gjøre noe, 

slik at de kan hjelpe deg. Ville dem kunne hjelpe deg, hvis Allah hadde skrevet det for deg. 

Likeså, hvis hele menneskeheten hadde samlet seg sammen for å skade deg, ville dem kun 

skade deg, hvis Allah hadde skrevet det for deg" 

 

Dermed, hva man oppfatter som lykke eller ulykke, er egentlig bare hendelser forutsett av 

Allah, som en del av tester i dette livet. Innenfor de gode tingene i dette livet, er det 

vanskelige tester i ens Iman (Tro) fra Allah. Likeså, innenfor de dårlige tingene i dette livet, er 

det vanskelige tester i ens Iman (Tro) fra Allah.   

 

 

                                                           
17

 Surah Az-Zumar(39), vers 62 
18

 Surah At-Taghabun(64), vers 11 
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ُوِع َونَ قأٍص مَِّن اَْلَمَواِل  َوفأ َواْلأ ٍء مَِّن اْلأ ُلَونمُكمأ ِبَشيأ َواْلنُفِس َوالثمَمرَاِت َوَبشِِّر الصماِبرِينَ َولََنب أ  

"Og for sikkert, skal vi teste dere med noe av frykt, sult, tap av eiendom, liv og avlinger, men 

vi gir det glade budskapet til As - Sabirin (de tålmodige osv.)"
19

 

تَ ُنونَ   َأَحِسَب النماُس َأن يُ ت أرَُكوا َأن يَ قُ وُلوا آَمنما َوُهمأ ََّل يُ فأ  
َوَلَقدأ فَ تَ نما المِذيَن ِمن قَ بأِلِهمأ فَ َليَ عأَلَمنم اللمُه المِذيَن َصَدُقوا َولَيَ عأَلَمنم الأَكاِذِبنيَ    

"Tror menneskene at de blir latt være i fred fordi dem sier: "Vi tror," og vi kommer ikke til å bli 

testet. Og sannelig testet vi dem som kom før dem. Og Allah vil for sikkert gjøre kjent for dem 

som er sanne, og dem som er løgnere"20 

 

Dette var det første punktet, og for det andre punktet inneholder det to bevis på Tawheed. La 

oss observere det verset hvor det bevises formålet av skapningen, Allah sier: 

 

نَس ِإَّلم لِيَ عأُبُدون نم َواْلأِ  َوَما َخَلقأُت اْلِأ
"Og jeg (Allah) skapte ikke Jinn og Mennesker unntatt for at de skal tilbe meg (Alene)"

21
 

 

Det arabiske ordet ليعبدون kommer fra roten عبد('abd). Den beste definisjonen for ('abd) er 

slave. Et annet ord som 'abd kan utledes til er عبدة ('ibadah). Definisjonen for ('ibadah) er 

tilbedelse. Det arabiske navnet عبدهللا ('Abd-Allah) betyr Slaven av Allah, og ordet عبدة 

bokstavelig talt underkastelse eller overgivelse.
22

 

 

I verset ovenfor forklarer Allah formålet med livet, ved å peke ut grunnen til hvorfor han 

skapte Jinn & Ins. Jinn er skapt av Allah, som han skapte dem lenge før Ins. Jinn er skapt fra 

ilden, de spiser, de drikker, de gifter seg, lever og dør som oss. Det finnes sannferdige blant 

dem og onde også. Djevelen er originalt en Jinn som Allah har forklart i Koranen: 

 

 

                                                           
19

 Surah Al-Baqarah(2), vers 155 
20

 Surah Al-Ankaboot(29), verse 2-3 
21

 Surah Ad-Dhariyah(51), vers 56 
22

 Når vi snakker i generell arabisk, så kan ordene i de fleste tilfeller ha to forskjellige betydninger. Språkmessig 
og religiøst. Som f.eks temaet vårt er Tawheed. Tawheed i det arabiske språket betyr å gjøre noe alene, mens 
hos islam, så fikk den betydningen: Å engjøre Allah alene osv. 
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ِر رَبِّهِ   نِّ فَ َفَسَق َعنأ أَمأ ُجُدوا ِِلَدَم َفَسَجُدوا ِإَّلم ِإبأِليَس َكاَن ِمَن اْلِأ  َوِإذأ قُ لأَنا لِلأَماَلِئَكِة اسأ
"Og (husk) når vi sa til englene; "Bøy dere for Adam." Og de bøyde seg ned unntatt Iblis 

(Djevelen). Han var en av de Jinn. Han var ulydig mot sin Herres ordre-"
23

 

Ordet انس (Ins) er roten for انسان (Insan), hvor (ins) betyr menneskeheten. (Insan) betyr 

menneske.  

 

Og Allah den All – Mektige har favorisert mennesket over jinn i skapningen, og har hedret 

menneskene. Allah sier: 

َنا َبِِن آَدمَ    َوَلَقدأ َكرممأ

"Og vi har hedret Sønnene av Adam"
24

 

Sønnene av Adam er de eneste av menneskeheten انس, ingen Jinn kan bli kalt for Sønn av 

Adam, fordi Adam var det første mennesket. Heller kan ikke noen sønn av Adam bli kalt for 

Jinn, grunnet for at de er to forskjellige skapninger. Jinn er usynlige for sønnene til Adam, 

men sønnene til Adam er synlige for Jinn. Jinn kan se oss, men vi kan ikke se dem. Selv om 

Jinn og Mennesker er forskjellige på mange forskjellige måter, har vi fortsatt samme formål 

med vår skapelse.  

نَس ِإَّلم لِيَ عأُبُدون نم َواْلأِ  َوَما َخَلقأُت اْلِأ
"Og jeg (Allah) skapte ikke Jinn og Mennesker unntatt for at de skal tilbe meg (Alene)"

25
 

 

Lærdommer fra verset: 

1. Det er en forpliktelse for Jinn og mennesker til å vie alle sine tilbedelser kun for Allah 

alene 

2. Det forklarer visdommen bak skapelsen av Jinn og Mennesker 

3. Kun Allah fortjener å bli underkastet og tilbedt. 

4. Allah har ingen "nød" for sine skapninger. Siden han er as – Samad (Selvforsynt, 

Selvhjulpen dvs. at han ikke trenger noen for å eksistere, men vi trenger han) 

5.  Dette verset beviser også at Allah er den All – Klok i hans handlinger. 

 

 

                                                           
23

 Surah Al-Kahf(18), vers 50 
24

 Surah Al-Isra(17), vers 70 
25

 Surah Ad-Dhariyah(51), vers 56 
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Allah )سبحانه و تعالى( sier også: 

َسانًا  َوَقَضى رَبَُّك َأَّلم تَ عأُبُدواأ ِإَّلم ِإيماُه َوبِالأَواِلَديأِن ِإحأ
"Og din Herre har forordnet at du tilber ingen, men han. Og at du er pliktoppfyllende til dine 

foreldre-"
26

 

Det arabiske ordet قضي (Qaddau) er preteritum (verb) som bokstavelig talt menes 

befalt/kommandert. ربك (Rabbuka) betyr ‘’Din herre’’, og det er utledet fra ordet رب (rubb) 

som den nærmeste mening er ‘’Forsørger’’ og ‘’Verdsetter’’
27

. Så hvis du putter disse to 

ordene sammen blir det وقضي ربك som betyr: ‘’Og din Forsørger og Verdsetter har 

befalt/kommandert deg’’ 

 

 er et negativt ord som benekter det som kommer etter det, og (Al-la) betyr ikke (Al-la) اال

Allah. Ordet تعبدوا (Ta’abudoo) kommer fra ordet عبدة (‘Ibadah) som betyr tilbedelse. Altså, 

når Allah sier اال تعبدوا mener han at du ikke skal tilbe, og da sier Allah:  إاِلا (illa), som betyr 

at det finnes et unntak. Så først befalte han oss om å ikke tilbe noen ved å si  ْأاَلا تَْعبُُد وا, også 

forsetter Allah med setningen, hvis han hadde stoppet, skulle vi ikke ha tilbedt noe, men det er 

ikke det Allah ønsker fra oss, og vi var sikre på det med engang vi så ordet  إاِلا (illa) som betyr 

unntatt. Etter ordet (illa) kommer  ُإِياا ه (Eeyyah) og إِياا ه betyr: han. 

 

 وَ َقَضى رَبَُّك َأَّلم تَ عأُبُدواأ ِإَّلم ِإيماهُ 
"Og din Forsørger og Verdsetter har befalt deg at du ikke tilber noen unntatt han"

28
 

 

َسانًا  َوبِالأَو اِلَديأِن ِإحأ
Det arabiske ordet  َو (wa) betyr ‘’og’’. 

 ولد som er utledet fra roten (Waalid) والد kommer fra ordet (Bil-walid-ayni) بِاْلَو الَِدْين

(Walad), Walad betyr sønn, og Waalid betyr far. Når det gjelder mor, så blir hun kalt والدة 

(Waalida), og når vi kombinerer far og mor, vi sier والدين som betyr foreldre. Når det starter 

                                                           
26

 Surah Al-Isra(17), vers 23 
27

 Nærmeste ordet er Verdsetter, meningen er at en som elsker deg og tar vare på deg. 
28

 Surah Al-Isra(17), vers 23 
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med ال i det arabiske språket, så menes det ‘’Den/Det’’. Så  ِاْلَوالَِدْين tolkes som 

‘’Foreldrene’’, og i verset ovenfor kan du se bokstaven ب (ba) er knyttet til  ِاْلَوالَِدْين & denne 

 ’’betyr ‘’Til Foreldrene وبالوالدين  .’’er en preposisjon og det betyr ‘’til ب

 

Ordet إِْحَسانًا (Ihsana) er utledet fra roten ُحُسن (Husun) som betyr god. االحسن (Al-Ihsan) er 

det tredje nivået av Islam, og det er å tilbe Allah som om du ser han, og dette nivået er det 

ikke lett å oppnå. Sitt beste definisjon er ‘’å perfeksjonere’’, og hva Allah mener med verset 

ovenfor er: ‘’ Og til foreldrene deres vær perfekt (å perfeksjonere)’’ 

َسانًا  َوَقَضى رَبَُّك َأَّلم تَ عأُبُدواأ ِإَّلم ِإيماُه َوبِالأَواِلَديأِن ِإحأ
"Og din Forsørger og Verdsetter har befalt deg at du ikke tilber noen unntatt han og til deres 

foreldre vær perfekt (i behandling)".
29

 

 

De store gode gjerningene vs. De store syndene: 

Hvis å tilbe Allah alene uten å sette partnere ved hans side er den største gode gjerningen som 

Mennesker & Jinn kan begå, så vil det bety at hvis man tilber andre partnere ved Allah vil det 

være den største synden Mennesker & Jinn kan begå. 

 

Hvis å være perfekt mot sine foreldre er den nest største gode gjerningen som både 

Mennesker & Jinn kan begå, så vil det også bety at å behandle foreldrene sine dårlig er den 

nest største synden både Mennesker & Jinn kan begå. 

 

Hva beviser at å sette partnere vedsiden av Allah & oppføre dårlig mot foreldrene til å være 

store synder? 

 

رَاُك باهلل ، »هلل عنهما عن النميّب قَاَل : العاص رضي اوعن عبد اهلل بن عمرو بن  الَكَبائُِر : اْلشأ
« لن مفأس ، َوالَيِمنُي الَغُموسُ َوُعُقوُق الَواِلَديأِن ، َوقَ تأُل ا . 

