
 



 

 مؤل ُِّف هذا الَمتِّنِّ 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 

Forfatteren av denne boken 

Imam Abu al- Husayn  Muhammad ibn Sulaymaan Tameemee. Født i år 

1115H og døde i år 1206H. En lærd av islam og gjennoppliveren av kallet til 

Tawheed. 

 

All priselse og ros tilhører Allah. Vi priser Ham, søker Hans hjelp, og søker Hans 

tilgivelse. Vi søker tilflukt hos Allah fra det onde i oss og fra det onde som stammer fra 

våre gjerninger. Den som Allah veileder, er det ingen som kan villede, og den som Allah 

villeder, er det ingen som kan veilede. Jeg bevitner at det er ingen som er verdig 

tilbedelse untatt Allah, Han er uten partner, og jeg bevitner at Mohamed er Hans slave 

og budskapsbringer. 

Hvorfor studerer vi Tawheed 
(Islamisk monoteisme)? 
 
 

Allah aksepterer ingen gjerning uten 

det 

 

Den er grunnen til at gode gjerninger 

blir økt 

 

Den fører til komplett trygghet, 

veildelse, og søthet av tro 

 

Den er en grunn til at man oppnår 

Shafaa`ah (forbønnen) til profeten ملسو هيلع هللا ىلص 

 

Fordi det er grunnen til vår eksistens 

 

Ingen entrer paradis unntatt monoteist 

 

 

Den er en grunn til at synder blir 

slettet 

 

Den er en grunn til å oppnå rohet 

 

 ر

Introduksjon 
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Hvorfor studerer vi denne boken først? 

 

 
  
 
 
 

Forfatterens bøker er preget av følgende: 

 

 
 

Han gjør bønn 

for leseren og 

lytteren av 

hans bøker 

Han nevner 
punktene 
generelt, 
organiserer dem, 
og nevner deres 
antall. Deretter 
begynner han 
med 
forklaringen  

 
Hvert punkt er 
ledsaget med et 
bevis eller fler 

 

 

 

Lett og klar 

 Våre rettskafne forgjengere og lærde av Islam begynte med denne velsignede boken 

pågrunn av de store nyttene den inneholder. Som et resultat, er denne boken den viktigste 

kunnskapsboken en student av Islam begynner hans reise med og bygger på den resten av 

den islamske kunnskapen. Vi følger veien av våre lærder slik at vi kan oppnå den rangen 

de oppnådde i kunnskap. Itilegg til det er denne boken ekstremt viktig for den personen 

som ikke studerer Islam siden den innholder de store fundamentene som man må tro på 

med overbevisning uten noen form for tvil.  

 

Hva er De tre grunnleggende fundament?  

Hvem er din 

profet? 

Hva er din 

religion? 

Hvem er din 
Herre? 

 

   Oppsumert: De tre spørsmålene i graven. 

Hva er fordelene av å studere De tre grunnleggende 
fundament? 

 

Hvis du studerer De tre grunnleggende fundament, praktiserer de, 
lærer dem bort, og observerer tålmodighet på det tidligere nevnte, vil 

du –med viljen til Allah- besvare spørsmålene i graven.  
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deler: femDenne boken er delt inn i  

 

        3.  

Viktigheten 

av å studere 

Tawheed 

 

5.  
 
 

Avslutning 

1. 

De fire 

essensiele 

punktene 

(Soorah 

Asr) 

 

2.  
 
 
De tre viktige 

punktene 
(kategoriene 
av Tawheed,  

Islamisk 
monoteisme) 

4.  
 
 

De tre 
grunnleggende 

fundament 
(Spørsmålene i 

graven) 
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3. Viktigheten av å studere Tawheed 

 
Svaret til spørsmålet: Hvorfor studerer vi Tawheed? 

 

4. De tre grunnleggende fundament 

 

   Oppsummert: De tre spørsmålene som blir spurt i graven. 

 

Hvem er din profet? Hva er din religion? 

religion  

Hvem er din 

Herre? 

 5. Avslutning 

 

Det starter fra utsagnet til forfatteren “Etter at menneske dør vil de 

bli gjennopplivet” til slutten av boken. 

 

3. Avstå fra polyteisme 
og dens folk 

 

1. Tawheed av 
herreskapet og 

Tawheed av navnene 
og attributtene til Allah 

 

2. Tawheed av 
tilbedelsen 

2. De tre viktige punktene 

 

3. 

Kallet til det 

         2. 

Praktisere den 
aA 

4.444. 

 Tålmodighet 
med 

problemene som 
påfaller en på 

grunn av kallet  
til Islam 

 

1. 

Kunnskap 

1. De fire essensielle punktene 
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"I navnet til Allah, Den 
Barmhjertige, Den 
Nåderike (1). 
Vit –Måtte Allah være 
barmhjertig mot deg- (2) at 
det er obligatorisk for oss å 
lære De fire essensielle 
punktene. Det første: 
Kunnskap. Det er 
kunnskap om: Allah, Hans 
profet, og religionen av 
Islam med bevis. Det 
andre: praktisere den (3)". 

 

Den første delen av boken: De fire essensielle punktene 
 

• Kunnskap er å vite sannheten med bevis. Det er med andre ord det 
motsatte av uvitenhet. 

2. Selve Islam er bygd på 
barmhjertighet. 

 
 

1. Barmhjertigheten til lærde av 
Sunnah  med deres studenter. 

(2)  Vanligvis pleier forfatteren å gjøre bønn for studenten av kunnskap 
og spør Allah om være barmhjertig mot han. Dette viser: 
 
 

 

2. Våre 

rettskafne 

forgjengere 

blant de 

islamske 

lærdene pleide 

å begynne 

deres bøker 

med Allahs 

navn 

(1) Grunnen til at forfatteren begynner 

med Allahs Navn: 

1. Allahs bok 

begynner 

med Hans 

navn og  

profetene 

pleide å 

begynne med 

Allahs navn 

–Fred være 

med dem- 

3. Søke 

velsignelse 

(økelse i 

godhet) fra 

det edle 

navnet til 

Allah 

(3) Noen av de lærde har sagt: Kunnskap kaller til praksis av den. Man 

aksepter det kallet ellers vil den forlate deg. Det er ikke noe mening med 

besittelse av kunnskap hvis man ikke praktiser den. Videre, når en person 

søker kunnskap må det bli praktisert, hvis ikke vil man bli som jødene. De har 

kunnskap, men de praktiserer ikke den.  Allah forteller oss at: "De 

gjennskjenner han (profeten) som de gjenskjenner deres sønner" ( Qur'an 2:146). 

Helvete vil først bli tent opp for tre type mennesker og blant dem er lærden 

som søkte kunnskap og som ikke praktiserte den. Som poeten sa: 

 'Og lærden som ikke praktiserer hans kunnskap       

                                             vil bli straffet før idol tilbederen'. 
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Si: “Dette er min vei” Dette viser at det buskapsbringeren bragte er fra 
Islam (åpenbart til ham fra Allah). 
 

“Jeg inviterer til Allah” En person som kaller til Allah er oppriktig og 
ønsker kun at menneskene skal bli tilknyttet dems skaper. 
 

“med innsikt” med kunnskap, og det innkluderer kunnskap om: 
 
 
 
 

Det er som forfatteren –Allah ha Hans barmhjertighet over ham- sier: Hvis du studerer 
og gjør gode gjerninger, blir det obligatorisk på deg å være på veien til 
profeten og etterfølgerne hans, som Allah sier: Si: “Dette er min vei, jeg 
kaller til Allah med innsikt og de som følger meg”. Man må invitere og 
spre kunnskap. 

 

 

Det tredje, 

 Invitere til 

det.  

Betingelsene for å invitere til Allah: 

 

 

   1. Det må 

være 

oppriktig 

for Allah, 

Den 

Opphøyde 

2. Det må 

være basert 

på islamsk 

kunnskap 

3. Det må 

bli gjort 

med 

visdom og 

tålmodig-

het 

4. Man må 

vite 

situasjonen 

til de man 

inviterer 

Beviset for disse kravene:  

1. Islam 2. de som blir invitert  

Si (Oh Mohamed): “Dette er min vei: jeg inviterer til Allah med 

innsikt, og de som følger meg. Opphøyd er Allah, og jeg er ikke blant 

de som assosierer partnere med Ham” (Qur'an 12:108). 

 "This is my way; I invite to Allah with insight, I and those who follo Say, 

"This is my way; I invite to Allah with insight, I and those who follow me. 

And exalted is Allah ; and I am not of those who associate others with Him" 

(12:108). 

w me. And exalted is Allah ; and I am not of those who associate others with 

Him" (12:108).d I am not of t Say, "This is my way; I invite to Allah with 

insight, I and those who follow me. And exalted is Allah ; and I am not of 

those who associate others with Him" (12:108).hose who associate others 

with Him" (12:108). 
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Det fjerde: Tålmodighet 
med problemene som 

påfaller en på grunn av 
kallet  til Islam (1). Bevis 

for dette, Allah, Den 
Opphøyde sier: "I navnet 

til Allah, Den Mest 
Barmhjertige, Den Mest 
Nåderike.   Ved Al-asr 

(tiden). Sannelig, 
mennesket er i tap. 

Utenom de som tror, gjør 
rettskafne gjerninger, 

råder hverandre sannheten, 
og råder hverandre 

tålmodighet”(Qur'an 103:1-3). 
(2) 

  

(2) Etter at forfatteren nevte De fire essensielle punktene kom han med bevis fra 

Koranen, Surah Al-asr. Hvorfor har forfatteren bevis for alt han nevner? 

 

 

 

 

 

 األّول: حتى يربِّّي الطالب على اإلتباع ال التقليد.

ة يَردُّ بها على المخالِّف.   الثاني: حتى تكون عند الطالب ُحجَّ

(1 )  Forfatteren snakker nå om tålmodighet 
etter at han har snakket om å invitere andre og 
lære bort kunnskap. Det er som om han sier til 
deg: Den personen som tar denne veien, vil 
møte vanskeligheter som profetene og 
budskapbringerne gjorde fred være med dem. 
Så man må praktisere tålmodighet. 