På vegne av Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Aas (Måtte Allah være fornøyd med han), sa at: 

Profeten (fvmh) sa: "Blant de store synder er: Tilknytte hvem som helst med Allah, ulydighet 

mot foreldre, drepe en person, og fortelle falsk ed
30

"
 31 

                                                           
29

 Surah Al-Isra(17), vers 23 
30

 Al-Ghamus, er falsk ed av noen med vilje for å villede og lure folk. En slik ed kan ikke bli sonet, men den som 
tar en slik ed vil bli dyppet i Helvete. Derav kommer begrepet Al-Ghamus, som betyr ‘’dyppelsen’’. 
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َسانًا  َوَقَضى رَبَُّك َأَّلم تَ عأُبُدواأ ِإَّلم ِإيماُه َوبِالأَواِلَديأِن ِإحأ
"Og din Forsørger og Verdsetter har befalt deg at du ikke tilber noen unntatt han og til deres 

foreldre vær perfekt (i behandling)".
32

 

 

Lærdommer fra verset: 

1. Tawheed er første befalingen som Allah har gitt Mennesker, Jinn og alle skapninger 

2. Dette verset formidler samme uttrykk som Trosbekjennelsen 

3. Verset bekrefter foreldrenes rettigheter og perfekt behandling 

4. Det er en plikt å behandle foreldrene i en perfeksjonert måte 

5. Forbudet med å være ulydig og utakknemlig til sine foreldre 

  

                                                                                                                                                                                     
31

 Riyadh as-Saliheen, nr: 337, Bukhari, 6675. Denne hadithen er Saheeh.  Finnes lignende hadith som er fortalt 
av Anas ibn Malik, se Jami al-Thirmidhi, nr: 3018, hvor Imam Thirmidhi har sagt at den er hasan gharib saheeh, 
og Allah vet best.  
32

 Surah Al-Isra(17), vers 23 
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Shahadatan (Trosbekjennelsen) 

 (Det finnes ingen verdt å tilbe unntatt Allah) أشهد أن ال اله اال هللا

 

Definisjon Bevis fra Koran Søyler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen 

guddom er 

verdt å tilbe 

unntatt Allah 

 

 

 

 

 

 

 

ُلواأ الأِعلأِم َقآِئَماً  َشِهَد الّلُه أَنمُه َّلَ إِلَ َه ِإَّلم ُهَو َوالأَمالَِئَكُة َوأُوأ
ِكيمُ  ِط َّلَ إِلَ َه ِإَّلم ُهَو الأَعزِيُز اِلَأ  بِالأِقسأ

(Allah vitner at La ilaha illa Huwa (Det finnes ingen 

guddom verdt å tilbe unntatt han), og englene, og dem 

som har kunnskap (og dem som vitner); (Han er 

alltid): Han opprettholder rettferdighet i sine 

skapninger, det finnes ingen guddom unntatt han, Den 

All - mektige, Den All - Vise) 

 

[Surah Al-Imran(3), vers 18] 

 

 

 

Å oppheve at det finnes 

ingen andre guddom 

Betyr: Å benekte all 

tilbedelse som blir tilbedt 

unntatt Allah. 

 

 فَاعأَلمأ أَنمُه ََّل إَِلَه ِإَّلم اللمهُ 

(Derfor, Vit at det ikke finnes noen guddom unntatt 

Allah) 

 

[Surah Muhammad (47), vers 19] 

 

 

Å bevise at det er kun 

Allah 

Betyr: Å vie alle sine 

tilbedelser kun til Allah 

uten å tilbe andre. 

Nytte av å si det: 

Abu Huraira fortalte at Profeten (fvmh) sa: "Forny din Tro." "Hvordan kan vi 

fornye vår tro?" spurte de. Profeten (fvmh) sa: "Si alltid, 'La ilaha illa Allah'." 

 

[Fra Ahmad, med en kjede av uten defekt (bra sanad), Sitert i Fiqh us-Sunnah, 

samlet av as-Sayyid Saqib, vol. 4, Kap. 6.]  
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Allah sier:  

َسَك بِالأُعرأَوِة الأُوث أَقىَ  َتمأ ُفرأ بِالطماُغوِت َويُ ؤأِمن بِالّلِه فَ َقِد اسأ  َفَمنأ َيكأ
"Den som avviser Taghut (alt som blir tilbedt unntatt Allah), og tror på Allah har holdt fast 

en fast grep, som brytes aldri"
33

 

 

Bevis for å avvise at det 

ikke finnes noen 

guddom som fortjener 

å bli tilbedt- 

Bevis for å vie all 

tilbedelse til Allah 

alene- 

Resultatet 

 

ُفرأ بِالطماُغوتِ   َفَمنأ َيكأ
Den som avviser Taghut (alt 

som blir tilbedt unntatt 

Allah). 

 

 َويُ ؤأِمنأ بِاللمهِ 
og tror på Allah 

 

َسَك بِالأُعرأَوِة الأُوث أَقى   َتمأ  فَ َقِد اسأ
har holdt fast en fast grep, 

som brytes aldri. 

 

Forklaring: 

- Han som benekter alle falske avguder fortjener å holde fast i en fast grep som brytes 

aldri, men han kan bare holde den fast i den på en betingelse, og det er å tro at Allah 

kun er verdt å bli tilbedt til. 

 Hva er fordelen av å holde fast i en fast grep som aldri vil brytes: 

- Fordelen er at personen vil motta ren veiledning fra Allah, og ingen kan ta bort hans 

veiledning unntatt Allah. 

Allah sier også:  

  َوِإذأ قَاَل ِإب أ رَاِهيُم ِْلَبِيِه َوقَ وأِمِه ِإنمِِن بَ َراء ِّمِّما تَ عأُبُدونَ  

ِدينِ  ِإَّلم المِذي َفَطَرِن فَِإنمُه َسيَ هأ  
"Og (husk) når Ibrahim (Abraham) sa til hans far og hans folk: "Sannelig, jeg tar 

avstand fra det dere tilber. Unntatt Ham (dvs. Jeg tilber ingen unntatt Allah alene) 

som skapte meg, og sannelig, han vil veilede meg".
34

 

 

                                                           
33

 Al Baqarah(2), vers 256 
34

 SurahAl-Zukhruf(43), vers 26-27  
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Bevis for å avvise at det 

ikke finnes noen 

guddom som fortjener 

å bli tilbedt- 

Bevis for å vie all 

tilbedelse til Allah 

alene- 

Resultatet 

َوِإذأ قَاَل ِإب أرَاِهيُم ِْلَبِيِه َوقَ وأِمِه 
 ِإنمِِن بَ رَاٌء ِّمما تَ عأُبُدونَ 

Og (husk) når Ibrahim 

(Abraham) sa til hans far og 

hans folk: "Sannelig, jeg tar 

avstand fra det dere tilber.. 

 

 ِإَّلم المِذي َفطََرِن 
Unntatt Ham (dvs. Jeg tilber 

ingen unntatt Allah alene) 

som skapte meg, 

 

ِدينِ   فَِإنمُه َسيَ هأ
og sannelig, han vil veilede 

meg. 

 

Forklaring: 

- Etter at Ibrahim nektet de avgudene som ikke fortjente å bli tilbedt, han aksepterte 

hans skaper Allah som kun var verdt til å bli tilbedt, og han var veiledet i dette livet 

pga. denne tro, og han vil bli veiledet i neste liv pga. denne tro.  

 

Betingelser for La ilaha illa Allah: 

1. Kunnskap – av dens mening, benekte og akseptere
35

 

2. Sikkerhet – En perfekt kunnskap som motgår all mistanke og tvil
36

 

3. Oppriktighet – som avviser shirk (avgudsdyrkelse)
37

 

4. Sannferdighet – Sannheten som fornekter løgn og hykleri
38

 

5. Kjærlighet – Kjærlighet og hengivenhet for det, dens mening og glede med å 

følge det.
39

 

6. Underkastelse -  til sine rettmessige krav, plikter må utføres med oppriktighet
40

 

7. Akseptering - Akseptere og ha tålmodighet mot resultatet av din tro
41 

                                                           
35

(Derfor, Vit at det ikke finnes noen guddom unntatt Allah) [47,19]  
36

(De troende er dem som tror på Allah og hans budbringer og ikke har tvilt, og dem som har strevet i en vei 
med deres eiendeler og seg selv. Slik er de som er sannferdige) [49,15] 
37

 (Og de var ikke befalt, unntatt at de skulle tilbe Allah, og tilbe ingen unntatt Ham Alene (holde unna fra å 
tilbe andre med han) [98,5] 
38

 (Tror menneskene at de blir latt være i fred fordi dem sier: "Vi tror," og vi kommer ikke til å bli testet. Og 
sannelig testet vi dem som kom før dem. Og Allah vil for sikkert gjøre kjent for dem som er sanne, og dem som 
er løgnere) [29, 2-3] 
39

 (Og blant menneskeheten er dem som tar (for å tilbe) andre i tillegg Allah som rivaler. De elsker dem som de 
elsker Allah. Men de som tror, elsker Allah mer (enn alt annet)-) [2, 165] 
40

 (Og vend dere tilbake (med omvendelse og lydighet med sann tro) til deres Herre og underkast dere til Ham 
(i Islam)-) [39, 54] 
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8. Benekte all tilbedelse til andre guddommer (falske guddommer)
42

 

 
Hadith (Fortelling) angående trosbekjennelsen: 

َعًة  الَِئِق يَ وأَم الأِقَياَمِة فَ يَ نأُشُر َعَليأِه ِتسأ ِعنَي "ِإنم اللمَه َسُيَخلُِّص َرُجالً ِمنأ أُممِِت َعَلى ُرُءوِس اْلَأ َوِتسأ
َاِفظُوَن ِسِجالًّ ُكلُّ  ِسِجلٍّ ِمثأُل َمدِّ الأَبَصِر ُُثم يَ ُقوُل أَتُ نأِكُر ِمنأ َهَذا َشيأًئا َأظََلَمَك َكَتَبِِت اِلأ

ٌر فَ يَ ُقوُل َّلَ يَا َربِّ   فَ يَ ُقوُل ََّل يَا َربِّ  فَ يَ ُقوُل بَ َلى ِإنم َلَك ِعنأَدنَا َحَسَنًة فَِإنمُه   فَ يَ ُقوُل أَفَ َلَك ُعذأ
َهُد َأنم ُُمَممًدا َعبأُدُه ََّل ظُلأَم َعلَ  َهُد َأنأ ََّل ِإَلَه ِإَّلم اللمُه َوَأشأ رُُج ِبطَاَقٌة ِفيَها َأشأ يأَك الأيَ وأَم فَ َتخأ

ُضرأ َوزأَنَك فَ يَ ُقوُل يَا َربِّ َما َهِذِه الأِبطَاَقُة َمَع َهِذِه السِِّجالمِت فَ َقاَل ِإنمَك  َوَرُسولُُه فَ يَ ُقوُل احأ
ُم قَاَل فَ ُتوَضُع السِِّجالمُت ِِف ِكفمٍة َوالأِبطَاَقُة ِف ِكفمٍة َفطَاَشِت السِِّجالمُت َوثَ ُقَلِت ََّل ُتظألَ 

ٌء" ِم اللمِه َشيأ  الأِبطَاَقُة َفالَ يَ ث أُقُل َمَع اسأ
 

Profeten (fvmh) sa: "Sannelig, Allah vil skille en person fra min Ummah (nasjon) før hele 

skapelsen på dommedagen, 99 ruller vil bli lagt ut for ham, en hver rull  strekker seg så langt 

øyet ser. Så vil Han si: "Benekter du noe av dette? Har de som registrert dette forurettet deg? 

" han vil si: "Nei, Å Herre!" Han vil si: "Har du en unnskyldning?" han vil si: "Nei, Å Herre!" 

Så vil han si "Heller, du har en god gjerning hos oss, så du vil ikke være forurettet idag". Da 

vil Han hente ut et kort (Bitaqah)
43

, på den vil være: "Jeg bevitner at det ikke finnes noen 

Guddom verdt å tilbe unntat Allah, og jeg bevitner at Muhammad er hans tjener og 

sendebud." Han vil si: "Bring dine skalaer’’, han vil si: "Å Herre! Hva er vitsen med dette 

kortet ved siden av disse rullene?" Han vil si: "Du skal ikke være forurettet" Han sa: "Rullene 

vil bli satt på en panne (av skalaen), og kortet på (den andre) pannen: rullene vil bli lette, og 

kortet vil være tungt, ingenting er tyngre enn Allahs navn.""
44

 

  

                                                                                                                                                                                     
41

 (Sannelig, når det ble sagt til dem: La ilaha illa Allah (ingen er verdt til å bli tilbedt unntatt Allah), viste de 
hovmod (dvs. de nektet det). Og (de) sa: "Skal vi forlate våre aliha (guddommer), pga. en gal poet?) [37, 35-36] 
42

 (Den som avviser Taghut (alt som blir tilbedt unntatt Allah), og tror på Allah har holdt fast en fast grep, som 
brytes aldri) [2, 256] 
43

 Ifølge en annen kjede (silsilah), er Bitaqah = liten papirbit.  
44

 Fortalt av ‘Abd Allah ibn ‘Amr ibn al-‘As. Se Jamii al-Thirmidhi, nr. 2639, og dens sanad er saheeh, men ifølge 
Imam Thirmidhi er denne hasan ghareeb. Al-Hakim (i hans Saheeh al Hakim) har sagt at den er saheeh, og 
Imam adh-Dhahabi var enig med han, og den er registret av al-Bayhaqi i Shu’ab al-Iman. Lignende hadith har 
også blitt registrert av Imam ibn Majah i hans sunan, se Sunan ibn Majah, nr. 4300, som er saheeh, og Allah vet 
best. 
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En annen hadith: 