 

 

 

. 

 

 

 

Tålmodighet 

 

 

I Islam: Tålmodighet i 

utførelse av bestemte ting  

og tålmodighet i avståelse 

fra bestemte ting.  

 

Definisjon: 

Selvbeherskelse 

1. Tålmodighet i lydighet 

av Allah slik at det blir 

utført som f.eks. i 

utførelse av bønnen.  

 

2. Tålmodighet i avståelse 

fra ulydighet til Allah slik 

at det blir forlatt som 

f.eks. avståelse fra store 

synder.  

3. Tålmodighet med det 

som påfaller deg av 

vanskeligheter som 

f.eks. sykdom. 

Ibn Qayyim –Måtte Allah være barmhjertig mot han- delte 
tålmodighet i tre deler:  

3. Slik at eleven blir 

trent opp til å trekke ut 

regler og kjennelser fra 

bevisene basert på 

riktige grunnlag. 

1. Slik at elven blir 

trent opp til å følge 

bevis og slik at han 

ikke blir en 

blindfølger. 

2. Sånn at man vet 

beviset når man 

responderer til de 

som motarbeider 

denne troen. 
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Shaafi'ee -måtte Allah ha barmhjertig 

over han- sa: "Hvis Allah ikke 

hadde sendt et bevis mot Hans 

skapelse utenom denne (Surah 

Al-asr), så skulle det ha vært 

nok for dem"(1).  Bukharee –

Allah være barmhjerig mot han- sa: 

“Kunnskap før ytring og 

handling og beviset for dette er 

Allahs ord: "Vit at ingen er 

verdig tilbedelse unntatt Han 

og søk tilgivelse for dine 

synder ". Allah begynte med 

kunnskap før ytring og 

handling” (2).    

 

(1) Hensikten til Imam Shaafi'ee-

måtte Allah være barmhjertig mot han- er at 

denne Soorahen i seg selv er nok til 

å etablere bevis mot skapelsen slik 

at de studerer kunnskap, praktiserer 

det, lærer det bort, og observerer 

tålmodighet.  

Hva med resten av Sooraene i 

Koranen?! Hele Koranen er full av 

bevis. 

(2) Imam Bukharee begynner en av 

kapittlene i hans bok "Sahih 

Bukharee" med tittelen eller 

overskriften: "Kapittel: Kunnskap 

før ytring og handling" og nevnte 

beviset for det. Så man må ha 

kunnskap før man ytrer seg og 

utfører handling. Det er ikke riktig å 

gjøre noe som helst uten kunnskap, 

ellers blir man en imiterer av de 

kristne. 
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"Vit, måtte Allah 
være barmhjertig 
mot deg, sannelig 
er det  obligatorisk 
for  hver eneste 
muslim å lære 
disse punktene og 
praktisere de" (1): 

Den andre delen av boken: De tre viktige punktene 

(1) Forfatteren begynner denne seksjonen med å 

gjøre bønn for studenten/leseren. 

 

 

Tawheed  

I islam: Engjøre Allah i alt som er 
tilhører kun Han, herreskapet, 
tilbedelsen, og Hans navn og 

attributter. 

Språklig: Å engjøre noe.  

 

Tawheed har tre kategorier  

 

3. Tawheed i navene og attributtene til Allah: 
Å engjøre Allah i navnene som han har kalt 
seg selv eller som Han har beskrevet i Hans 
bok eller i uttalelsene til profeten –Måtte Allah prise 

han  blant  englene og sende fred på ham-. Dette blir gjort ved 
å bekrefte det som Han har bekreftet for seg 
selv og å avise det som han har avist fra seg 

selv. 

1. Tawheed i 
herreskapet: Å 

engjøre Allah i Hans 
handlinger eller å 

bevitne at Han er den 
eneste Skaperen, 

Eieren, og 
administrerer av 
sakene til Hans 

skapninger. 

2.Tawheed i 
tilbedelsen: 
Å engjøre 
Allah i all 
tilbedelse. 

Forfatteren gjør bønn for den personen som studerer 

denne boken tre ganger: når han starter med de fire 

essensielle punktene, de tre viktig punktene og når han 

sier "Vit, måtte Allah veileide deg til Hans lydighet at 

Hanifiyyah er veien til Ibrahim". 

Intro til de tre viktige punktene 

 فقمقدمة قبل شرح المسائل الثالثةى÷
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 *Navnene og attributtene er kun 
begrenset til  det som er fortalt i 
Koranen eller Sunnah . 

- Dette gjøres ved å bekrefte det som 
Allah har bekreftet for seg selv i 
Hans Bok eller som har blitt 
bekreftet i uttalensene til 
budskapsbringeren. Dette gjøres også 
ved benekte det som Allah har 
benektet for selv i Hans Bok eller 
som har blitt benektet i uttallensene 
til budskapsbringeren. Foreksempel:  
"Ham griper verken tretthet eller 
søvn". Dette gjøres ved å akseptere 
verset som den er uten nektelse, uten 
forklarelse, og uten å gi eksempler. 

 

 Oppsumering av De tre 
punktene 

3. Holde seg unna 
shirk og dens folk. 

1.Tawheed av 
herreskapet og 
Tawheed av 
navnene og 
attributtene. 

2. Tawheed av 
tilbedelsen. 

(1)  I det første punktet, bekrefter forfatteren –Allah være barmhjertig mot han – 
Tawheed av herreskapet og Tawheed av navnene og attributtene: "Allah har 
skapt oss" så Han er skaperen, "og forsørger oss" så Han er forsørgeren, " og 
Han lot oss ikke være for oss selv uten hensikt" uten ordre og forbud, "men 
Han har sendt oss et sendebud". 

 

Det første punktet: Allah har 
skapt oss, forsørger oss, og 
Han lot oss ikke være for oss 
selv uten hensikt, men Han har 
sendt oss en budskapsbringer. 
Den som adlyder han vil entre 
paradis og han som ikke 
adlyder han vil entre helvete. 
Beviset for dette er Allahs 
uttalelse: "Sannelig, Vi har 
sendt dere et sendebud som 
frembærer vitnesbyrd mot dere, 
som Vi også sendte et 
sendebud til farao. Men Farao 
adlød ikke sendetbudet så vi 
tok han alvorlig fatt"(Qur'an 73:15-
16). 
 

 

Grunnen til at Allah har sendt sendebud: 

2. Som barmhjertighet: "Vi har 
sendt deg (Mohamed) som  kun 
barmhjertighet til skapelsen". 

1. For å etablere bevis på 
skapelsen: " Vi straffer ikke (et 

folk) før Vi har sendt et 
sendebud" 
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Det andre punktet bekrefter at 
tilbedelsen er kun for Allah, Den 
Opphøyde. 

Forfatteren –måtte Allah være barmhjertig mot han- 
sier: " Allah er ikke fornøyd med at 
noen blir tilbedt ved siden av Han". 
"Noen" er ubestemt så det inkulderer 
alle og alt: profeter, rettskafne folk, 
Jinn, engler, gudsfryktige mennesker, 
eller uansett hvem eller hva det skulle 
være.  

Beviset for dette er Den Opphøydes 
ord: "Og moskeene tilhører Allah så 
ikke påkall noen ved siden av Allah". 

 
Det andre punktet: Allah er 
ikke fornøyd med at en 
setter ved Hans side 
avguder i tilbedelse: ikke 
en engel som er Allah nær  
eller en utsendt 
budskapsbringer, og 
beviset for dette er Den 
Opphøydes ord: "Og 
moskeene tilhører Allah, så 
ikke påkall noen ved siden 
av Allah"(Qur'an 72:18). 

 
 

 
Ordet moske har tre meninger som lett forsones: 

3. Hele jorden: 
"Jorden har blitt 
gjort til bønnested 
og renselse for 
meg"(Bukharee). 

2. Kroppsdelene 

som vi gjør sujuud 

med. 

 

 1. Moskeene som er 
bygd for tilbedelse 
av Allah. 

 

"… Så ikke påkall noen ved siden av Allah" "noen" er ubestemt så det inkluderer 

alle og alt. 
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I det tredje punktet gjør forfatteren klart 

at man skal avstå fra Shirk og dens folk. Det tredje punktet: Han som 

adlyder sendebudet og engjør 

Allah i all tilbedelse er det 

ikke tillatt for han å ha 

lojalitet til de som motsetter 

seg  Allah og Hans sendebud 

selvom om de skulle være fra 

de nærmeste slektningene. 

Beviset for dette er Den 

Allmektiges ord: "Du (oh 

sendebud) vil ikke finne noen 

som tror på Allah og og Den 

siste dagen lager vennskap 

med de som motsetter seg 

Allah og Hans sendebud 

(Mohamed) til å med om de 

skulle være deres fedre, 

sønner, brødere, og deres 

slektninger. For dem har Han 

(Allah) skrevet tro i deres 

hjerter og stryket dem med 

Rooh (bevis, lys og sann 

veiledning) fra Han. Og Han 

vil føre dem inn i paradisets 

elver, hvor bekker sildrer, og 

her skal de være for alltid. 

Allah er fornøyd med de og de 

er fornøyd med Han. De er 

Allahs parti. Sannelig, det er 

Allahs parti som er de  

suksessfulle"(Qur'an 58:22). 

 

1. Hjerte: Vi hater de vantro 
og deres feiringer: spesielt 
deres Shirk og innovasjoner i 
religionen. 

 

  

 2. Tunge: "Jeg er absolutt fri 
fra det dere tilber" . "Si: Oh 

dere vantro. Ikke kommer jeg 
til å tilbe det dere tilber, og 
ikke kommer dere til å tilbe 
det jeg tilber. Ikke tilber jeg 

det som dere tilber. Ikke tilber 
dere det jeg tilber. Dere har 

deres religion, og jeg har min" 
(Qur'an 109). 