اَلَن، َعنأ ُُمَممِد بأِن  ثَ َنا لَيأٌث، َعِن ابأِن َعجأ ثَ َنا قُ تَ يأَبُة بأُن َسِعيٍد، َحدم ََيأََي بأِن َحبماَن، َعِن َحدم
، َعنأ ُعَباَدَة بأِن الصماِمِت، أَنمُه قَاَل َدَخلأُت َعَليأِه َوُهَو ِف الأَموأتِ  ِيٍز، َعِن الصَُّناحِبِيِّ  ابأِن ُُمَيأ

َهَدنم َلَك َولَِئنأ شُ  ُت َْلشأ ِهدأ ُتشأ الً َِلَ تَ بأِكي فَ َواللمِه لَِئِن اسأ َفَعنم فَ َبَكيأُت فَ َقاَل َمهأ فِّعأُت َْلشأ
َتطَعأُت ْلَن أَفَعنمَك ُُثم قَاَل َواللمِه َما ِمنأ َحِديٍث ْسَِعأُتُه ِمنأ َرُسوِل اللمِه صلى اهلل  َلَك َولَِئِن اسأ

ثُُكُموُه الأيَ وأمَ  ث أُتُكُموُه ِإَّلم َحِديثًا َواِحًدا َوَسوأَف ُأَحدِّ َوَقدأ  عليه وسلم َلُكمأ ِفيِه َخي أٌر ِإَّلم َحدم
َمنأ َشِهَد َأنأ ََّل ِإَلَه ِإَّلم اللمُه  "  ُأِحيَط بِنَ فأِسي ْسَِعأُت َرُسوَل اللمِه صلى اهلل عليه وسلم يَ ُقوُل 

  .  " رمَم اللمُه َعَليأِه النمارَ َوَأنم ُُمَممًدا َرُسوُل اللمِه حَ 
 

Qutaybah bin Saaed fortalte meg (Imam Muslim), som ble fortalt av Laith, fra ibn Ajlan, fra 

Muhammad bin Yahya bin Habban, fra ibn Muhayriz, fra as-Sunabihi, fra Ubadah ibn as-

Samit, han (as-Sunabihi) sa: Jeg gikk inn til han mens han holdt på å dø, så jeg gråt. Og han 

sa: "Hvorfor gråter du? Jeg sverger ved Allah, hvis jeg ble bedt om å vitne, ville jeg ha vitnet 

for deg. Hadde jeg blitt spurt om forbønn, hadde jeg gjort forbønn (dua) for deg, og hvis det 

var i min makt, skulle jeg ha hjulpet deg. Jeg sverger ved Allah, jeg har aldri hørt en hadith 

(fortelling) fra Allahs sendebud uten at det var noe nytte bortsett fra det jeg har fortalt deg, 

all unntatt en: Det skal jeg fortelle deg nå siden jeg er nær min siste pust. Jeg hørte Profeten 

Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص)  si: "Den som bevitner, at det ikke finnes noen guddom unntatt Allah og 

Muhammad er Allahs sendebud, da har Allah gjort ilden forbudt for han."
45

 

  

                                                           
45

 Denne hadithen er tatt fra Saheeh al Muslim, nr 142 (Bab al-Iman, kapittel 10, hadith 29), den er klassifisert 
som saheeh. Lignende hadith med samme kjede (silsilah) finnes hos Jamii al-Thirmidhi, nr.2368, ifølge Imam 
Thirmidhi så er den hasan sahih gharib, og Allah vet best. 
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د أن محمداً رسول هللاهواش  (Og jeg bevitner at Muhammad er Allahs sendebud.) 

Definisjon Bevis fra Koran Søyler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den faste troen 

at Muhammad 

er slaven og 

sendebud av 

Allah som er 

sendt til 

'Alamin (Alt 

som Allah har 

skapt) 

 

 

 

 

 

 

َلَقدأ َجاءُكمأ َرُسوٌل مِّنأ أَنُفِسُكمأ َعزِيٌز َعَليأِه َما َعِنتُّمأ َحرِيٌص 
 َعَليأُكم بِالأُمؤأِمِننَي َرُؤوٌف رمِحيمٌ 

"Det har kommet til dere en Sendebud (Muhammad) 

blant dere selv (dvs. Som dere kjenner godt). Det 

sørger ham at dere får skader eller problemer. Han 

(Muhammad)er engstelig over dere (til å bli rettledet, 

å omvende seg til Allah, å spørre han om å tilgi deres 

synder, slik at dere kan entre paradiset og bli reddet 

fra straffen av Helvete), for de troende (han er) full av 

medlidenhet, snill og barmhjertig"
46

 

 

 

Innrømme at han ble 

sendt med Allahs 

budskap 

 

 

 َواللمُه يَ عأَلُم ِإنمَك َلَرُسولُهُ 
"Allah vet at du sannelig er Hans sendebud"

47
 

 

 

Troen på at han er en 

slave og sendebud av 

Allah 

 

Nytten av å tro på: 

  

Etter at en person dør, han/henne vil bli spurt tre spørsmål. En av dem disse spørsmålene 

er: Hva pleide du å si om mannen Muhammad? Hvis personen hadde en fast tro i han, vil 

han si: Jeg bevitnet at han er slaven & sendebuden av Allah. Hvis han sier så, passerer 

han den store testen. 

 

 

                                                           
46

 Surah Tawbah(9), vers 128 
47

 Surah al-Munafiqoon(63), vers 1 
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Betingelsene for Muhammad Rasool Allah: 

1. Den Faste troen på hva Han (ملسو هيلع هللا ىلص)  har formidlet. 

Forklaring:  

Å tro hver eneste detalje han lærte fra Allah, uten å tvile på det. 

2. Adlyde absolutt alle av hans ordrer. 

Forklaring: 

Allah ga Muhammad (fvmh) ordrer som han skulle gi oss, og han som følger 

Muhammad (fvmh) sine beordringer, følger han beordringene fra Allah. 

3. Unngå alt han har gjort forbudt.  

Forklaring: 

Det er ting som Profeten (fvmh) har fortalt oss (fra hans kunnskap) til å unngå, hvis vi 

ikke unngår det Muhammad (fvhm) har fortalt oss, så har vi enda ikke bevitnet at 

Muhammad er Allahs sendebud (med en fast tro) 

4. Å tilbe Allah i den samme måten Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص)  har beordret oss til å gjøre. 

Forklaring: 

Å unngå innovasjon (Bid'ah) i religion, og holde til hans Sunnah. 
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Shirk og dens former 

Den All-Mektige Allah sier i Surah Al-Hajj, V.73: 

ُعوَن ِمن ُدوِن اللمِه َلن َُيأُلُقوا ُذبَابًا َوَلِو  َتِمُعوا َلُه ِإنم المِذيَن َتدأ يَا أَي َُّها النماُس ُضِرَب َمَثٌل فَاسأ
َتنِقُذوُه ِمنأُه َضُعَف الطماِلُب َوالأَمطأُلوبُ  بَاُب َشيأًئا َّلم َيسأ ُهُم الذُّ لُب أ َتَمُعوا َلُه َوِإن َيسأ  اجأ

"O dere mennesker, det er gjort en lignelse, så lytt til! De, som dere påkaller utenom Allah, 

kan ikke skape (engang) en flue, selv om de forener sammen for den samme hensikt! Om en 

flue snappet bort noe fra dem, kan de ikke redde det fra den! Skrøpelig er de påkallende, og 

det påkalte!"
48

 

 

Den store sykdommen som har blitt spredt over alle nasjoner i verden, er sykdommen som vi 

kommer til å snakke om i dette kapitlet. Sykdommen som hvor alle profeter ble sendt for å 

helbrede, en sykdom som djevelen puster inn i hjertet til sine tilhengere, det er noe som vi er i 

fare for å falle i, det er en katastrofe for dens tilhengere, det er helt uunngåelig, det er noe som 

vil fortsette helt til Domme Dag, det er det vi kaller for Shirk (Avgudsdyrkelse), Måtte Allah 

beskytte oss. 

 

Shirk på norsk kalles for polyteisme, og det er å tro eksistensen av flere enn en Gud. Det er 

vår oppgave å vite hva Shirk er, forstå det, studere det, slik at vi ikke faller inn i det.  

 

Ibn Abbas fortalte at: Det var 10 århundrer mellom Adam og Nuh (Noah), hvor alle hadde 

Tawheed i sin tro. 

 

Så hvordan oppsto det Shirk? La oss dra tilbake i historien og snakke om den alle første 

Budbringeren som ble sendt, Profeten Nuh (Noah). 

  

                                                           
48

 Surah Al-Hajj(22), vers 73 
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Før Nuh (Noah) var sendt til menneskeheten var det fem sannferdige mennesker som het: 

Wadd, Suwaa, Yaghuth, Yaa'oq og Nasra. Disse fem hadde Tawheed i sine hjerter, og elsket 

Allah ganske høyt, når dem alle døde, begynte folket deres å lage idoler av dem og brukte 

disse idolene som minnesmerke for dem, etter generasjoner og generasjoner trodde deres 

etterkommere at disse var Guder, og at de måtte bli tilbedt.  

 

Allah da sendte Nuh (Noah) som var en av deres folkeslag til å advare dem med å ikke tilbe 

disse idolene. Så når Nuh (Noah) dro til dem og sa: 

َلَقدأ أَرأَسلأَنا نُوًحا ِإََل قَ وأِمِه فَ َقاَل يَا قَ وأِم اعأُبُدواأ اللمَه َما َلُكم مِّنأ ِإلَ ٍه َغي أرُُه ِإِنَِّ  َأَخاُف َعَليأُكمأ 
 َعَذاَب يَ وأٍم َعِظيمٍ 

"Sannelig, sendte vi Nuh (Noah) til hans folk og han sa: "Å mitt folk! Tilbe Allah! Dere  har 

ingen andre Ilah (Guddom) enn Ham. Sannelig, frykter jeg for dere en straff av en Stor 

Dag"
49

 

Nuh (Noah) kalte dem for 950 år, men de trodde ikke på han, kun noen få av dem trodde på 

Allah. Allah kommanderte Nuh (Noah) til å bygge en ark og sette han og hans tilhengere på 

arken, og Allah reddet Nuh (Noah) og de troende, derimot var det ikke en eneste vantro som 

levde etter Allahs straff.  

 

Shirk er den største dårligste gjerningen Allah hater. Det er den største undertrykkelsen (ظلم) 

mot seg selv, fordi en Mushrik gir en del av sin tilbedelse til andre som ikke fortjener å bli 

tilbedt, og til det sier Allah i Surah al Fatir, Vers 13-14: 

َمُعوا ُدَعاءُكمأ َوَلوأ ْسَُِعوا َما  ُعوُهمأ ََّل َيسأ ُعوَن ِمن ُدونِِه َما ََيأِلُكوَن ِمن ِقطأِميٍ  ِإن َتدأ َوالمِذيَن َتدأ
ُفُروَن ِبِشرأِكُكمأ َوََّل يُ َنبُِّئَك ِمثألُ  َخِبيٍ  َتَجابُوا َلُكمأ َويَ وأَم الأِقَياَمِة َيكأ  اسأ

"Og de som, påkaller andre utenom Ham, eier ikke så meget som et daddelskinn. Hvis dere 

påkaller dem, vil dem ikke høre deres påkall, og om de hørte, ville dem ikke kunne innvilge 

(forespørselen deres) det. Og på Oppstandelsens dag, vil de fornekte deres avgudsdyrkelse. 

Ingen kan informere deg som en som er vel informert"
50

 

  

                                                           
49

 Surah Al-Isra(7), vers 59 
50

 Surah al-Fatir(35), vers 13-14 
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Ord Definisjon 

"Språklig" 

Definisjon 

"Religiøst" 

 

Poly 

 

 

Mer enn en, eller overdrevent 

 

 

 

Troen eller dyrkelsen av flere guder.  

 

Teisme 

 

Troen på eksistensen av en 

gud eller flere, som er 

uavhengig og ut av vår 

verden, men fortsatt opererer, 

altså styrer. 

 

 

Shirk 

 

 

 

Å assosiere/Tilknytte. 

 

Assosiere andre ved siden av Allah (i 

ting hvor kun Allah kan gjøre alene) 

 

 

Deler av Shirk 

Shirk Akbar (Stor Shirk) 

(Åpen og synlig) 

Shirk Azghar (Små Shirk) 

(Skjult eller gjemt) 

Å knytte hvem som helst med Allah (Å tro at det 

finnes andre guddommer enn Ham). Å tilknytte 

Allahs egenskaper med andre. 

Stor Shirk utviser en person fra Islam. 

All muntlig eller fysiske handlinger (gjerninger) 

som kan lede til Stor shirk, eller noe som er 

beskrevet som shirk. Små shirk utviser ikke en 

person fra Islam. 