3. Handling: Ved å ikke delta 
i deres feiringer, dans, klær, 
eller tro. 

Din avståelse fra Shirk og 

dens folk blir gjort med: 

Handling Tunge Hjerte 
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Språklig: Å engjøre noe 

 

Islam: Å engjøre Allah i Hans herreskap, 
tilbedelse, og navn og attributer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Forfatteren klargjør hvorfor vi studerer Tawheed, og vi har nevnt 
viktigheten av det tidligere.  

 

 

"Vit, måtte Allah veilede deg 
til å adlyde Ham- at Al-
hanafiyyah Ibramhims vei er 
å tilbe Allah alene med 
oppriktighet og dette har 
Allah beordret alle 
mennesker og Han skapte 
dem for akkurat dette, slik 
Han sa: "Jeg har skapt Jinn 
og mennesker for at de kun 
skal tilbe Meg"(Qur'an 51:56). 
Meningen av tilbedelse er å 
engjøre Allah i all tilbedelse. 
Det største Allah har beordret 
oss er Tawheed. Og det er å 
engjøre Allah i all tilbedelse 
(3). Og det største som Allah 
har forbudt oss er Shirk, 
avgudsdyrkelse. Beviset for 
dette er Hans ord: "Tilbe 
Allah og ikke assosier noe 
ved Hans side"(Qur'an 4:36). 

 

Den tredje delen av boken: Viktigheten av å studere Tawheed 

Haneef 

I islam: Al 
Haneefeeyyah: Er en 
nasjon som er langt 

unna shirk og som er 
på oppriktighet, 

Tawheed, og Emaan. 
" (Qaanitan) en som 

gjør masse gode 
gjerninger  

kontinuerlig for 
Allahs skyld" (Qur'an 

16:120). Vender seg 
mot Allah og avstår 

fra Shirk, siden 
Haneef er den som 

alltid er på Tawheed 
og holder seg langt 

unna Shirk 

Språklig: 

Å lene seg til 
noe.   

Definisjonen av Tawheed 

Forfatteren sier: "meningen av 'tilbe Meg' er å engjøre Meg i tilbedelsen". Dette er 

det Ibn Abbas -måtte Allah være fornøyd med han- sa: "Hver gang ordet 'tilbedelse' er 

brukt i Koranen betyr det Tawheed". Som f.eks. " Tilbe Allah" betyr: engjør Han i 

tilbedelsen "Oh mennesker tilbe deres Herre" betyr: Oh mennesker engjør deres 

Herre i tilbedelsen. 
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 ّّ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så hvis det blir sagt til deg: 
Hva er De tre grunnleggende 
fundament som mennesket 
må kjenne til? Si: Tjeneren 
skal kjenne hans Herre, hans 
religion, og hans profet-fred og 

velsignelse være med han- (1).  

Så hvis det blir sagt til deg: 
Hvem er din herre? Si: Min 
Herre er Allah, som har 
oppdratt meg og skapningen 
med Hans goder og 
velsignelser. Det er Han jeg 
tilber og det er ingen andre 
jeg tilber ved Hans side. 
Beviset for dette er Den 
Allmektiges ord : "All 
priselse og takk til Allah, 
Herren til all 
skapning"(Qur'an 1:1) (2). 

Alt annet enn Allah er en del 
av skapelsen og jeg er en del 
av skapelsen (3). 

Det fjerde delen av boken: De tre grunnleggende fundament 

 
 

(1) Forfatteren -måtte Allah ha barmhjertghet på 

ham- begynte å nevne De tre 
grunnleggende fundament som er de tre 
spørsmålene som alle vil bli spurt i 
graven. Han drar til seg selv 
oppmerksomheten til leseren ved å 
stille et spørsmål og deretter svarer han 
på spørsmålet. 
(2) Forfatteren -måtte Allah ha barmhjertghet på 

ham- forklarte det første grunnleggende 
fundament: Herren er Den ene som 
fortjener tilbedelse. Allah er Den 
Perfekte og Den Opphøyde. Deretter 
nevnte han beviset for det: "All priselse 
og takk til Allah, Herren til all 
skapning". Herren er den som burde bli 
tilbedt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 

(3)  Det betyr at alt annet enn Allah er skapt og siden jeg er skapt må jeg  
takke Skaperen,  Den Perfekte og Den opphøyde. 

 

"All priselse og takk…" 

Bekrefter Tawheed av 

tilbedelsen.  

"…til Allah" 

Bekrefter 

Tawheed av 

navnene og 

attributtene 

til Allah. 

"…Herre…" 

Bekrefter 

Tawheed av 

herreskapet. 

"All priselse og takk til Allah, 

Herren til all skapning." Disse 

versene inneholder de tre 

kategoriene av Tawheed: 
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Hvis det blir sagt til deg: Hvordan 
ble du kjent med din Herre? Si: 
Gjennom Hans tegn og skapninger. 
Blant Hans tegn er natten og dagen, 
solen og månen, skapelsen av de syv 
himmler og syv jord. "Og blant Hans 
tegn er natten og dagen, solen og 
månen, ikke gjør sujuud til solen 
eller månen, men gjør sujuud til 
Allah som skapte de hvis dere 
virkelig tilber Ham"(Qur'an 41:37).Og 
Allah Den Opphøyde sier også: 
"Deres herre er sannelig Allah, som 
skapte himler og jord på seks dager, 
og etter det steg Han over Hans 
trone. Han breder natten over dagen, 
søker den kjapt. Og solen, månen,  og 
stjernene er underdanige til Hans 
bud. Sannelig skapelsen og 
befalingen er Hans alene. Velsignet 
er Allah, Herren til All skapning" 
(Qur'an 7:54)(1). 

Herren er Han som burde bli tilbedt. 
Beviset for dette er Allahs ord: "Oh 
mennesker: tilbe deres Herre, som 
skapte dere og de før dere slik at dere 
blir gudsfryktige. Den ene som 
gjorde jorden til et hvilested for dere 
og himmelen til et tak, og som sender 
ned vann fra himmlen, hvorved Han 
frembringer frukter som forsyning til 
dere. Så ikke sett noen ved Allahs 
side (i tilbedelse) og dere vet (at 
ingen andre enn Ham har rett til å bli 
tilbedt) " (Qur'an 2:22) (2). 

Ibn Katheer -måtte Allah ha barmhjertighet på 

ham- sa: "Kun Den Ene som har skapt 
disse tingene fortjener å bli 
tilbedt"(3). 

(1) Forfatteren nevner noen 

tegn i universet og 

skapningene som beviser 

eksistensen av Allah og  som 

bekrefter at det er ingen 

Herre, Skaper, og ingen 

verdig tilbedelse unntatt 

Allah alene. Deretter nevnte 

han bevis for dette fra 

Koranen. 

*Hver eneste skapning er et 

tegn som beviser eksistensen 

til Allah, Den Perfekte og 

Opphøyde. Forfatteren gjør 

forskjell på tegnene i 

universitet og de skapte 

objektene siden tegnene går 

gjennom forandringer som 

natten og dagen. Det som 

forandrer seg er et sterkere 

bevis enn det som ikke 

forandrer seg.  

(2) Noen av lærdene har sagt: 

Dette verset nevner det første 

kallet til menneskene i 

Koranen"Oh mennesker", den 

første befalingen "tilbe" som 

betyr engjørelse i tilbedelsen, 

og det første forbudet"Så ikke 

tilbe andre med Allah" det er 

forbud mot Shirk.  

(3) Den Ene som blir engjort 

i herreskapet må bli engjort i 

tilbedelsen. 
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Typer av tilbedelser som Allah har 

beordret, som Islam, Iman, og 

Ihsaan. Og andre type tilbedelser: 

bønn (Dua), frykt (Khawf), håp 

(Rajaa), å sette sin tillit til Han 

(Tawakkul), kjærligheten og ønske 

om å nå det kjære (Raghbah), frykt 

som fører til at man rømmer fra 

det man hater og frykter (Rahbah), 

ydmykhet, senkelse, og 

underkastelse for storheten til 

Allah (Khushoo’( frykt basert på 

kunnskap (Khashyah), 

tilbakevending til Allah ved å 

gjøre gode gjerninger og avstå fra 

synder (Inaabah), søk om hjelp 

(Isti’aanah(, søke om tilflukt 

)Isti’aadhah(, søke om redning og 

utfrielse fra vanskeligheter  og 

katastrofer (Istighaathah), ofring 

(Dhabh), oppholdelse av løfte 

(Nadhr) og andre tilbedelser 

utenom disse som Allah har 

beordret. Alle disse tilhører bare 

Allah. Beviset for dette er Hans 

ord: “Og moskeene tilhører Allah,  

Så ikke påkall til andre med 

Allah.” (Surah Al-Jinn: 18). 

Så han som vender noen av disse 

(tilbedelsene) til andre enn Allah 

er en polyteist og vantro. Beviset 

for dette er Hans ord: “Og han som 

påkaller andre med Allah, som han 

ikke har bevis for, hans regnskap 

er hos han Herre. Sannelig de 

vantro vil ikke bli 

suksessfulle.”(Qur'an 23:117). Og i 

hadithen: "Du'a er 'Ibaadah" 

(Tirmidhee "Autentisk"Albani) . Og beviset 

for dette er Hans ord: "Påkall meg 

og jeg vil besvare dere. De som er 

arrogante ovenfor min tilbedelse 

vil sannelig entre helvete i 

ydmykelse!" (Qur'an 40:60). 

Etter uttallesen av Ibn Katheer 

nevner forfatteren en rekke 

tilbedelser av hjertet og kroppen 

med bevis fra Koranen og Sunnah 

for hver eneste av de.   

 

Dua er delt i: 

Vende 

Dua al-

`ibaadah 

til andre 

enn Allah 

er stor 

Shirk. 

 Kjennelsen for 

Dua al-masalah 

trenger 

forklaring 

(forklaringen 

kommer på 

neste side). Dua 

al-masalah er 

delt i to deler. 

 

2. Dua al-

masalah: 

det er en 

direkte 

forespørsel 

som å si: 

tilgi meg, 

vær barm-

hjertig mot 

meg osv.  

 

1. Dua al-

`ibaadah: det 

er en 

indirekte 

dua; som 

Salah, 

fasting, og 

hajj.  
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2. Å spørre mennesket om noe 
som den evner. Denne typen er 

tillatt med fire krav: 

1. Å spørre andre enn Allah 
om noe som kun Allah kan gi. 
Å vende denne typen til andre 

enn Allah er stor Shirk 

d. Man må tro 

at den som 

blir spurt er 

kun en grunn 

og at han i 

seg selv kan 

ikke nytte 

eller skade.  

c. Den som 

blir spurt må 

ha evne. 

Dette 

diskvaliserer 

den som 

ikke har 

evne. 

b. Det er 
mulig å nå 
og å 
kontakte den 
man spør. 
Dette 
diskvaliserer 
de man ikke 
kan nå eller 
kontakte.   

 

a. Den som 
blir spurt er 
i live. 
Dermed blir 
de døde 
diskvalisert. 

 

Det å tro at den som blir spurt i seg selv kan nytte eller skade er Shirk. 

❖ Notat: Vi studerer regler og kjennelser for visse gjerninger. Når det gjelder 
kjennelsene for han som gjør dette må det etableres bevis på dette 
inviduellet og hans tvil må bli avklart.  
Det er lærdene som avgjør om en person er troende eller vantro. 

 

Dua al-masalah er av to typer 
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Folk er delt i tre deler i forhold til deres tro 

ångende bruk av midler/grunner 

 

Tillatte midler  

Medisiner Allah har gjort til 
en grunn for helbredelse.  

Grunner  

Som Ruqyah (Qur'an og 

Sunnah). Dette er en grunn 

som Allah har tillatt for oss og 

som vi kan helbrede oss med. 

Hadithen "Du'a er kjernen av tilbedelse" er svak, men den autentiske 

hadithen er "Du'a er tilbedelse". 

Verset "Din Herre har sagt: Påkall meg og jeg vil besvare dere. De 

som er arrogante ovenfor min tilbedelse vil sannelig entre helvete i 

ydmykelse!" forklarer dette poenget. Hans ord "Påkall meg" viser at 

Du`a er tilbedelse.  

Hvordan er Du`a tilbedelse? 

3. Den tredje 

gruppen tror at 

midlene/grunnene i 

seg selv har en 

effekt som gir nytte 

eller hever skade. 

Dette er stor Shirk.   

 

 

 

 

2. Andre tror på 
midler/grunner som 
Allah ikke har gjort 
til midler/grunner. 
Dette er liten Shirk. 

 

 

 

 

1. Noen mener at kun 
det som Allah har 
gjort som 
grunner/midler kan 
brukes som 
grunner/midler. Dette 
er riktig. 
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Beviset for frykt (Khawf) 

er Allahs ord: "Ikke frykt 

dem, men frykt meg hvis 

dere er troende" (Qur'an 

3:175)(1). 

Beviset for håp (Rajaa) 

er Allahs ord: “Så han 

som håper å møte hans 

herre får gjøre rettskafne 

gjerninger og ikke 

assosiere noen i 

tilbedelse med hans 

Herre.” (Qur'an 18:110) (2). 

 

  

 

Ulovlig 

frykt 

            Frykt er av tre typer:  

Naturlig 

frykt 

 

 

 

 

 

 

Denne 
frykten er 
en type 
tilbedelse, 
hyllelse og 
indre frykt 

 

 

 

Gi opp håpet om 

Allahs 

barmhjertighet, 

eller å adlyde en 

skapning og 

være ulydig mot 

skaperen.  

 

Frykt er en følelse en får når man møter 

noe som kan skade eller ødelegge.  

Allah har gjort det forbudt for oss å 

frykte Shaitan og hans allierte, og har 

beordret oss til å frykte Ham alene. 

Som ild, 
fienden, 
rovdyr 
osv. Dette 
er en type 
frykt som 
er tillatt.   

 

 

Det er frykten 
tilbederen har 
for den en 
tilber. Det 
gjøres med 
underkastelse, 
ydmykese, og 
hyllelse av 
den han tilber. 
Allah må bli 
fryktet på 
denne måten 
og hvis noen 
annen blir 
tilbedt på den 
måten er det 
stor Shirk.     

 

 

(2) Håp: Å ønske noe.  

Et håp som er ledsaget med 
ydmykelse og 
underkastelse skal kun 
være for Allah. Vende det 
til andre en Allah er Shirk.  

Det prisverdige håpet er 
kun for den som gjør 
gjerninger for Allah og han 
håper på belønnig, eller  
han vender seg tilbake fra 
synder og håper på å bli 
tilgitt. Å ønske godt uten å 
gjøre gjerninger får man 
ikke noe fra og det er en 
type håp som ikke er 
prisverdig. 
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Beviset for å sette sin tillit 

til Allah (Tawakkul) er 

Allahs ord: “Og på Allah 

(alene) sett deres Tawakkul 

hvis dere er troende” (Qur'an 

5:23). 

Og Hans ord: 

“Og han som gjør Tawakkul 

i Allah, er Han (Allah) nok 

for han” (Qur'an 65:3) (1). 

Beviset for ønske og 

kjærlighet om å nå det kjære 

(Raghbah), frykt som fører 

til at man rømmer fra det 

man hater og frykter 

(Rahbah), ydmykhet, 

senkelse, og underkastelse 

for storheten til Allah 

(Khushoo’( er Allahs ord: 

“Sannelig, de pleide kappedes i gode 

gjerninger, og påkalte oss i ærefrykt 

og håp, og de var ydmyke ovenfor 

oss” (Qur'an 21: 90) (2). 

 

 Meningen av Tawakkul 

 Språklig: Å sette 
lit til noe 

 Islam: Det er sann 
avhengighet av 
Allah, tillit i Han, 
samtidig som man 
tar de nødvendige 
grunnene. 

 

Tre ting må være til stede for 

at Tawakkul skal være riktig 

 riktigriktig: 

Sannferdighet: 
Være 

sannferdig i din 
avhengighet av 

Allah. 

 

Ta de 
nødvendige 
og lovlige 
midlene 

Tillit: 
At Allah skal 
innfri det Han 

har lovt. 

(1) Lengsel: Elske å nå noe som man ønsker.  

Gruelse: En frykt som fører til at man rømmer fra objektet han/hun frykter. 

Underkastelse: Ydmyke seg selv til Allahs storhet ved å underkaste seg Hans 

universielle og juridiske bestemmelser.    

 

 

❖ Reiseren til Allah, Den Perfekte, Opphøyde må kombinere mellom frykt og 

håp. Det er ikke korrekt å legge vekt på en av de ovenfor den andre, for da 

blir man ruinert. Frykt og håp skal begge være tilstede, som vingene på 

fuglen.    
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Beviset for æresfrykt (Khashyah) 

er Allahs ord: “Så ikke vær i 

ærefrykt for dem, men ha ærefrykt 

for Meg” (Qur'an 2: 150) (1). Og 

beviset for tilbakevendig 

(Inaabah) er Allahs ord: “Og vend 

dere til Herren og overgi dere til 

Han (som muslimer)” (Qur'an 39:54) 

(2).  Beviset for å søke hjelp 

(Isti’aanah) er Allahs ord: “Deg 

alene tilber vi og kun hos Deg 

søker vi hjelp” (Qur'an 1: 4). Og i 

Hadithen blir det sagt: “Når du 

søker hjelp så søk hjelp hos 

Allah”(Tirmidhee). (3) Beviset for å 

søke tilflukt  )Isti’aadhah( er 

Allahs ord: “Si: Jeg søker tilflukt 

hos morgengryets Herre” (Qur'an 113: 

1) og “Si: Jeg søker tilflukt hos 

menneskenes Herre” (Qur'an 114: 1) (4) 

Beviset for å søke om redning og 

utfrielse fra vanskeligheter  og 

katastrofer (Istighaathah) er 

Allahs ord: “Og husk da dere 

anropte Herren om hjelp, så 

bønnhørte Han dere” (Qur'an 8: 9)(5). 

Beviset for ofring (Dhabh) er Allahs 

ord: “Si: Sannelig min bønn, og 

mine ofringer, mitt liv og min død, 

alt tilhører Allah, all verdens 

Herre" (Qur'an 6: 162-163). Og i 

hadtihen blir det sagt: “Måtte 

Allah forbanne den som slakter 

for andre enn Allah”(Muslim) (6). 

 

 

 

 

(1)  Æresfrykt: Det er en frykt som er 

basert på kunnskap om storheten til den 

som blir fryktet og hans komplette 

høyhet. 

 (2)  Returnere til Allah ved å tilbe Han 
og avstå fra synder. Dette betyr å overgi 
seg til Allah, siden vi er tjenere og 
tjenere må overgi seg til deres mester. 
"Mesteren er Allah" som profeten fred 
være med han har sagt.  

(3 )  Søke hjelp: Dette verset indikerer en 

metode av begrensing (Hasr) siden objektet 

vanligvis kommer etter verbet i det arbiske 

språket. Objektet som er nevnt før verbet er 

bekreftende for den som er nevnt i 

setningen og benektende for alt annet. Det 

er som om man sier “Vi tilber ikke noen 

utenom Deg. Vi vender oss ikke til noen i 

hjelp utenom til Deg.” 

(4) Søke tilflukt: Søke beskyttelse fra 

noe mislikt. 

(5) Søke om hjelp: Å bli reddet fra en 

vanskelighet eller katastrofe. 

❖ Søke hjelp, søke tilflukt, spørre 

om hjelp, og spørre om forbønn 

kan bli søkt fra mennesker hvis 

det har evne og kan innfri de 

fire krav: er i live, tilstede, 

evner, og de er en grunn.  