 

Shirk Akbar Shirk Azghar 

Utviser en fra Islam Utviser ikke en fra Islam 

For personen til å vare evig i helvete. For ikke personen til å vare evig i helvete. 

Opphever alt av gjerningene til en person. Opphever ikke alle gjerningene til en person. 

Gjør livet og eiendommen lovlig til muslimer. Gjør ikke disse to lovlig til muslimer. 
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Typer av Shirk Akbar (Store Shirk) 

Typer Beviser Oversettelsen 

 

Påkallelses Shirk 

Notat: Påkalle andre som kan 

sikre deg livsopphold anses 

som Shirk 

فَِإَذا رَِكُبوا ِف الأُفلأِك َدَعُوا اللمَه 
يَن فَ َلمما ََنماُهمأ  ُُمأِلِصنَي َلُه الدِّ

رُِكونَ   ِإََل الأبَ رِّ ِإَذا ُهمأ يُشأ

Og når dem går om bord i 

skipet, de påkaller Allah, de 

gjør deres tro oppriktig for 

han (bare i disse tilfellene), 

men når Han redder dem til 

landet, setter de andre ved 

Hans side.
51 

 

 

 

Lysten & Bevisst Shirk 

Notat: Tilbe Allah kun for 

fordelen av dette livet, og gi 

blaffen på reglene for det 

neste liv anses som Shirk. 

ن أَيا  ََياَة الدُّ َمن َكاَن يُرِيُد اِلأ
َوزِيَنتَ َها نُ َوفِّ إِلَيأِهمأ أَعأَماََلُمأ 

ِفيَها َوُهمأ ِفيَها َّلَ 
لَ ِئَك المِذيَن  يُ بأَخُسون)51( وأ
لَيأَس ََلُمأ ِف اِلِخَرِة ِإَّلم النماُر 
َوَحِبَط َما َصنَ ُعواأ ِفيَها َوبَاِطٌل 

 مما َكانُواأ يَ عأَمُلونَ )51(

Den som begjærer jordelivet 

og dens glans, vil vi gi fullt 

mål for deres gjerninger, og 

de vil ikke ha noen reduksjon 

der. Disse er dem som ikke 

har annet i vente i det 

hinsidige enn Ilden. Og 

forgjeves er deres gjerninger 

som de gjorde der 

(Jordelivet). Og det dem 

pleide å gjøre har ingen 

effekt.
52

 

 

 

Adlydings Shirk 

Notat: Å adlyde lærde som 

tillater det som er ikke tillat 

og det motsatte (Det som går 

mot Koran og Sunnah) 

 
َبانَ ُهمأ  َباَرُهمأ َورُهأ اَّتمَُذواأ َأحأ

أَرأبَابًا مِّن ُدوِن الّلِه َوالأَمِسيَح 
ابأَن َمرأََيَ َوَما أُِمُرواأ ِإَّلم لِيَ عأُبُدواأ 

ِإلَ ًها َواِحًدا َّلم ِإلَ َه ِإَّلم ُهَو 
رُِكونَ   ُسبأَحانَُه َعمما يُشأ

De (Jøder og Kristne) har tatt sine 

rabbier og munker til herrer 

utenom Allah (med å adlyde dem i 

ting som dem gjorde tillat eller 

ikke tillat ifølge deres lyster uten å 

bli beordret av Allah), og (dem tok 

også som deres Herre) Messias, 

sønn av Maryam (Maria), mens 

dem (Jøder og Kristne) var befalt (i 

Taurat (Torah) og Injil 

(Evangelium)) til å tilbe ingen 

unntatt en Ilah (Guddom = Allah) 

La ilaha Illa Huwa (ingen har rett 

til å bli tilbedt unntatt Han). 

Lovpriset og Helliggjort Ham 

(Hevet over er Ham) fra å ha 

partnere de tilknytter (med Ham)
53
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 Surah Al-Ankabut(29), vers 65 
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 Surah Hud(11), vers 15-16 
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 Surah  At-Tawbah(9), vers 31 
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Kjærlighets Shirk 

Notat: Å ha for høy 

kjærlighet, lik eller høyere 

enn Allahs anses som Shirk 

 

 َوِمَن النماِس َمن يَ تمِخُذ ِمن
ُدوِن الّلِه أَنَداداً َيُِبُّونَ ُهمأ  
َكُحبِّ الّلِه َوالمِذيَن آَمُنواأ 

 َأَشدُّ ُحبًّا لِّّله

Og av menneskeheten er det 

noen som setter (til 

tilbedelse) andre ved Allahs 

side som rivaler (til Allah), 

dem elsker dem som de 

elsker Allah Men de som 

troende, elsker Allah mer 

(mer enn alt)-
54 

 

Eksempler av Shirk Akbar & Azghar 

 

 

Shirk Akbar 

Synlig 

Slakte for andre enn Allahs skyld, å spørre om 

provisjon (sikring av livsopphold) av andre enn 

Allah når det er bare Allah som kan klare dette. 

Å holde løfte med å komme nærmere andre enn 

Allah 

Hva vil "å holde løfte" bety: 

Å holde løfte vil gjøre at enhver person vil legge en 

obligatorisk handling over seg selv med å gjøre enten en god 

gjerning eller lignende, eller å holde seg unna en ond 

gjerning for Allahs sak. Ergo hvis du gjør denne handlingen 

til en annen, vil det anses som Shirk.  

 

Shirk Akbar 

Skjult 

Shirk av Hypokrisi, ergo å vise seg utvendig 

som muslimer, men innvendig det motsatte. Å 

hemmelig ha en frykt over andre hvor det er likt 

eller høyere enn Allahs, og hvor bare Allah har 

kontroll over. 

Shirk Azghar 

Synlig 

Sverge med andre enn Allahs navn, f.eks. hvis 

Allah og du vil osv. 

Shirk Azghar 

Skjult 

Å gjøre gode gjerninger med intensjon over at 

folk skal respektere eller like deg, isteden for å 

gjøre det for Allahs skyld. 
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Historien til Shirk 

Ibn Abbas (Måtte Allah være fornøyd med han) sa: "Det var ti århundrer mellom Adam og 

Nuh (Noah), hvorav dem alle hadde Tawheed i sin tro".  

 

Når viste Shirk seg først i verden?: 

Når de sannferdige menneskene døde, startet folket til Nuh (Noah) å tilbe dem, lagde idoler av 

dem, og da sendte Allah Nuh (Noah) til å invitere dem til Tawheed. 

 

Viste seg i tiden til Musa (Moses): 

Når Musa (Moses) hadde lovet folket sitt til å returnere tilbake innen 30 dager, en mann som 

ble kalt As-Sameere lagde en idol for dem, og overbeviste folket at denne idolet var Guden til 

Musa (Moses).  

 

Viste seg etter Isa (Jesus): 

Når Isa (Jesus) ble hevet opp til himmelen, Paulus, en jøde, latet som om han var en kristen, 

lurte kristne, og endret den sanne meldingen til Isa (Jesus), mange følget han. 

 

Viste seg etter Ismail (Ishmael): 

En stund etter at Ismail (Ishmael) døde, kom en mann som het 'Amr bin Luhayy (Måtte Allah 

forbanne han), og han hentet idoler til landet til Ismail (Ishmael) og Ibrahim (Abraham), han 

endret religionen til Ibrahim (Abraham) og beordret folket til å tilbe disse idolene.  

 

Viste seg i denne Ummah (Profet Muhammad (saw) sin Nasjon): 

Når Shia (Shiiter) begynte å tilbe gravene, og skapte mange innovasjoner. 

Når ekstreme Sufier tok deres lærder som deres Rabb (Herrer = Tawheed ar Rububiyyah osv) 
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Faren av Shirk 

NR (1): Allah tilgir ikke dem som dør som Mushrik (Polytheist), uten at han har spurt 

om tilgivelse.
55

 

رِكأ بِالّلِه فَ َقِد اف أتَ َرى  َرَك بِِه َويَ غأِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء َوَمن ُيشأ ِإنم الّلَه َّلَ يَ غأِفُر َأن ُيشأ
ًا َعِظيًما  ِإْثأ

" Sannelig, Allah tilgir ikke at man setter noe ved Hans side, og Han tilgir det som er mindre 

enn dette overfor den Han vil. Den som setter noe ved Allahs side, har i sannhet begått en 

svær synd"
56 

 

NR (2):Mushrik (polytheist) sitt liv og eindom er Halal (tillat) for Muslimer. 

ُصُروُهمأ  ُوُهمأ َوُخُذوُهمأ َواحأ رِِكنَي َحيأُث َوَجدُّتُّ ُرُُم فَاق أتُ ُلواأ الأُمشأ ُهُر اِلأ  فَِإَذا انَسَلَخ اَْلشأ
"Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, 

pågrip dem, beleir dem"
57

 

 

NR (3):Allah aksepterer ikke noen gode gjerninger fra en Mushrik (polytheist), og alle 

hans gode gjerninger er verdiløst. 

َاِسرِينَ  َبَطنم  َعَمُلَك َولََتُكوَننم ِمَن اْلأ َت لََيحأ رَكأ  َوَلَقدأ أُوِحَي ِإلَيأَك َوِإََل المِذيَن ِمنأ قَ بأِلَك لَِئنأ َأشأ
"Det er åpenbart for deg, og dem som levde før deg: «Hvis du gir Allah medguder, er 

visselig dine gjerninger til fånyttes, og du vil bli blant taperne"
58

 

 

NR (4): Entre Jannah (paradiset) er forbudt for Mushrik (polytheist), og hans endelige 

hjem er helvetes ild for all evighet.
59

 

َنمَة َوَمأأَواُه النماُر َوَما لِلظماِلِمنَي ِمنأ أَنَصارٍ  رِكأ بِالّلِه فَ َقدأ َحرمَم الّلُه َعَليِه اْلأ  ِإنمُه َمن ُيشأ
"Sannelig, for dem som gir noen plass ved Allahs side, har Allah stengt paradiset, og deres 

herberge blir Ilden! For Zalimoon (polyteister og de som gjør urett) er det ingen hjelpere."
60
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Relevant Hadith 

‘Det er en autentisk fortelling som forteller slikt: 

Profeten Muhammad (fvmh) har sagt: "De første menneskene som skal bli fortært 

(konsumert) av ilden er tre: En lærde som har lært Koranen ved hjertet (utenat), en Mujahid 

(Soldat for Allah) som ble drept for Allahs sak, og en veldig rik mann. Den første som vil bli 

stilt til sitt ansvar er han som resiterer Koranen. Allah vil spørre han: "Lærte jeg ikke deg hva 

jeg sendte ned til min Budbringer?" Han vil si: "Jo, min Herre", Allah vil si: "Hva gjorde du 

med den?", Han vil si: "Jeg pleide å resitere natt og dag, håpet på din belønning.", Allah vil si: 

"Du lyver!", Englene vil si: "Du lyver!", og da vil Allah si "Du ville at folket skulle si, den og 

den er en resiterer av Koranen. Og de allerede hadde sagt det, ta han til Helvete." Den rike 

mannen vil bli brakt og Allah vil spørre han, "Var jeg ikke sjenerøs til deg, til det punktet 

hvor du ikke trengte noen?", Han vil si, "Jo, Min Herre", Allah vil spørre han, "Så hva gjorde 

du med det jeg ga deg?", "Min Herre, du sikret meg med eiendom, og jeg brukte det  på de 

fattige, håpet på å få din belønning og paradiset", Allah vil si, "Du lyver!", englene vil si, "Du 

lyver", Allah vil si, "Snarere, du vill at folket skulle si den og den er en sjenerøs person. Og 

det var det de sa. Ta han til Helvete". Da vil mannen som døde for Allahs sak vil bli brakt. 

Allah vil spørre han, "Hvorfor ble du drept?", Han vil si, "Min Herre, jeg gikk ut til krig for 

din sak, og jeg kriget mot fienden til jeg ble drept, håpet på din belønning og paradiset", Allah 

vil si, "Du Lyver!", og englene vil si, "Du Lyver!", og Allah vil si, "Snarere, du kriget slik at 

folket skulle si den og den er en modig mann, og det var det de sa. Ta han til Helvete:"
61
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 Dette er en del av en hadith som er lengre, med dette ordbruket har Imam Thirmidhi samlet denne og dens 
sanad er saheeh,  se Jamii al – Thirmidhi, nr. 2382, men selve Imam Thirmidhi sa at denne hadithen var hasan 
gharib. Også finnes den hos Ibn Khuzaimah, nr. 2482. ibn Hibban, nr. 2505 og Mustadarak al Hakim: 1/413,419, 
hvor han klassifiserte det som saheeh,  adh-Dhahabi var enig med han. Denne hadithen finnes også hos an-
Nasaai med forskjellig ordbruk, se Sunan an-Nasaai, nr. 3139, og den er saheeh, og Allah vet best. 
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Bevis for Shirk: 

Allah den All – Mektige sier: 

َرَك بِِه َويَ غأِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء  ِإنم الّلَه َّلَ يَ غأِفُر َأن ُيشأ
" Sannelig, Allah tilgir ikke at man setter noe ved Hans side, og Han tilgir det som er mindre 

enn dette overfor den Han vil."
62

 

Det arabiske ordet  ِإنم (inna) i Norsk betyr (sannelig eller faktisk), Allah pekte ut ordet  ِإنم for 

å gjøre oppmerksom på hva som kommer etter det.  