(6)  Slakting av ofringer: Man får den 

til å dø ved å få dens blod til å renne ut 

på på den foreskrevede måten. 
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Beviset for å 
holde løftet er 
Allahs ord: "De 
var tro mot sine 
løfter og frykter 
den dag som 
ondskap vil 
være utbredt" 
(Qur'an 76:7).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slakting er delt inn i tre 
kategorier 

Slakting gjort 
for Allah 

Ofringen på 
Hajj, Eid, 

Aqeeqah, eller 
veledighet.  

 

Tillat slakting 

For å servere 
gjesten, for 
forretning 
osv.  

 

 

 

 

 

Slakting for 
andre enn Allah  

Ut av kjærlighet 
og forherligelse 
av Jinn og de 
døde. Dette er 

stor Shirk.    

(1 ) Definisjonen av Nadhr 

Islam: Gjøre noe obligatorisk på 
seg selv som ikke er obligatorisk 

Språklig: Gjøre noe bindende og 
obligatorisk 

Typer av Nadhr 
 
 
 
  

For Allah For andre enn Allah 

❖ Forfatteren nevner disse tilbedelsene som eksempel, ikke for å begrense 

typer av tilbedelser kun til disse. Det er mange andre type tilbedelser som 

ikke er nevnt. Han som vender disse tilbedelsene eller andre type 

tilbedelser til andre enn Allah har falt i Shirk.   

❖ Notat: Mer detaljer kommer om ofring i "Boken av Tawheed" 

 

❖  Notat: Nadhr er av forskjellige typer, krav og kafaarah som vil bli 

nærmere forklart i  "Boken av Tawheed".  
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Det andre grunnleggende 

fundament: Å kjenne den 

Islamske religionen med 

bevis. Islam betyr: 

underkastelse til Allah i 

Tawheed, hengi seg 

fullstendig ved å adlyde 

Ham, og ta avstand fra 

avgudsdyrkelse (ash-

Shirk)  og dens folk . Det 

er tre grader: Islam, 

Imaan, og Ihsaan. Og 

hvert nivå har sine egne 

søyler. Det første nivået: 

islam (1). Islams søyler er 

fem: Å vitne at det er 

ingen gud som har rett til 

å bli tilbedt unntatt Allah, 

og at Mohamed er 

budskapbringeren til 

Allah (2), etablering av 

bønn, gi Zakaat, faste i 

Ramadan, Utførelse av 

Hajj (pilgrimsreise) til 

Allahs hellige hus. 

 

 

 

(1 )  Forfatteren begynner med Det andre 

grunnleggende fundament som er: Å 

kjenne religionen gjennom definisjonen av 

Islam:  

 

Islam Ihsan Imaan 

(2)   Søylene av islam er fem: Første av 
dem: Trosbeskjennelsen (Ingen gud har 
rett til tilbedelse utenom Allah).  

 

Det første nivået: Islam 

Definisjonen av Islam innebærer 

underkastelse av alt til Allah siden vi er 

slaver og slaven må underkaste seg 

Mesteren. Mesteren er Allah som profeten 

fred være med han har informert oss.  

Så delte han religionen i tre deler: 

Det betyr underkastelse til Allah i 

Tawheed, hengi seg fullstendig ved å 

adlyde Han, og avstå fra  

avgudsyrkelse (ash-shirk) og dens folk. 
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 .#ال إله$معنى  هذا  :﴾ ڈ ڈ    ڎ ﴿

َّ إل$ : أي ﴾ ڑ ڑ ژ ﴿   .#ا هللاّّ

Beviset for trosbeskjennelsen er 

Allahs ord: “Allah selv bevtiner 

at det er ingen gud som har rett 

til tilbedelse unntatt Han. Og 

likeledes bevitner englene og 

folk som har kunnskap. Han 

opprettholder Hans skapelse 

med rettferdighet. Ingen har 

rett til å bli tilbedt unntatt 

Ham. Den mektige, Den vise” 

(Qur'an 3:18). Meningen av den 

(trosbeskjennelsen) er: Ingen gud 

har rett til tilbedelse unntatt 

Allah, alene. 'Laa ilaaha' 

benekter alt som blir tilbedt 

unnatt Allah, og 'illa Allah' 

bekrefter tilbedelsen til Allah 

alene og ingen kan settes ved 

Hans side i tilbedelse, som det er 

ingen som kan settes ved Hans 

side i herredømmet. Noe som 

forklarer dette nærmere er Allahs 

ord: “Og husk når Ibraheem sa til 

sin far og sitt folk; Jeg har ikke 

noe å gjøre med det dere tilber. 

Unntatt Han som skapte meg, for 

Han vil lede meg. Og han gjorde 

dette til et stående ord blant sine 

etterkommere, slik at de retunerer 

tilbake” (Qur'an 43: 26-27) (2). 

 

 

 

 

 

Benektelsen er "Ingen gud (har rett 
til tilbedelse)" og bekreftelsen er 
"unntatt Allah".  

Konstruksjonen til denne setningen 
viser begrensing og bekreftelse; den 
begrenser og bekrefter tilbedelsen til 
Allah alene og benekter den for 
andre enn Ham.  

Dette er grunnen til at forfatteren sa: 
Noe som forklarer dette nærmere er 
Allahs ord: “Og husk når Ibraheem sa 
til sin far og sitt folk; Jeg har ikke noe å 
gjøre med det dere tilber. Unntatt Han 
som skapte meg…"    

 

Ibraaheem's ord: "Jeg har ikke noe å 

gjøre med det dere tilber" er meningen 

av " ingen gud (har rett til tilbedelse)" 

"Unntatt Han som skapte meg" betyr 

"unntatt Allah".  

Benektelse Bekreftelse 

Forfatteren nevnte beviset for 
trosbeskjennelsen og gjorde klart at 
dens mening er: Ingen gud har rett til 
tilbedelse unntatt Allah.  

Trosbeskjennelsen omfattes av  
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Og Hans ord: "Si Oh folk av 
skriften, kom til et ord som er 
felles mellom oss - at vi ikke 
skal tilbe noen unntatt Allah, 
og vi vil ikke tilbe noe ved 
siden av Han, og vi vil ikke ta 
hverandre som herrer. Og hvis 
de vender ryggen, si: "Vær 
vitne til at vi er muslimer 
[underkastet oss Han]"(Qur'an 

3:64) (1).  

 

 

 

 

❖ Hvis det blir sagt at meningen av 'La 

ilaha ila Allah' er: Det er ingen gud  

unntatt Allah. Vi sier da at dette ikke  

er riktig, for basert på dette 

godkjenner man alt som blir tilbedt 

ved siden av Allah. Men når det blir 

klargjort med tilføyelsen ``som har 

rett til tilbedelse`` viser dette at én 

fornekter alt som blir tilbedt ved 

siden av Allah og at ingenting har 

rett til å bli tilbedt unntatt Allah.  

❖ Hvis det blir sagt: Meningen av "La ilaha ila Allah" er: Det er ingen 
herre i sannhet unntatt Allah. Svarer vi da at denne uttalelsen er riktig, 
men dette ikke er meningen av "La ilaha ila Allah". Dette er enheten i 
herreskapet som t.o.m. polyteistene som profeten ble sendt til trodde på, 
men dette fikk dem ikke inn i Islam og det gjorde dem ikke til 
muslimer. 

(1) "Si Oh folk av skriften, kom til et ord som er felles mellom oss…". 
Dette verset beviser falskheten av invitasjonen til "Enhet av religionene". 
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Beviset for bevitnelse at 

Mohamed er Allahs sendebud, 

er Allahs ord: "Det har 

sannelig kommet et sendebud 

til dere blant dere. Det gjør 

han vondt deres lidelser og 

plager. Han er ivrig og 

engstelig for deres veiledning. 

Mot de troende er han snill og 

barmhjertig" (Qur'an 9:128) (1). 

Meningen av dette 

vitnesbyrdet er: Adlyde hans 

ordre, tro på det han har sagt, 

holde seg langt unna det han 

har forbudt, og at Allah blir 

kun tilbedt med det han har 

lovfestet (2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  Allah har 
understreket/forsterket dette verset 
med tre forskjellige forsterkede 
verktøy: Den `forståtte` sverging, 
den arabiske bokstaven 'laam', og 
'qad'.  

(2 )  Disse fire må innfris av hver 
eneste muslim for at 
trosbeskjennelsen skal bli 
fullkommen.   

 

 

 

 

 

 

Du er nødt til 
å tilbe Allah 
på den måten 

han tilba 
Allah: Dette 
er et bevis 

mot 
innovatørene i 
religionen til 

Allah.  

 

Vi må 
adlyde han i 
alt han har 
beordret 

Siden han 
kun er en 
formidler 
fra Allah.  

Tro på alt 
som han har 

informert 
oss: Han er 
sannferdig 
og trodd.  

 

 

Holde seg 
langt unna 
det han har 
forbudt: Du 
må legge alt 
det han har 
forbudt på 
en side, og  
du må stå 
langt unna 

på den 
andre siden. 

 

 

 

Meningen av 'Mohamed er sendebudet til Allah': Han er en 
tjener og skal derfor ikke bli tilbedt, og han er et sendebud som 

ikke skal nektes, som betyr: 
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Og beviset for Salah 
(bønnen) Zakaat og 
forklaring av monoteismen 
(At-Tawheed) er Allahs ord: 

 “Og de var ikke beordret 
utenom å tilbe Allah, gjøre 
religioen (dvs tilbedelse) kun 
for Han alene, og etablere 
bønn, og gi Zakaat. Og det er 
den sanne og rette 
religionen” (Qur'an 98: 5) (1). 

Og beviset for fastingen er 
Allahs ord: 

“Oh dere som tror! Fasting er 
skrevet for dere som det var 
skrevet for de før dere, slik at 
dere kan oppnå Taqwaa 
(frykt og adlydelse til 
Allah(” (Qur'an 2: 183) (2). 