Hvis Allah skulle ha sagt  َِرَك بِه  ville setningen ,ِإنم  uten å ha brukt ordet الّلَه َّلَ يَ غأِفُر َأن ُيشأ

vært en ordinær setning, men Allah sier:  َِرَك بِه  Inna Allah la yaghfiru) ِإنم الّلَه ََّل يَ غأِفُر َأن ُيشأ

ay yuhsraka bihi), som betyr: "Sannelig, Allah tilgir ikke at man setter noe ved Hans side" 

og dette er for å bekrefte at det er ingen unntak for tilgivelse for dem som dør, med å assosiere 

partnere ved siden av Allah. Og verset fortsetter med å si   َُويَ غأِفر (wa yaghfiru), som betyr: 

"Og han tilgir",  ََما ُدوَن َذِلك (maa doona thalik), som betyr: "Alt unntatt dette". Allah vil 

ALDRI tilgi noen av sine slaver som dør som mushrikeen (polyteister) utenom at de har spurt 

om tilgivelse før de dør, men han tilgir alt annet (alt annet unntatt shirk), til folket som har 

syndet hele sitt liv, og har aldri spurt om tilgivelse før dem døde, Allah kan tilgi deres synder 

hvis de ikke hadde shirk i seg.  

 Han vil tilgi .('wa yaghfiru maa doona thalik liman yashaa) َويَ غأِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء

alle andre synder kun til hvem han ønsker av hans gavmildhet og visdom. 
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Grunnet for versets revelasjon. 

Grunnet for at Allah revelerte dette verset (An-Nisa(4), vers 48) til Profeten Muhammad 

(fvmh) var pga at Profeten (fvmh) resiterte et annet vers til hans folk, og den er: 

َِة اللمِه ِإنم اللمَه يَ غأِفُر الذُّنُ وَب   َنُطوا ِمن رممحأ َرُفوا َعَلى أَنُفِسِهمأ ََّل تَ قأ ُقلأ يَا ِعَباِدَي المِذيَن َأسأ
يًعا ِإنمُه ُهَو الأَغُفوُر الرمِحيمُ   َجَِ

"Si:  Å mine slaver som har overtrådt mot dem selv (ved å begå onde gjerninger og synder), 

Ikke Fortvil av Allahs Barmhjertighet, sannelig Allah tilgir alle synder-"
63

 

 

En av folket (sahaba = følgesvenn) spurte Profeten (fvmh): "Å Budbringer av Allah, til og 

med Shirk?" 

 

Så Allah den All-Mektige svarte mannens spørsmål med en annen revelasjon, for å bekrefte at 

Allah ikke tilgir den store synde, Shirk, men han tilgir alt unntatt det, av dem han ønsker.  

 

َرَك بِِه َويَ غأِفُر َما ُدوَن َذلِ َك ِلَمن َيَشاء  ِإنم الّلَه َّلَ يَ غأِفُر َأن ُيشأ
"Sannelig, Allah tilgir ikke at man setter noen partnere ved hans side i tilbedelse, men han 

tilgir unntatt det (alt annet), til hvem han ønsker-"
64

 

 

DEN GENERELLE MENINGEN: 

Den All-Kraftige Allahs mål er å advare folket mot å komme nær hvilken som helst akt av 

Shirk. Allah, hvor All perfeksjon som tilhører Ham og storhet, understreker at dem som setter 

andre partnere ved siden av Ham, og fortsetter sånn til dem dør, vil aldri bli tilgitt. Det 

motsatte, han tilgir alt, til dem Ham vil, alt unntatt Shirk.  

 

Allah, hvor all lovprisning tilhører han sier: 

َنامَ  نُبأِِن َوَبِِنم َأن ن معأُبَد اَْلصأ َعلأ َه َذا الأبَ َلَد آِمًنا َواجأ  َوِإذأ قَاَل ِإب أَراِهيُم َربِّ اجأ

"Og (husk) når Ibrahim (Abraham) sa: "Å min Herre! Gjør denne byen (Makkah) til et trygt 

sted, og hold meg og mine barn borte fra å dyrke avguder."
65
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Når vi ser på de to ordene i den Hellige Koranen  َوِإذأ (wa ith), vi bør tenke på at dette mener 

(og husk når),  ُقَاَل ِإب أَراِهيم (Qala Ibrahimu) mener (Ibrahim sa), og her snakker ikke vår 

Profet Ibrahim (Abraham) (fvmh) til en menneske, heller at han snakker til hans Herre, og 

tilnærmingsmetoden til Allah burde være enten gjennom Bønn (Salah) eller Forbønn (Dua), 

og i dette verset ber Ibrahim (Abraham) om to ting, den første er: 

َعلأ َه َذا الأبَ َلَد آِمًنا  som menes: "Å Herre, gjør (rabbi ijaal hatha al-balada aminan) رَ بِّ اجأ

denne byen (Makkah) til et trygt sted", og den andre tingen er: 

َنامَ  نُبأِِن َوَبِِنم َأن ن معأُبَد اَْلصأ  som menes: "og (wajnubni wa banneya an naabud al-asnam) َواجأ

hold meg og mine barn borte fra å dyrke avguder" 

 

DEN GENERELLE MENING: 

Ibrahim påkalte seg til den All-Mektige Allah for å holde han og hans sønner unna fra 

avgudsdyrking, som anses som en stor kilde til ulykker.  

 

GRUNNET FOR PÅKALLINGEN (HOLD MEG OG MINE BARN BORTE FRA DYRKE AVGUDER): 

 

Siden at Shirk er en av de store syndene, og Ibrahim ikke vet om hvordan hans liv skal ende 

(dø som muslim eller ikke), denne tanken fikk han til å frykte sannsynligheten for at han og 

hans sønner kan dø som polyteister, og hvor deres framtid skulle være i helvetes ilden for evig 

og alltid.  

Lærdom fra disse to versene: 

1. Shirk (polyteisme) er den største synden, og vil aldri bli tilgitt hvis en ikke snur seg 

tilbake til Allah og spør om tilgivelse. 

2. Hvis noen pågår hvilken som helst annen synd unntatt Shirk uten å spørre om 

tilgivelse, kan Allah tilgi han i Dommedag, eller straffe han. 

3. En Muslim må vise redsel mot Shirk, for Ibrahim var redd for at han og hans sønner 

skulle ende opp i denne grusomme akten. 

4. At det er tillat å påkalle Allah for å hjelpe med prøvelser/trengsler. Han er den vi 

bønnfaller for hjelp og støtte. 
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5. Versene motbeviste påstanden av noen uvitende folk om at, muslimske nasjoner er 

ikke utsatt for å falle inn i handlinger eller former av Shirk. Disse menneskene følte 

seg trygge fra det, og dermed, i uvitenhet, falt i dens (Shirk) mørke. 

Hadith som er relatert til shirk: 

Profeten Muhammad (fvmh) har sagt: "Den mest forferdelige synden jeg er redd for at dere 

kan begå er Shirk Azghar (Små Shirk), Han ble da stilt spørsmål om det. Deretter sa han "Det 

er (tilby dine gode gjerninger) ved å overdrive. Allah forteller de folkene i Dagen av 

Gjengjeld til å gå til de personene som du pleide å skryte av dine gode gjerninger i din første 

liv, så se hvis du skal finne din belønning hos dem"
66

 

Forklaring: 

Profeten Muhammad (fvmh) nevnte (gjennom hans lære) at Shirk er to deler: Stor og Små, og 

i denne hadith så blir det forklart om frykten for hans Ummah (Nasjon); Profetens store frykt 

for oss er den Små Shirk, at vi faller i den. Som f.eks kan være at vi viser våre gode gjerninger 

til folk men med feil intensjon. 

 

Den som gjør det, I Dagen av Gjengjeld, vil ikke Allah belønne han for denne akten, men 

heller at personen skal dra til folket og se om han får belønning fra dem, hvor dem ikke vil gi 

han pga Allah alene er den som belønner. 

 

GENERELLE MENING: 

Av hans medlidenhet for hans Ummah (Nasjon), var Profeten Muhammad (fvmh) alltid 

opptatt å veilede folk til den rette vei, og advare dem mot all ondt. Han advarte muslimene om 

å utføre handlinger for å vise frem, eller for å få folkets beundring. Han har ansett å vise seg 

frem (riyaa) som en små shirk. Som returnerer alle gjerninger av tilbedelse, utført på en slik 

måte, verdt null og annullert. 

  

                                                           
66
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Lærdommer fra denne hadith: 

1. En sann troende burde være engstelig over å falle i Små Shirk, siden Profeten 

Muhammad (fvmh) uttrykte sin angst i denne Hadith, og advarte muslimene mot det. 

2. Profeten Muhammad (fvhm) var medfølende og opptatt av å veilede sin Ummah 

(Nasjon) til den rette vei. 

3. Shirk er kategorisert i Stor og Små, den første er definert som å legge partnere ved 

siden av Allah, hvor den andre er begrenset til handlinger utpekt til å være Shirk ifølge 

Quran og Sunnah, uten å rekke nivået til Shirk Akbar (Stor Shirk). De kan 

sammenlignes slikt: 

4. Den Store gjør slik at en persons alle gjerninger er annullert, mens på Små shirk er det 

kun den handlingen (gjerningen) som man gjør er annullert. 

5. Stor Shirk kan få deg til å være i Helvete for evig og alltid, mens Små shirk for deg 

ikke det. 

6. En mann som gjør Stor Shirk vil falle ut av Islam, mens en som gjør Små Shirk vil 

ikke. 
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Fundamentene i Islam & Hva som annulerer din religion 

Anta at du er ute en dag og går ute i gaten, og du ser en mann som du har sett før, men vet 

absolutt ingenting om han. Du står ved siden av han, men for en eller en annen grunn snakker 

du ikke til han. Du vil være hans venn, men du bestemmer for å gå videre uten å ta noe form 

for kontakt. Da har jeg et spørsmål å stille dere: 

 

Når du bare går videre uten å bli kjent med han, vil han være en mystisk mann for deg?  

Svar: Ja, fordi du vil kjenne han, men du kjenner ikke han pga. at du valgte for å gå videre. 

Poenget bak dette er at når man først skal bli kjent med noen er det tre enkle H-er som må bli 

spurt, og det er ‘’HVEM – HVA – HVOR’’. Hvem er du? Hva gjør du? Hvor kommer du ifra 

eller hvor jobber du? Naturligvis, når du ønsker å komme nærmere noen, er det viktig å få vite 

mer om han. 

 

Allah den All-Mektige introduserer seg selv med disse tre H-ene i Surah Al-Aaraf, Vers:54: 

تَ َوى َعَلى الأَعرأِش يُ غأِشي  ِإنم رَبم ُكُم الّلُه المِذي َخَلَق السمَماَواِت َواَْلرأَض ِف ِستمِة أَيماٍم ُُثم اسأ
ُر تَ َباَرَك  َلأُق وَ اَْلمأ َس َوالأَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخمَراٍت بَِأمأرِِه َأََّل َلُه اْلأ اللميأَل الن مَهاَر َيطألُُبُه َحِثيثًا َوالشممأ

 الّلُه َربُّ الأَعاَلِمنيَ 
‘’Sannelig, er Allah deres Herre! Han som skapte himlene og jorden på seks dager. Så tok 

Han plass på tronen (på en måte som passer Hans majestet). Han fører natten, som et dekke 

over dagen. Og (han skapte) sol, måne og stjerner, underkastet ved Hans bud. Skapelsen og 

makten tilhører Ham! Velsignelsesrik er Allah, Herren over al-‘Alamin (alt som 

eksisterer)’’
67

 

 

Hvem er han? ‘’Sannelig, er Allah deres herre!-‘’ 

Hva gjør han? ‘’ Han som skapte himlene og jorden på seks dager. Så tok Han plass på 

tronen (på en måte som passer Hans majestet). Han fører natten, som et dekke over dagen. Og 

(han skapte) sol, måne og stjerner, underkastet ved Hans bud.-’’ 

Hvor er han? ‘’Så tok Han plass på tronen (på en måte som passer Hans majestet).’’ 
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Nå vet du hva du trenger å vite, ergo at du har kunnskapen, og dette betyr at Allah ikke lenger 

er mystisk for deg, men fortsatt mangler vi et svar, hvordan skal vi bli bedre kjent med han? 

Er det av å lese hans bok, eller se hans tegn (mirakler, bevis osv.). Det viktigste er at du nå 

kjenner Allah, og det betyr at du er i søken etter han, og det er der hvor kunnskap ligger.  

 

Profeten Muhammad (fvmh) har sagt: ‘’ Hvis noen tar en vei på jakt etter kunnskap, tre ting 

vil skje som en fordel for denne personen: Allah vil føre ham til å reise på en av veiene til 

Jannah (Paradiset). Englene vil senke sine vinger i sin store glede med en som søker 

kunnskap. Innbyggerne i himmelen og jorden og (selv) fisken på dypt vann vil be om 

tilgivelse for lærd mann.’’ 

 

Nå kommer det opp et spørsmål i tankene mine… Jeg spør meg selv: Hva slags kunnskap er 

det Profeten Muhammad (fvmh) snakker om? Kunnskap av den nyeste teknologien? Eller 

kunnskap av alt dere kan tenke gjennom i jordelivet. Hva med heller Kunnskap om Allah, 

Kunnskap om Islam og Kunnskap om Profeten Muhammad (fvmh)? Er ikke dette en nyttig 

kunnskap som vi trenger å vite? Jo, dette er en nyttig kunnskap som vi trenger å vite, og det er 

her hvor fundamentalene ligger. 

 

Fundamentalene i Islam er tre, og de er: 

1. Kunnskap om Allah 

2. Kunnskap om Islam 

3. Kunnskap om Profeten Muhammad (fvmh) 

 

Hvorfor trenger vi denne kunnskapen og hvorfor må vi kunne de tre fundamentalene? Grunnet 

er fordi denne kunnskapen kommer til å bli spurt oss om i graven. Når englene kommer og 

skal spørre oss om: 

 

1. Hvem er din Herre? 

2. Hva er din Religion? 

3. Hva pleide du å si om mannen som het Muhammad? 

 

Hvis en troende, at han trodde i sitt første liv, og følget den, vil han da med Allahs vilje klare 

å svare disse tre spørsmålene. Og hvis personen, tvilte (ikke trodde), avviste, eller trodde men 

ikke følget, da vil han ikke klare å svare disse spørsmålene. Hvis en person klarer å svare 
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disse tre spørsmålene med Allahs vilje, vil han ha bestått testen, vil han få Paradiset til evig og 

all tid. Hvis personen ikke klarer å svare disse tre spørsmålene, vil han ikke bestå testen, vil 

han få Helvetes ilden til evig og all tid.  

 

Allah den All-Kraftige sier i sin Hellige Bok Koranen: 

 َحَّتم ِإَذا َجاء َأَحَدُهُم الأَموأُت قَاَل َربِّ ارأِجُعونِ   
َعُثونَ  ُت َكالم ِإن مَها َكِلَمٌة ُهَو قَائُِلَها َوِمن َورَائِِهم بَ رأزٌَخ ِإََل يَ وأ ِم يُ ب أ  َلَعلِّي َأعأَمُل َصاِِلًا ِفيَما تَ رَكأ
‘’Inntil, når døden så kommer til en av dem (dem som legger partnere i tilbedelsen ved siden 

av Allah), da sier han: ‘’Min Herre, send meg tilbake, slik at jeg må leve rettskaffent i alt jeg 

har forsømt’’ Nei (Allahs svar), dette er bare ord han sier. Bak dem er Barzakh (en barriere) 

til den dag de gjenoppvekkes.’’
68 

 

Når en person dør fra denne verden (Al-Dunya) vil han ikke med engang komme inn i det 

evige livet (al-Akhira). Det er en steg mellom dem som heter Al-Barzakh. Og denne stegen 

for en muslim er forskjellig for en vantro.  

 

Nå skal vi gå gjennom hva de tre fundamentalene handler om: 

 

Første Fundamental:  

Kunnskap om Opprettholderen & Verdsetteren 

Når vi vet at, din Herre er Opprettholderen og Verdsetteren som har næret deg og fostret deg 

med sin velsignelse.  

Nå vet vi at, han er den eneste som er verdt å bli tilbedt til, uten å ha noen partnere ved siden 

av. 

- Anerkjenne ham fra hans tegn og resten av skapningene. Noen av hans tegn og 

skapninger er: 

1) Dagen, Natten, Solen og Månen (Tegn + skapninger) 

2) De syv himler, Jorden, og alt mellom dem.  
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Andre Fundamental: 

- Kunnskap av den Islam, den eneste religionen som er akseptert fra Allah. Islam er 

å underkastelse av Allahs vilje alene, fornekte alle falske guddommer, og tilbe han 

alene. 

Tredje Fundamental: 

Kunnskap om Profeten Muhammad 

Hans navn: 

Han er Muhammad sønn av Abdullah sønn av Abdul-Muttalib sønn av Hashim, og Hashim er 

fra Quraysh (klan), Qurays er fra Araberne, og Araberne er etterkommerne Ismail (sønn av 

Ibrahim) som giftet seg med en av Jurhum (klan), hvor dem kommer fra Saam, hvor araberne 

stammer fra han (En av sønnene til Nuh). 

Han var 63 år gammel, 40 år før profetien og 23 år som en Budbringer og Profet.  

Han ble profetert med (Iqraa’) og sendt med (Al-Mudatthir), og begge revelasjonene (surah) 

kan man finne i Koranen.  

Hans By: Makkah 

Han Emigrasjon: Madinah 

Hans Invitasjon: Tawheed 

 

Dermed, etterlater dette oss med noen saker som må forstås: 

 

1) Hva skjer med menneskeheten etter Døden? 

Menneskene entrer en ny steg i sitt liv som heter Al-Barzakh (noe vi forklarte oppe) 

2) Hvorfor heter det Dagen av Gjenopplivelse? 

Den heter Dagen av Gjenopplivelse pga. hvert eneste menneske skal bli gjenopplivet 

den dagen. 

3) Hvorfor heter det da Dommedagen? 

Det heter Dommedagen pga. hvert eneste menneske vil ha sin dom fra sin Herre. Hvis 

henvendende har levet etter hans vilje i dette livet, vil han være trygg (dette gjelder om 

personen ikke har gjort shirk, eller at han gjort men spurt om tilgivelse)(Husk fotnote 

og forklar). Hvis ikke vil han få sin dom og sin straff. 

4) Hva er noen klare tegn som viser at verden vil ende? 

- Hver dag er det 24 timer, etter at 24 timer er omme, vil Dagen ende. 
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- Det er 4 årstider, hver av dem inneholder 3 måneder, etter 3 måneder vil det 

komme en ny årstid, og det forrige vil ende. 

- Mennesker er født, de vokser, de blir modne, de blir eldre, og dør; noen dør tidlig, 

noen dør som eldre, men til slutt vil alle liv komme til en slutt. 

5) Hva skjer om jeg går vekk fra Allahs religion? 

رِي فَِإنم َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوََنأُشرُُه يَ وأَم الأِقَياَمِة َأعأَمى   َوَمنأ َأعأَرَض َعن ذِكأ
 قَاَل َربِّ َِلَ َحَشرأَتِِن أَعأَمى َوَقدأ ُكنُت َبِصيًا 

 قَاَل َكَذِلَك أَتَ تأَك آيَاتُ َنا فَ َنِسيتَ َها وََكَذِلَك الأيَ وأَم تُنَسى 
‘’Men den som vender seg bort fra Min Påminnelse (dvs. trodde ikke på Koranen, Dens bud 

eller lover osv.), Sannelig vil få et liv i trengsel, og på oppstandelsens dag vil Vi oppvekke 

ham blind.» Han vil spørre: «Herre, hvorfor har Du oppvekket meg blind, jeg som var 

seende?» Og Han vil svare: «Slik er det. Vårt ord kom til deg, og du glemte det. Slik blir du i 

dag glemt»’’
69 

 

I så fall, hvis å vite generelle ting i ditt liv er bare en flott måte å leve på, tenk deg om hvor 

godt det er å vite om sin religion. Ikke bare med det, denne religionen er ditt livstil, tenk 

gjennom dette. Det finnes ikke noe bedre enn i dette livet enn å søke kunnskap om Islam og 

vite disse tre fundamentalene, og hvis du innser at du er en av dem som er ute etter kunnskap, 

vær fornøyd. Fordi du er nærme Allah, og du balanserer livet ditt både i Dunya (dette livet) og 

Akhira (den neste liv, og den siste som varer for evig og alltid). Bortimot, Kuffar (vantro) 

kjenner kun til Dunya (dette livet), når du spør dem om Akhira, har dem ingen kjennskap eller 

interesse for dette. 

 

Allah Den All-Mektige sier: 

ن أَيا َوُهمأ َعِن اِلأ ِخرَِة ُهمأ َغاِفُلونَ   ََياِة الدُّ  يَ عأَلُموَن ظَاِهًرا مَِّن اِلأ
‘’De kjenner bare de ytre sider av jordelivet (dvs. saker som angår deres levebrød), og 

de overser det hinsidige (livet etter døden)’’
70
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Hva er det som annulerer din religion? 

1. Shirk
71

 

2. Sette mellomledd mellom en selv og Allah
72

 

3. Å tro at polyteister ikke er vantro, eller tvile at deres tro er blasfemi og tro at deres 

tilbedelsesmåter og religion er riktig. 

4. Troen at det finnes en mer perfekt veiledning enn veiledningen til Muhammad (fvhm) 

5. Å hate noe profeten Muhammad (fvmh) har kommet med, selv om personen 

praktiserer handlingen, har han fortsatt falt ut av Islam. 

6. Håne og latterliggjøre deler av Muhammad (fvmh) sin religion, belønninger eller 

straff.
73

 

7. Trolldom, som inkluderer magiske trylleformler som for en person til å hate en sak de 

er søken etter, eller elsker en sak som de holder seg unna fra, utføre det eller å være 

fornøyd med det vil resultere annullering av din religion.
74

 

8. Støtte og bistå Mushrikeen (polyteistene) mot muslimer.
75

 

9. Å tro at det er tillat for noen mennesker om at de er fri fra implementere Sharia 

(Islamsk lov) av Muhammad (fvmh)
76

 

10. Å vende seg bort fra Allahs religion, vil ikke lære og vil ikke implementere det i sitt 

liv.
77
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 ‘’Sannelig, Allah tilgir ikke at man setter noen partnere ved hans side i tilbedelse, men han tilgir unntatt det 
(alt annet), til hvem han ønsker, og den som setter opp partnere i tilbedelsen langs Allah, er sannelig langt på 
villstrå-‘’ [4, 116] 
72

 Tilkalle dem, spørre om forbønn (dua) fra dem, på en måte slik som: Via hans forbønn (dua), vil vi komme 
nærmere Allah. Spørre om tillit fra dem osv. 
73

 ‘’Og om du spør dem, vil de visselig svare: Vi bare tøyset og spøkte. Spør (dem): Var det Allah og Hans tegn 
og Hans sendebud dere spottet? Kom ikke med unnskyldninger. Dere har visselig vært vantro etter at dere 
hadde antatt troen-‘’ [9, 65-66] 
74

 ‘’og Sulaiman (Solomon) var ikke vantro, men Shayatin (djevlene) var vantro, og lærte folk magi-‘’ [2,102] 
75

 ‘’-og den av dere som tar dem til venner er sannelig en av dem. Allah rettleder visselig ikke det urettferdige 
folk’’ [5,51] 
76

 ’Og om noen søker en annen religion enn Islam, skal den ikke mottas av ham, og han skal i det kommende 
(liv) være blant taperne’’ [3, 85] 
77

 ‘’Og hvem er mer urettferdig enn den som formanes ved hans Herres tegn, og som så vender seg bort fra 
dem. Vi vil visselig gjengjelde syndige’’ [32,22] 
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Kufr (Vantroskap) 

Allah den All – Mektige sier i Koranen: 

 ِإنما أَنَذرأنَاُكمأ َعَذابًا َقرِيبً ا يَ وأَم يَنظُُر الأَمرأُء َما َقدمَمتأ َيَداُه َويَ ُقوُل الأَكاِفُر يَا لَيأَتِِن ُكنُت تُ َرابًا 
‘’Sannelig, Vi har advart dere mot en straff som er nær; en dag mennesket vil se hva dets 

hender har sendt i forveien, og den vantro vil si: Gid! Om jeg bare var støv!’’
78

 

 

All skapning vil bli gjennopplivet i Domme Dagen, mennesker, djinn, dyr og tom. insekter.  