Og beviset for Hajj er Allahs 
ord: 

“Og Hajj (pilgrimsreise) til 
Allahs hellige hus  )Ka’bah( 
er en obligatorisk plikt til 
Allah for de som evner det. 
Og han som ikke tror  (ved å 
nekte Hajj), så sannelig 
Allah er ikke i behov for 
noen av hans skapninger” 
(Qur'an 3: 97) (3).  

 

(1) Den andre søylen: Bønnen.  

Tilbedelse av Allah med bestemte ord 
og handlinger ved å begynne med 
Takbir ('Allahu Akbar'-'Allah er 
størst') og avslutter med Tasleem 
(hilsner av fred). Det er en stor søyle 
av religionen. Det ble gjort 
obligatorisk på profeten direkte fra 
Allah da han var på himmelreisen.  

(2) Den tredje søylen: Obligatorisk 
veledighet 

Språklig betyr det vekst og renselse.  

Den er av to typer: Renselse av 
kroppen og renselse av rikdom.  

(3) Den ferdje søylen: Fasting.  

Språklig: Avståelse 

I islam: Å tilbe Allah ved å åvstå fra 
det som bryter fasten med oppriktig 
intensjon fra daggry til solnedgang. 
Den er blant de beste tilbedelsene 
siden de tre typene av tålmodighet er 
alle tilstede i den. Det som også viser 
dens status er at Allah har fortalt oss 
at Han selv vil belønne den fastende 
personen. 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Den femte søylen: Hajj 

Språklig: Intensjon 

I islam: Å tilbe Allah ved å utføre ritualene til Hajj på måten til profeten –
måtte Allah prise ham og sende fred på ham- 

Det er obligatorisk på hver eneste muslim en gang i livet.  
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Iman består av litt over søtti 
grener. Den høyeste av dem er 
å si La illaaha illa Allaah og 
den laveste av dem  er å fjerne 
et skadelig objekt fra veien. og 
Hayaa [beskjedenhet som gjør 
at man avstår fra dårlig 
manerer] er en gren fra Imaan. 

Dens søyler er seks: At du tror 
på Allah, Hans engler, Hans 
bøker, Hans sendebud, Den 
siste dagen, og at du tror på 
Al-Qadar (skjebnen) – både 
det gode og onde av den. 

Beviset for disse seks søylene 
er: “Rettskaffenhet )Birr( er 
ikke at dere vender deres 
ansikt mot øst eller vest (i 
bønn), men rettskaffenhet 
(Birr) er han som tror på 
Allah, den siste dagen, 
englene, bøkene og 
profetene”(Qur'an, 2:177). 

Og beviset for Al-Qadar 
(skjebnen) er Allahs: 
“Sannelig, Vi har skapt alt 
med Qadar (forhåndsbestemt 
beregning(” (Qur'an 54: 49). 

 

Andre niva: Imaan 

Definisjonen av Imaan:  

 

Imaan består derfor av fem ting. 
Hvis ikke en av de er oppfylt 
regnes det ikke som Imaan ifølge 
Ahlus-Sunnah wal-Jama`ah. 

Hva er beviset for disse fem 
vilkårene? Hadtihen, “Den høyeste 
av dem er å si La illaaha illa Allah” 
dette er et vitnesbyrd, “og den 
laveste av dem er å fjerne et farlig 
objekt fra veien” dette her er 
gjerningene av kroppen, “og 
beskjedenhet er en del av Imaan” 
dette er gjerningen til hjerte . 

 
Allahs ord: "Hvem av dere fikk deres tro økt av den?” (Qur'an 9:124) beviser 
at imaan øker, og hvis den øker må den synke. Det har tydelig blitt 
forklart av profeten –måtte Allah prise ham og sende fred på ham- om synkingen av ens 
religion, “Hva jeg så av nedgang i sans og religion…” (Bukharee og Muslim).  
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Den første søylen: Tro på Allah 

Å tro på 

eksistensen av 

Allah, Den 

Perfekte  

 

Å tro på 

navnene og 

attributtene til 

Allah 

Å tro på 
Tawheed av 
tilbedelsen 
(kun Allah skal 
bli tilbedt) 

Å tro på 
Tawheed av 
herreskapet 

(de gjerningene 
som Allah gjør) 

Intellektet 

 Intellektet kan 
ikke forestille 

seg eksistensen 
av en skapning 

uten 
eksistensen av 

Skaperen. 
"Eller var de 

skapt av 
ingenting? 

Eller var de 
skaperne?” 

(Qur'an52:35). 

 

Lovfestede 
Kilder 

Lovfestede 
kilder er 

mange. Ibn 
al-Qayyim 

nevnte at det  
ikke er et vers 
i Allahs bok 
utenom at 
den har 

henvisning til 
Tawheed, 

uten unntak.  

 

Al-Fitrah 
(Naturlig 
instinkt) 

“Ingen er født 
utenom at de er 

på Al-Fitrah 
(naturlig 

instinkt). Hans 
foreldre gjør 

han til en jøde 
eller kristen 

eller 
magian…”  

(Bukharee og 
Muslim).  

 

Sanser 

I harde tider 
hever du dine 
hender til 
himmelen og 
sier ‘Oh Herre’  
‘Oh Herre’ ‘Oh 
Herre’ og med  
Allahs vilje er 
katastrofen 
fjernet. 

De seks søylene av Imaan  

 

Bøkene 

 

 

Den 

Siste 

Dagen 

Sende-
budene 

Qadr 

Alt som 
vil ta 
plass, 

godt og 
ondt 

 

Englene 

 

Allah 



  

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den andre søylen: Tro på Hans 

engler 

 

Engler er fra den usynlige verdenen. Allah skapte de av lys. De adlyder Allah 

og er aldri ulydige til Han. De har sjeler "hellige ånd" (Qur'an 2:87), en kropp  

"Som gjorde engelene til sendebud med vinger" (Qur'an 35:1), hjerte "så når 

frykten er fjernet fra deres (englenes) hjerter"(Qur'an 34 :23) og intellekt "de 

)englene( sier: ‘Hva er det deres Herre har sagt?" (Qur'an 34 :23). De spør og 

svarer noe som beviser at de har intellekt. Vi tror på dem, deres navn (Jibreel, 

Meekaaeel, Israafeel, etc.), deres oppgaver (som f.eks.  'bærerne av tronen'), 

og vi tror på alt som vi har blitt informert om dem; alt av det.  

 

Vår tro er at de er Allahs ord  sendt til oss og ikke skapt. Allah sendte en bok til 
hvert sendebud.  Vi tror på de som Allah har informert oss med navn, dems 
fortellinger, og dems regler som ikke har blitt opphevet av Koranen, Siden 
Koranen opphever hva som kom før den av Skrifter og den er Muhaiminan 
(troverdig i høyhet og vitne) over dem (tidligere sendte bøker). 

 

 

 

 

Den tredje søylen: Tro på Hans 

bøker 

Den fjerde søylen: Tro på Hans 

sendebud 

Vår tro er at de alle er menn og at de har ingen av kvalitetene til herreskapet. 
Allah sendte de, åpenbarte til de, og støttet dem med Hans vers og tegn. Vår tro er 
at de er tjenere og ikke kan bli tilbedt, de er sendebud som ikke skal nektes, de 
formidler det som har blitt betrodd dem, de ga dems nasjoner råd, de fullførte 
dems oppdrag og strevde i Allahs vei. Vi tror på dem alle, deres navn, deres 
historier, og på tegnene som Allah støttet dem med. Den første av profetene er 
Adam, det første sendebudet er Nooh, og den siste av sendebudene og profetene 
er Mohamed –måtte Allahs fred og velsignelser være på dem alle-. Alle de tidligere lovene er 
opphevet med loven til Mohamed.   
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Den femte søylen: Tro på den siste 

dagen 

Tro på alt som skjer etter døden fra sjelen går ut av kroppen, englenes hevelse 

av sjelen til himmelene, enten vil dørene av himmelene åpne seg for ham eller 

vil de forholde seg lukket, så vil de returnere sjelen til hans kropp samtidig 

som han hører fotskrittene til de som begravde han. Etter det vil han bli 

avhørt av de to englene, troen på dommedagen innebærer også tro på straffen 

eller belønningen i graven, og tro på gjenopplivelsen, regnskapet, Sirat 

(bruen), paradis, helvete, forbønnen, og at de troende skal se deres Herre på 

dommedagen og i paradis, og Hawdh (eleven) til profeten –måtte Allah prise han og 

sende fred på ham-. Så alt som kommer etter døden faller under kategorien å tro på 

den siste dagen. 

 

Den sjette søylen: Tro på Qadar 

(innebærer fire ting)  

 

Kunnskap:  

 Å tro at Allah 
vet alt og at 
ingenting er 

skjult for Han 
verken i  jorden 

eller i 
himmelene.  

 

 

 

Skapelsen: 

 Tjeneren er 
skapt og hans 

gjerninger 
følger han, så 

de er også 
skapt. 

"Allah skapte 
dere og hva 
dere ikke 
vet"(Qur'an 

37:96). 

 

 

 

 

 

 

Skrivingen: 

 Allah – Den 
lovpriste er 
Han- som 
beordret 

blyanten til å 
skrive alt som 

skal skje til 
dommedagen. 

 

 

 

 

Vilje:  

Tjeneren har 
en vilje, men 
hans vilje kan 
ikke 
gjennomføres 
utenom med 
viljen til Allah, 
for det som 
Allah vil 
kommer til å 
bli, og det som 
Allah ikke vil 
kommer ikke 
til å skje. 
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Det tredje nivået: Ihsaan. Den 
har en søyle: "Å tilbe Allah 
som om du ser Ham, for hvis 
ikke du ser Ham, ser Han 
sannelig deg" Og beviset for 
dette er Hans ord: "Sannelig 
Allah er med de som frykter 
Han og som er adlydende til 
Han, og med Muhsinoon (de 
som gjør godt)" (Qur'an 16:128). 
Og Hans ord: "Og legg din 
tillit hos Den Allmektige, Den 
Barmhjertige, som ser deg (oh 
sendebud)  når du står opp 
(alene om natten for å be), og 
som ser dine bevegelser blant 
de som ber med deg (de fem 
obligatoriske bønnene i 
forsamling ). Sannelig! Han er 
All Hørende, All Vitenende" 
(Qur'an 26:217-220). Og Hans ord: 
"Og du er ikke (oh Mohamed) 
opptatt med noe, og du 
resiterer ikke Koranen, og dere 
gjør ikke noen gjerninger (oh 
mennesker) utenom at vi er 
vitne over hva dere gjør." 
(Qur'an 10:61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det tredje nivå : Ihsaaan 

Det er det høyeste nivået av 

religionen og den har en søyle 

med to grener: 

Tilbedelse 
av 
Muraaqaba 

 (av den som 
vet at han 

blir 
observert). 
Det er en 

tilbedelse av 
frykt og 

rømming. En 
muslim går 

ikke på 
utsiden av 

denne 
sirkelen.  

Tilbedelse av  
Mushaahada 

 (som om man 
ser Ham) ut av 

kjærlighet, 
ønske,  og 

lengsel etter 
det som er hos 
Allah. Dette er 

som 
tilbedelsen av 
profetene og 
sendebudene 

(fred være med 
dem). Det er 

mulig for 
andre enn dem 
også å nå dette 

nivået. 

 

 

 

 

Notat: Dette betyr ikke at han som tilber Allah på denne måten gjør det 
kun ut av kjærlighet og ikke frykter Han, men på dette nivået er det 
sterkeste som driver tilbederen til å tilbe Allah: kjærligheten han har for 
Allah-Den Perfekte, Den Opphøyde-. Profeten –måtte Allah prise han og sende fred på 

han- sa: "Burde jeg ikke være en takknemlig tjener?"(Muslim). 
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Beviset fra Sunnah er den berømte 
Hadeeth av Jibreel fortalt av 'Umar: 
"Mens vi satt hos Allahs sendebud en 
dag, kom det en mann til oss med 
veldig hvite klær og utpreget svart hår. 
Han bar ikke preg av å ha vært på 
reise og ingen av oss kjente han. Han 
satte seg hos profeten og plasserte sine 
knær inntil han og la hendene på 
lårene og sa : "Oh Mohamed, fortell 
meg om Islam." Allahs sendebud sa: 
"Islam er å bevitne at det er ingen 
verdig tilbedelse unntatt Allah og at 
Mohamad er sendebudet til Allah, å 
etablere bønnen, å betale Zakat 
(veldedighet), å faste (måneden av) 
Ramadan, og dra på pilgrimsreise til 
Huset hvis du er i stand til det". Han 
sa "Korrekt". Vi ble forundret over at 
han kunne spørre han (profeten) og 
deretter bekrefte at han hadde snakket 
sant. Han sa: "Fortell meg om Imaan". 
Han sa: "Det er å tro på Allah, Hans 
engler, Hans bøker, Hans sendebud, 
den siste dagen, og tro på det 
forhåndsbestemte, både det gode og de 
onde av det". Han sa: "Korrekt". Han 
sa: "Fortell meg om Ihsaan" Han 
svarte "Det er som om du tilber Allah 
som du ser han, for hvis ikke du ser 
Han, ser Han sannelig deg. Han sa: 
"Fortell om Den siste timen" Han 
svarte: "Den som blir spurt vet ikke 
mer enn den som spør". Han sa: 
"Fortell meg om dens tegn" Han 
svarte: "Tjenerinnen vil gi fødsel til 
dens mester, og du vil se de barføtte, 
lett kledde, nødlidende sauegjeterne 
konkurrere om å bygge høye 
bygninger". Så gikk han og vi ble 
sittende en lang stund, deretter sa han 
(profeten): "Oh 'Umar, vet du hvem 
det var som spurte?" Jeg sa: "Allah og 
Hans sendebud vet best." Han sa: "Det 
var (engelen) Jibreel som kom til dere 
for å lære dere deres religion" (Muslim). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne Hadeeth er bevis for 
søylene av Islam, Imaan, og 
Ihsaan. Hans utsagn "Den 
som blir spurt vet ikke mer 
enn den som spør" er et 
bevis for at ingen vet når 
dommedagen er unntatt 
Allah. 

 

 

 

Ulydighet til 

foreldrene øker 

Slaveri øker 

Bytte av roller (i 

samfunnet) 

Kongen har en 

tjenerinne som gir 

fødsel til hans sønn. 

Hvis kongen dør blir 

sønnen konge og han 

blir dermed herre 

over hans mor. 

Hans utsagn: 

"Tjenerinnen vil gi 
fødsel til hennes 
mester" betyr: 
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Nytter fra Hadeeth Jibreel 

Retten på han selv: Siden kunnskap er tilbedelse må man ha oppriktighet og  
følge Sunnah.  Vær en som følger de tidligere lærdene av Islam, frykt Allah 
med sann frykt basert på kunnskap, vit at Allah ser på deg alltid, ydmyk deg 
selv og hold deg unna arroganse.   

 og hold deg unna det (الزهد) Vær fornøyd, aksepter det du har blitt gitt (القناعة)
som ikke vil gi deg nytte i neste verden. Pynt deg selv med spor fra  
kunnsaken og gode manerer som er akseptable for folket (المروءة), ha 
mannelige karakterer, boikott arroganse og følelse av du er i høyere status enn 
dine kolleger og andre. Hold deg unna selskap og møter som ikke har noe 
nytte (اللغو), pynt deg selv med mildhet, vær stødig på sannheten الثبات(), 
bekreft informasjon og nyheter (التثبت) før du tror på det. Ha høye ambisjoner, 
strekt ønske om å søke kunnskap (الهمة و النهمة في الطلب), reis for søk av 
kunnskap, bevare kunnskapen ved å skrive og ved å memorisere den (تقييد). 
Bevar det som du memoriserer via praksis og repetering. Spør Allah om hjelp, 
respekter akademisk integritet, og vær sannferdig.  

'Paradiset' til studenten av islamsk kunnskap er 'Jeg vet ikke', ikke sløs tid, søk 
generel kunnskap om diverse emner الثقافة العامة(), les arabisk på en nøyaktig og 
korrekt måte, etterhvert les større bøker som Saheeh Bukharee, Muslim, etc.   

Spør passende spørsmål, hør nøye etter, forstå materialet, og deretter praktiser 
det, ikke debatter for debattens skyld. Repeter kunnskapen. Følg Qur'aan, 
Sunnah, og dens vitenskap. Studer de viktige emnene av hver vitenskap.  

Praktiser kunnskapen, røm fra kjærlighet for ledelse, berømmelse, og Dunya 
(livet i denne verdenen).  

Ha dårlige tanker om deg selv og gode tanker om andre.  

Gi veldedighet av kunnskapen ved å kalle til det gode, forby det onde, oppvei 
nyttene og skadene (av å kalle til kunnskapen), spre kunnskapen og elsk å 
nytte folket, bruk din status/posisjon til å megle for muslimene godt og 
reprensenter sannheten og alt som er godt.  

Vær ærefull, bevar kunnskapen,  hold deg unna undervisning og stillinger før 
du er kvalifisert for det. 

Hold en passende holdning til lærdenes feil, og de forskjellige meningene 
blant dem, fjern tvil, og ikke vær en del av grupper kun for å elske/hate for 
deres skyld.  

 

1. Det er seks ting som har rett på studenten av kunnskap: han selv, læreren, 

stedet hvor han studerer, klassekameratene, bøkene, og kunnskapen som 

han studerer.  
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2. Blant manerene er å stille spørsmål som er viktig og nyttig først. 

 

3. Studenten av islamsk kunnskap må også ta vare på hans utseende. 

 

4. Etter døden til profeten-måtte Allah prise han og sende fred på ham- sier vi ikke Allah 

og Hans sendebud vet best, men vi heller sier `Allah vet best`. 

 

  

 

 

 

 

Hans lærers rett: Folk faller i tre grupper vedrørende dette: to ekstreme og en 
moderat. Vi vil studere –med Allahs vilje-  at den første Shirken som fant sted 
på jorden skyldes overdrivelse av statusen til de rettskafne. Vi må være 
moderate med de rettskafne, ikke overdrive ved å gi dem rettigheter de ikke 
fortjener og heller ikke komme til kort når det gjelder å gi dem deres 
rettigheter.  

Retten til stedet hvor han studerer.  

Rettighetene til hans klassekamerater: Allah, Den Perfekte, Den Opphøyde, 
sier: "Dere er den beste nasjonen valgt for folket" og profeten–måtte Allah prise han 

og sende fred på han- sa: "Ingen av dere tror fullkoment helt til du elsker for din 
bror det som du elsker for deg selv".  

Rettigheten til boken: Å bevare boken og ta vare på den. Disse bøkene er en 
velsignelse fra Allah, så vi må ta vare på de.  

Retten til kunnskapen: Å studere den grundig og bevare den ved å repertere 
den, praktisere den siden det er obligatorisk for den som har kunnskap å 
praktisere den. Deretter lærer han bort denne kunnskapen, siden det er en 
velsignelse, og han må være takknemlig for denne velsignelsen.  
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Det tredje grunnleggende 

fundament: Å kjenne deres 

profet  
–måtte Allah prise han og sende fred på 

ham- 
Han er: Mohamad Ibn 

‘Abdullah Ibn ‘Abdul-

Muttalib Ibn Haashim, og 

Haashim er fra Quraysh, 

og Quraysh er fra 

araberne, og araberne er 

fra etterkommerne til 

Ismaa’eel Ibn Ibraaheem 

Al-Khaleel (Den elskede), 

Måtte det beste av ros og 

fred være på ham og vår 

profet. 

 

Han levde 63 år. 40 år av 

hans liv var før 

profetskapet, og i 23 år 

levde han som profet og 

sendebud. 

Han ble en profet med 

verset "Iqraa" , og sendebud 

med "Al-Muddathir" 

Makka var hans 

hjemmested, og han 

emigrerte til Medina. 