Allah vil kommandere dyr og insekter til å bli til støv, når de vantro ser dette, vil dem si: Gid! 

Om jeg bare var støv!. 

 

Terminologi: 

Kafir = Vantro (hankj.) 

Kafira = Vantro (hunkj.) 

Kafireen/Kafiroon/Kuffar = Vantro (flertall) 

 

Kufr (Vantroskap) 

Språklig Å dekke til 

Religiøst Alt som går imot Islam 

 

Typer av Kufr 

Stor Kufr 

Liten Kufr 
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Stor Kufr: 

Det er vantroen på Allah og hans budbringere, med eller uten fornektelse. 

 

Dommen på Stor Kufr: 

Det utviser en fra Islam. 

 

Deler av Stor Kufr: 

1. Kufr av Fornektelse 

قِّ َلمما َجاءُه أَلَيأَس ِف َجَهنمَم َمث أًوى  َوَمنأ َأظأَلُم ِّممِن اف أتَ َرى َعَلى اللمِه َكِذبًا أَوأ َكذمَب بِاِلَأ
 لِّلأَكاِفرِينَ 

‘’Og hvem er mer urettferdig enn den som oppdikter en løgn om Allah, eller forkaster 

sannheten, etter at den er kommet til ham? Er det ikke i helvete et hjemsted for de vantro?’’
79 

 

2. Kufr av Arroganse 

بَ َر وََكاَن ِمَن الأَكاِفرِينَ  َتكأ ُجُدواأ ِلَدَم َفَسَجُدواأ ِإَّلم ِإبأِليَس َأََب َواسأ  َوِإذأ قُ لأَنا لِلأَمالَِئَكِة اسأ
‘’Og da vi sa til englene: underkast (dere) Adam, så underkastet de. Men Iblis gjorde det ikke, Han 

avslo og han var arrogant, for han var en av de vantro’’80 

 

3. Kufr av Tvil 

ِسِه قَاَل َما َأُظنُّ َأن تَِبيَد َهِذِه أََبًدا  َوَدَخَل َجنمَتُه َوُهَو ظَاَِلٌ لِّنَ فأ
َها ُمنَقَلًبا  َوَما َأُظنُّ السماَعَة قَاِئَمًة َولَِئن رُِّددتُّ ِإََل َرِّبِّ َْلَِجَدنم َخي أرًا مِّن أ

‘’Og han trådte inn i sin hage, idet han handle urett mot seg selv. Han sa: Jeg tror ikke at 

dette kommer til å bli tilintetgjort. Og jeg tror ikke at timen (Dommedagen) skal komme, og 

selv om jeg ble sendt tilbake til min Herre, så ville jeg visselig finne et bedre sted enn 

dette’’
81 
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4. Kufr av Aversjon(Noahs Historie) 

 َوالمِذيَن َكَفُروا َعمما أُنِذُروا ُمعأِرُضونَ 

‘’Og de vantro vender seg bort fra det de advares mot’’
82

 

 

5. Kufr av Hypokrati 

َقُهونَ   َذِلَك بِأَن مُهمأ آَمُنوا ُُثم َكَفُروا َفطُِبَع َعَلى قُ ُلوِِبِمأ فَ ُهمأ ََّل يَ فأ
‘’Slik er det, fordi de trodde og deretter ble vantro. Derfor ble deres hjerter forseglet, så de 

ikke forstår’’
83

 

 

Liten Kufr: 

Det er en ulydig akt som har blitt identifisert som Kufr i Quran og Sunnah, men ikke til en grad at det 

blir Stor Kufr.  

 

Dommen på Liten Kufr:  

Det er Haram (forbudt), en av de store syndene, men utviser ikke personen fra Islam. 

 

Eksempler på Liten Kufr: 

1. Kufr av Nåde 

َوَضَرَب الّلُه َمَثالً قَ رأيًَة َكاَنتأ آِمَنًة مُّطأَمِئنمًة يَأأتِيَها رِزأقُ َها َرَغًدا مِّن ُكلِّ َمكَ اٍن َفَكَفَرتأ بِأَن أُعِم 
نَ ُعونَ  َوأِف ِبَا َكانُواأ َيصأ ُوِع َواْلأ  الّلِه فََأَذاقَ َها الّلُه لَِباَس اْلأ

‘’Og Allah fremstiller en liknelse om en by (Makkah) som nøt fred og trygghet, som fikk sitt 

underhold fra alle kanter, men den (innbyggerne) fornektet Allahs nådegjerninger, derfor lot 

Allah den bære sulten og fryktens plagg, (som straff) for det de pleide å gjøre’’
84

 

 

NB: 

Når menneskeheten glemmer og nekter at det er Allah som gir dem underhold og sikrer deres 

levestil, så lar ikke Allah la denne nåden vare lenge, han straffer dem med sult og frykt for de 

de har nektet, og tar bort deres nåde pga. deres fornektelse. 
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2. En Muslim dreper en annen Muslim 

"عن عبداهلل, عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: سباب املسلم فسق او فسوق وقتاله  
 كفر"

‘Abdullah fortalte at: Profeten Muhammad (fvmh) sa: Å Misbruke en muslim er Fusuq (en 

ond handling) og drepe han er Kufr (vantroskap)
85

 

 

3. Angrepe ens slekstlinje 

عن اِّب هريرة رضي اهلل عنه: ان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسام قال: "اثنتا ِف الناس مها 
رواه مسلمِبم كفر:الطعن ِف النسب...."   

Abu Hurayra fortalte at Allahs Budbringer (fred være med han) sa: ‘’To ting mennesker har 

som inneholder Kufr i seg: angripe ens slektslinje....’’
86

 

 

4. Hyle over de døde 

الناس مها عن اِّب هريرة رضي اهلل عنه: ان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسام قال: "اثنتا ِف 
 ِبم كفر:...، و النيا حة على امليت" رواه مسلم

Abu Hurayra fortalte at Allahs Budbringer (fred være med han) sa: ‘’To ting mennesker har 

som inneholder Kufr i seg: ...., og hyle over de døde’’
87 
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Nifaq (Hykleri) 

Allah den All-Mektige sier i Koranen: 

ِبُضونَ   الأُمَناِفُقوَن َوالأُمَناِفَقاُت بَ عأُضُهم مِّن بَ عأٍض يَأأُمُروَن بِالأُمنَكِر َويَ ن أَهوأَن َعِن الأَمعأُروِف َويَ قأ
أَيأِديَ ُهمأ َنُسواأ الّلَه فَ َنِسيَ ُهمأ ِإنم الأُمَناِفِقنَي ُهُم الأَفاِسُقونَ  َوَعَد اهلل الأُمَناِفِقنَي َوالأُمَناِفَقاِت 

بُ ُهمأ َولََعنَ ُهُم الّلُه َوََلُمأ َعَذاٌب مُِّقيمٌ     َوالأُكفماَر نَاَر َجَهنمَم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحسأ
‘’De hykelrske menn og de hyklerske kvinner er av hverandre: De påbyr det onde og forbyr 

det gode og knuger hendene sine sammen (om sin rikdom). De har glemt Allah, derfor vil 

Allah glemme dem. Sannelig, hyklerne er de som overskrider (grenser).Allah har lovet de 

hyklerske menn og kvinner og de vantro Helvetes ild, hvor de skal forbli i langt tid. Den skal 

være tilstrekkelig. Og Allah har forbannet dem, og de vil få en langvarig straff’’
88

 

 

En hykler er kjent ifra hans egenskaper, og som nevnt over er en av dem at de påkaller til det 

onde og forbyr det gode, som er det helt motsatt av det en muslim skal gjøre. Hyklere er de 

største fiendene til Islam og muslimer, og for dem er det helvetes ild for evig og alltid.   

 

Terminologi: 

Munafiq = Hykler (hankj.) Munafiqa = Hykler (hunkj.) 

Munafiqeen/Munafiqoon = Hyklerne (hankj. flertall) 

Munafiqat = Hyklerne  (hunkj. Flertall)' 
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Hva er Nifaq (Hykleri), og hvor mange typer Nifaq finnes det? 

Nifaq (Hykleri) 

Språklig Å gjemme noe og holde det skjult 

Religiøst Å vise seg utvendig Muslim, mens innvendig er enten Kafir 

eller Mushrik 

 

Deler av Nifaq 

Doktorinal Stor Nifaq 

Praktikal Liten Nifaq 

 

Doktorinal Stor Nifaq: 

Det er den store hykleriet, hvor en viser Islam utvendig, men skjuler sin Kufr eller Shirk. 

 

Dommen på Doktorinal Stor Nifaq: 

Denne typen utviser en person fra Islam, og får en person til å entre Helvetes ild for evig og 

alltid, spessielt den laveste nivået (hvor det er værst i Helvete) 

 

 

Typer av Doktorinal Stor Nifaq:  

1. Nekte Profeten Muhammad (fred være med han) 

2. Nekte noe av Profetens Lære 

3. Hate Allahs Budbringer (fred være med han) 

4. Hate noe som Allahs Budbringer (fred være med han) ble sendt med 

5. Juble over at Religionen til Allahs Budbringer (fred være med han) faller. (Være glad 

over at Islam faller)  

6. Å erge over at Religionen til Allahs Budbringer (fred være mee han) utbreder. 

(Mislike at Islam overvinner alle andre religioner) 
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Praktikal Liten Nifaq: 

At en besitter en av egenskapen til en hykler, mens han beholder sin tro (iman) i sitt hjerte. 

 

Dommen på Praktikal Liten Nifaq: 

Det vil ikke utvise en fra Islam, men kan føre til det. Når en person har en blanding av Tro 

(Eeman) og Nifaq (Hykleri) i sitt hjerte, og det siste vinner, vil han bli en ren hykler. 

 

Eksempler på Praktikal Liten Nifaq: 

1. Å Lyve 

2. Bryte løfter 

3. Å ikke ta vare på ‘Amal (‘Amal = penger, eindom osv.) 

4. Oppfører seg troløst i en avtale (Holder ikke avtaler) 

5. Oppføre seg umoralsk under uenigheter 

6. Drar ikke til felles forsamlings bønn pga. latskap. 

7. Fremviser sine gode gjerninger (ar-Riyaa) 

 

Allahs Budbringer (fred være med han) sa: ‘’Fire egenskaper, den som besitter dem er en ren 

hykler. Og den som besitter en av dem, besitter en av egenskapene til hyklerene til han gir fra 

seg det. Når han er betrodd, forråder han tilliten, og når han taler, han lyver, når han inngår 

i avtalar, oppfører han seg troløst, og når det er uenigheter, oppfører han seg umoralsk.’’
89

 

 

En person som har samlet og kombinert alle disse egenskapene nevnt over er en ren hykler, 

men om personen har en av dem, har han en av egenskapene til en hykler. Og en person kan 

ha egenskaper av både godhet og det onde. Hykleri er ondt og meget farlig,  noe som 

Følgesvennene (til Profeten Muhammad fred være med han) var redde for. Ibn Abi Malikah 

sa: Jeg møtte tretti av Følgesvennene til Profeten Muhammad (fred være med han), og dem 

alle var redd for å falle i hykleri.  
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 Saheeh Al-Bukhari: 34, 2459. Sunan an-Nasaai, nr: 5023, og den er saheeh. Med en annen ordbruk, så kan du 
finne den i Saheeh al Muslim, nr:  210, og Allah vet best. 
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Den All – Mektige Allah sier i Koranen: 

ن أَيا َوت َ زأَهَق أَنُفُسُهمأ  ََياِة الدُّ بَ ُهم ِِبَا ِِف اِلأ َا يُرِيُد الّلُه لِيُ َعذِّ َواَُلُمأ َوََّل أَوأََّلُدُهمأ ِإَّنم َفاَل تُ عأِجبأَك أَمأ
َرُقونَ   َوُهمأ َكاِفُرونَ  َوََيأِلُفوَن بِالّلِه ِإن مُهمأ َلِمنُكمأ َوَما ُهم مِّنُكمأ َولَ ِكن مُهمأ قَ وأٌم يَ فأ

‘’La da ikke deres eindom og deres barn fremkalle din undring. Allah ønsker bare å straffe 

dem med det i nærværende liv, og deres sjeler må dra bort mens de er vantro. Og de sverger 

ved Allah at de visselig tilhører til dere, enda de ikke er av dere, men de er et forskremt 

folk.’’
90
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 Surah at-Tawbah(9), vers 55-56 
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Al Wala Wal Bara 

 

Al-Wala’ & Al-Bara’ er et arabisk ordtak. I sammenheng med islam, dette uttrykket vil bety: Å 

nærme seg til hva som er likt hos Allah og hans Budbringer (fred være med han), og samtidig, trekke 

seg unna fra det Allah og hans Budbringer (fred være med han) misliker. 