 

Dette avsnittet snakker kort om 

profeten –måtte Allah prise ham og sende fred på 

ham-, inkludert hans navn, hvor han 

stammer fra, hans alder, og litt om 

hans Da’wah. 

 

 

 

 

Vi må vite noen fakta om vår 

profet  

Hans navn og 

avstamning: 

Han er: 

Mohamed Ibn 

‘Abdullah Ibn 

‘Abdul-

Muttalib Ibn 

Haashim, og 

Haashim er fra 

Quraysh, og 

Quraysh er fra 

araberne, og 

arberne er fra 

etterkommerne 

til Ismaa’eel Ibn 

Ibraheem Al-

Khaleel (Den 

elskede) 
 

 

 

 

Hans alder: 

Hans alder: 63 

år, 40 av dem 

før 

profetskapet, og 

23 år som 

profet og 

sendebud 
 

 

Hans profetskap er delt i to deler: 

 

 1 

 

Perioden i Makkah som varte 
13 år 

Perioden i Medina som 
varte 10 år 

  

 
Er han – måtte Allah prise ham og sende fred på ham- en profet eller sendebud? Han er 

en profet med verset "Iqraa" og ble etter det sendebud "Al-Muddatthir". 
 



      

                                                                                                            

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allah sendte han for å advare 

folk fra Shirk (avguddyrkelse), 

og for å  kalle folk til Tawheed.  

Beviset er Hans ord: "Oh du 

som dekker deg med[et plagg]. 

Stå opp og advar. Og opphøy 

din Herre.Og rengjør dine klær. 

Og avstå fra urenhet" (Qur'an 73- 1-

5). 
Meningen av "stå opp og 

advar" er å advare mot Shirk og 

kalle til Tawheed. 

"Og opphøy din Herre": opphøy 

Han ved å engjøre Ham i 

tilbedelsen. 

"Og rengjør dine klær": rengjør 

dine gjerninger fra Shirk. 

"Og avstå fra urenhet": Rrujz 

referer til idoler.  Å forlate det 

betyr at du frigjør deg selv fra 

det og dets folk. 

13 år ble brukt på å kalle til 

Tawheed. Etter 10 år var han 

tatt opp til himmelene og de 

fem bønnene var gjort 

obligatorisk.  Han ba 3 år i 

Makka, til han ble beordret å 

migrere til Madina. 
 

Kort sammendrag av hans 

biografi 

Hans invitasjon til islam i 

Makkah-perioden var 

hovedsakelig fokusert på 

Tawheed, og å utvise Shirk: gjøre 

tilbedelsen alene for Allah. Denne 

Da'wahen fortsatte på denne måten 

i 13 år. 

Han – måtte Allah prise ham og sende fred på 

ham- ble deretter beordret å migrere 

til Medina, og hans Da'wah 

fortsatte primært med å fokusere 

på Tawheed itillegg åpenbaringen 

av de gjenværende aspektene av 

religionen som for eksempel 

tilbedelse, 

forretningstransaksjoner, og 

daglige saker om våre liv.  

Og hvis noen skulle undersøke 

hans biografi, ville de legge merke 

til at hans primære fokus fra 

begynnelsen av profetskapet til 

hans død var Tawheed. Dette er en 

klar og sterk tilbakemelding mot 

de som fraråder folk å studere 

Tawheed og påstår at du bare 

trenger noen få minutter for å 

studere det helt ferdig. 
 

Vi kan dra to nytter fra hans uttalelse "han ble tatt opp til himlene": 

1- Uansett hva vi er informert om profeten – måtte Allah prise ham og sende fred på ham- fra 

det usynlige sier vi: Vi tror, vi bekrefter at det er sannheten, og vi underkaster 

oss og aksepterer det. 

2- Viktigheten av de obligatoriske bønnene, med tanke på at det ble gjort 

obligatorisk i himmelen. 
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Å emigrere er å flytte fra land av 

Shirk til land av Tawheed. Det er 

obligatorisk på muslimene, og det vil 

forbli slik til Dommedagen.  

Beviset for dette er Hans ord: 

"Sannelig, de som englene tar livet til 

mens de gjør urett mot seg selv  

[englene] vil si: 'I hvilken tilstand var 

dere i?' De vil si: "Vi var svake og 

hjelpeløse på jorden". De [englene] 

vil si: Var ikke Allahs jord stor nok til 

å emigrere i den? For dem er deres 

hus  helvete, og for en ondt 

destinasjon det er. Bortsett fra de 

undertrykte blant menn, kvinner, og 

barn som ikke er stand til å finne på 

noe, og ikke finner noe utvei. For 

dem vil Allah sannelig tilgi, og Allah 

er unnskyldende og tilgivende" (Qur'an 

4:97-99). 
Og Hans ord: "Oh Mine tjenere som 

tror, Min verden er stor! Så tjen meg" 

(Qur'an 29:56). Lærden Al-Baghawi 

nevner: Årsaken bak åpenbaringen av 

dette verset er muslimene som var i 

Makka og som ikke hadde emigrert, 

og Allah kalte på dem med troens 

navn (Oh mine tjenere som tror). 

Og beviset for emigrasjon i Sunnah er 

profetens ord: “Emigrasjon vil ikke 

stoppe helt til Tawbah stopper, og 

Tawbah vil ikke stoppe helt til solen 

kommer opp fra vest” (Abu Dawood, 

Autentisert av Albani).  

 

Emigrasjon er delt inn 

i tre kategorier: 

 

1. 

Emigrasjon 

fra landene 

til de vantro 

til 

muslimske 

land. Dette 

er 

obligatorisk 

 

 

3. 

Emigrasjon 

fra alt som 

Allah har 

beordret oss 

å emigrere 

fra eller 

boikotte, for 

eksempel 

bestemte 

gjerninger, 

personer, 

tider og 

steder 
 

 

 

2. 

Emigrasjon 

fra Makka 

til Medina. 

Dette endte 

da Makka 

ble erobret 

 

Gjerninger: Alt som Allah har 

forbudt, på toppen av det shirk.. 

Folk: Vantro, hyklere og andre 

utenom de. 

Tider: Emigrere fra bestemte tider 

som de vantro feirer. 

Steder: Emigrere fra bestemte 

steder hvor de vantro har 

feiringer. 

 
Tawbah blir ikke akseptert av Allah i 

to tilfeller: 

1- Når solen står opp fra vest. 

2- Når døden kommer.  Allah sier: 

"Men Tawbah er ikke (akseptert) for 

de som [forsetter] å gjøre onde 

gjerninger helt til døden kommer til 

en av dem sier han: 'Sannelig, jeg har 

gjort Tawbah nå' eller for de som dør 

og de er vantro" (Qur'an 4: 18).  

 
 "Det er ikke noe utvandring/emigrasjon etter erobringen" refererer til emigrasjonen fra 
Makka til Medina, hvor profeten – måtte Allah prise ham og sende fred på ham- tyder til at 
Makka vil aldri returnere til land av vantro. 
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Så når han bosatte seg i Medina 

ble  han  beordret resten av de 

Islamske lovene som Zakaat 

(obligatorisk veldighet) (1), 

Sawm (fasting), Hajj 

(pilgrimsreise), Jihaad (krige i 

Allahs vei), Adhaan 

(bønnekallet), invitere til det gode 

og forby det onde, og andre 

Islamske lover utenom de. 

 

Han fortsatte slik i 10 år til han 

døde –måtte Allah prise ham og sende fred på 

ham-. (2) 

 

Men hans religion forblir, og 

dette er hans religion, det er ikke 

noe godt utenom at han har 

veiledet hans etterfølgere til det, 

og det er ikke noe ondskap 

utenom at han har advart dem 

mot det. Det gode han inviterte  

til: Tawheed, og alt som Allah 

elsker og er fornøyd med. Og det 

onde han advarte mot: Shirk, og 

alt som Allah misliker og hater. 

(3) 

 
 

1- Shaykh Ibn Uthaimeen nevner: 

Zakaat ble først gjort obligatorisk i 

Makka, men beløpet man må betale 

og hvor mye det er obligatorisk å 

betale var ikke bestemt før i Medina. 

 

2- Profeten–måtte Allah prise ham og sende 

fred på ham- døde det 10 år etter 

emigrasjonen, og var begravd i huset 

til ‘Aisha – måtte Allah være fornøyd med 

henne- 

3- Det er ikke noe godt utenom at 

han ledet muslimene til det og det er  

ikke noe ondt utenom at  han advarte 

dem mot det. Det er viktig at vi 

vitner at profeten–måtte Allah prise ham og 

sende fred på ham- har oppholdt sin tillit, 

formidlet budskapet hans, rådet 

denne nasjonen, og han strev 

virkelig for Allahs skyld til han 

forlot oss på en klar vei som natten 

er like klar som dagen, og ingen 

avviker  fra den utenom en som er 

dømt. 

 

 

 

De største forbud 

Stor Shirk: 

Tar en ut av 

Islam. 
 

Liten Shirk: 

Tar ikke en ut 

av Islam. 
 

Store synder: 

Hver gjerning 

som fører til 

en spesifikk 

straff. 
 

Små synder: 

Gjerninger 

som ikke 

fører til 

spesifikk 

straff. 
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Allah sendte ham til hele 

menneskeheten, og gjorde 

adlydelse til han obligatorisk på 

menneskene og Jinn. Beviset er 

Hans ord: "Si, [Oh Mohamad], 

“Oh mennesker: Jeg er 

sendebudet av Allah til dere alle 

sammen…" ) Qur'an 7: 158). (1) 

Allah har via han gjort religionen 

komplett. Beviset er Hans ord: 

"… I dag har jeg fullbrakt deres 

religion og fullbyrdet Min nåde 

på dere, og godtatt Islam som 

religion for dere…" (Qur'an 5: 3). 

(2) 

Og beviset for hans død – måtte 

Allah prise han og sende fred på han- er: 

"Sannelig du