 

Hva betyr egentlig Al-Wala’ og Al-Bara’? 

1. Al-Wala’ = Å elske/ Ha kjærlighet for noe for Allahs skyld: Dette betyr at vi skal elske 

Allah, og ha vår lojalitet mot Ham ved å følge hans Sharia (lovverk). Det betyr å elske alt som 

er bra ifølge Koran og Sunnah.  

- Denne type kjærlighet krever en til å beskytte Allahs religion og for å bevare den. Det er å 

elske dem som er lydig til Allah og hans ordre, beskytte dem og støtte den. 

2. Al-Bara’ = Å hate/ Å ha fiendskap for Allahs sak: Dette viser at vi må vise fiendskap mot 

de som motsetter/går imot Allah og hans Budbringer (fred være med han), hans religion og 

hans tilhengere. 

- Det er å streve og kjempe mot dem for å opprettholde og spre Allahs og hans Budbringer 

(fred være med han) sin vei. Det finnes en brilliant eksempel på dette i fortellingen til 

Ibrahim (fred være med han), som ble fortalt i Koranen av den All-Mektige Allah: 

َوٌة َحَسَنٌة ِف ِإب أرَاِهيَم َوالمِذيَن َمَعُه ِإذأ قَاُلوا لَِقوأِمِهمأ ِإنما بُ َراء ِمنُكمأ َوِّمم ا   َقدأ َكاَنتأ َلُكمأ ُأسأ
َنُكُم الأَعَداَوُة َوالأبَ غأَضاء أََبًدا َحَّتم تُ ؤأِمُنوا بِاللمِه  نَ َنا َوبَ ي أ تَ عأُبُدوَن ِمن ُدوِن اللمِه َكَفرأنَا ِبُكمأ َوَبَدا بَ ي أ

َدهُ    َوحأ
‘’Dere har et visselig et skjønt og godt forbilde i Ibrahim (Abraham) og dem som var med 

ham, da de sa til deres folk: Vi sier vi sier oss visselig fri fra dette, og det dere tilber ved siden 

av Allah. Vi forkaster dere (og deres vantro). Og fiendskap og hat er oppstått mellom oss og 

dere for alltid, inntil dere tror på Allah alene’’
91
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 Surah al-Mumtahinah(60), vers 4 
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Viktigheten av Al-Wala’ & Al-Bara’: 

1. Det er ansett som et islamsk fundament 

2. Det er den strammeste bånd av tro 

3. Dette er fra Millat Ibrahim og Millat Mohammad (fred være med dem begge) 

 

Deler av Al-Wala’: 

Al-Wala’ er delt i to: 

1. Tawalli 

2. Muwalaa 

Tawalii betyr å elske Shirk (polyteisme) og elske Mushrikeen (polyteister), elske Kufr 

(vantroskap) og elske Kuffar (vantro), bekjempe Muslimer og støtte fienden. 

 

Dommen på Tawalii: 

Det er ansett som Stor Kufr og utviser en person fra Islam. 

Bevis for det er at Allah sier i Koranen: 

ُهمأ   َوَمن يَ تَ َوَلمُم مِّنُكمأ فَِإنمُه ِمن أ
‘’Og den av dere som tar dem til venner er sannelig en av dem’’

92
 

Muwalaa betyr å elske Kuffar og Mushrikeen kun for verdslige fordeler, uten å bekjempe 

Muslimer eller å støtte fienden. 

  

Dommen på Muwalaa: 

Det er forbudt, og er en av de største synder. 

Bevis for det er at Allah sier i Koranen: 

لَِياء تُ لأُقوَن إِلَيأِهم بِالأَمَودمةِ   يَا أَي َُّها المِذيَن آَمُنوا ََّل تَ تمِخُذوا َعُدوِّي َوَعُدومُكمأ أَ وأ
‘’Å dere troende, ta ikke Min fiende og deres (egne) fiende til venner, dere sender (budskap) 

til dem i kjærlighet’’
93
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 Surah al-Mumtahinah(60), vers 1 
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Tegn på Muwalaa til al-Kuffar: 

1) Kle som dem, tale som dem 

2) Å reise til deres land for fornøyelse 

3) Leve i deres land, når du har mulighet til å leve i et Islamsk Land 

4) Å være involvert i deres høytider, eller hjelpe dem med å feire det 

5) Å navne seg selv, eller sitt barn et ikke-muslimsk navn 

 

Type mennesker og deres rettighet for vennskap og fiendskap: 

1) Dem som skal fullt elskes uten noe hat: De er dem som er troende, som profeter, 

trofaste (as-siddiqun, de som følgte profeten som trodde på han først, f.eks som Abu 

Bakr as-Siddiq), martyrene, og de rettskafne. Vi starter med å elske Profeten 

Muhammad (fred være med han), hvor å elske han er obligatorisk. Vi må elske han 

mer enn oss selv, våre foreldre, sønner og de nærmeste. Deretter er det hans koner, 

som også kalles for ‘’mødrene til de troende’’, deretter hans følgesvenner.  

2) Dem som skal fullt hates uten noe kjærlighet: Det er de som er Kuffar (vantro), 

Mushrikeen (Polyteister) og Munafiqeen (Hyklerne) 

3) Dem som skal elskes og hates i en sammenheng: De er dem som vi skal hate og 

elske samtidig. De er muslimer, men har gjort store synder. Vi skal elske deres tro, 

men hate deres onde gjernigner. Å ha kjærlighet for dem vil bety å være rettskaffen 

mot dem og dirigere dem til det rette vei. Vi anbefaler dem til å spørre Allah for 

tilgivelse for den onde gjerningen de har begått, og at de skal stoppe med den. Det er 

også forbudt å se dem gjøre en gjerning og at vi ikke advarer dem.  
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Al-Ibadah 

Hva betyr al-Ibadah? 

Språklig: Ibadah i det arabiske språket betyr underkastelse eller overgivelse 

 

Religiøst: Den har flere definisjoner som: 

 

Ibn Taymiyyah har definert ibadah som: ‘’Det er et omfattende begrep som omfatter alt hva 

Allah elsker av ord og gode gjerninger, enten indre eller det ytre’’ 

 

Ibn al-Qayyim sa: ‘’Tilbedelse er den ytterste grad av kjærlighet til Allah samtidig fulgt av 

fullkommen overgivelse.’’ 

 

Shaykh ibn Sa’di ga mange definisjoner for al-Ibadah, som f.eks: ‘’Kjærlighet og 

underkastelse til Allah er essensen og kjernen i tilbedelse. Det komplette kjærlighet og 

underkastelse til Allah er realiteten for tilbedelse. Hvis disse to konseptene eller noen av dem 

er savnet, er det ikke betraktet som en sann tilbedelse. Dette er fordi å underkaste seg selv til 

Allah er kjernen i tilbedelse som ikke kan oppnås utenom en fullkommen kjærlighet, hvor all 

annet kjærlighet følger’’ 

 

 Søylene av al-Ibadah: 

1) Kjærligheten 

2) Frykten 

3) Håpet 

Betingelser for at Allah skal akseptere ens tilbedelse: 

1) Al-Ikhlas (Oppriktighet) 

2) Å tilbe Allah i en slik måte Profeten Muhammad (fred være med han) gjorde. 
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Bevis fra Koran og Sunnah for de overnevnte betingelsene: 

Bevis for Al-Ikhlas (Oppriktighet): 

  َوَما أُِمُروا ِإَّلم لِيَ عأُبُدوا اللمَه ُُمأِلِصنَي َلُه الدِّينَ 

‘’Og det ble kun påbudt dem å tilbe Allah i hengiven lydighet mot Ham (alene)...’’
94

 

 

Bevis for at tilbedelsen vår må være lik Profeten Muhammad (fred være med han): 

" َدَث ِِف أَمأرِنَا َهَذا َما لَيأَس ِفيِه فَ ُهَو َرد      " َمنأ َأحأ
‘’Han som fornyer noe i denne saken fra vår side som ikke er det vil ha det avvist’’

95
 

 

Al-Ibadah er to typer: 

1. Universal tilbedelse: Det er underkastelsen til Allahs universal befaling, det innebærer begge, 

troende og vantro. Dette betyr at alt som er skapt i universet er Allahs slave, siden han skapte 

alt. Bevis for universal tilbedelse er: 

َرأِض ِإَّلم آِت الرممحأَِن َعبأًدا  ِإن ُكلُّ َمن ِِف السمَماَواِت َواْلأ
‘’Det er ingen i himlene og på jorden, som ikke vil komme til den all-Nåderike, 

unntagen som en slave’’
96

 

2. Lovlig tilbedelse: Det er underkastelse til Allahs lovlige befalinger, slik som bønn, fasting, 

oppføre seg moralsk osv. Bevis for lovlig tilbedelse er: 

َاِهُلوَن قَاُلوا َساَلًما  َرأِض َهوأنًا َوِإَذا َخاطَبَ ُهُم اْلأ  َوِعَباُد الرممحأَِن المِذيَن ََيأُشوَن َعَلى اْلأ

‘’Og den all-Nåderikes (sanne) tjenere er de som vandrer i ydmykhet på jorden, og 

når uvitende taler til dem, sier de: Salam [Fred].’’
97
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 Saheeh al-Bukhari, Vol.3, Bok 49, Nummer 861, Saheeh al-Muslim, nr: 1718, Sunan ibn Majah, nr: 14, og den 
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Viktig regel innenfor tilbedelse med Tawheed: 

All akt og handlinger som er ansett som Ibadah (tilbedelse), må bli viet til Allah alene, ellers 

vil denne akten ansett som en annen tilbedelse, som er Shirk.’ 

 

Bevis for å vie din tilbedelse kun til Allah: 

 َوَقَضى رَبَُّك َأَّلم تَ عأُبُدواأ ِإَّلم ِإيماهُ 
‘’Og din Herre har påbudt: Tilbe ingen annen enn Ham (alene)...’’

98
 

رُِكواأ بِِه َشيأًئا  َواعأُبُدواأ الّلَه َوََّل ُتشأ

‘’Og tjen Allah, og sett ikke noen ved siden av Ham...’’
99

 

 

Eksempler: 

Påkallelse er tilbedelse, påkalle andre en Allah er ansett som å legge noen ved siden av Ham, 

noe som er Shirk. 

Frykt er tilbedelse, å frykte noe i lik nivå eller høyere enn Allah er å Shirk. Pga ingen i denne 

verden kan skade deg eller gi deg nytte hvis ikke Allah ønsker dette. 
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 Surah al-Isra(17), vers 2 
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Angående forfatteren: 

Abu Aaya, Rayan Fawzi Arab, fra Saudi Arabia, hvor i tiden bor i Jeddah, hvor han er født og 

oppvokst. Han bodde en liten stund i Long Island, NY, men flyttet tilbake til Jeddah i 2005, 

og startet med dawah til ikke-muslimer i sin felleskap i 2009, hvor han har jobbet sammen 

med noen Islamske sentre, spesielt med Islamic Education Foundation i Jeddah, hvor han 

ukentlig, månedlig ga foredrag. Han etablerte et islamsk pedagogisk lag som heter 

‘’Asalamon Alaykom Team’’. Akkurat nå er han i Riyadh og studerer for sin Bachelor grad i 

Dawah ved Muhammad ibn Saud Islamic University.  

 

Han har publisert to bøker: 

1. The Tawheedology Book, ‘’Tawheed Made Easy’’ (Denne boken) 

2. The Arabicology Book, ‘’Arabic for Beginners’’ 

 

- Dere kan kontakte bror Rayan direke på +966566613142 eller 

team.on.mission@gmail.com 

- Følg aktivitetene til ‘’Assalamon Alaykom Team’’ på 

www.facebook.com/theislamicteam 

- Følg med på vår bror sin YouTube side for foredrag osv. 

www.youtube.com/user/mrrarab 

 

mailto:team.on.mission@gmail.com
http://www.facebook.com/theislamicteam
http://www.youtube.com/user/mrrarab

	مقدّمة
	Tawheed og dens former
	Bevis for Tawheed
	Shahadatan (Trosbekjennelsen)
	Shirk og dens former
	Bevis for Shirk:
	Fundamentene i Islam & Hva som annulerer din religion
	Kufr (Vantroskap)
	Nifaq (Hykleri)
	Al Wala Wal Bara
	Al-Ibadah
	Angående forfatteren:

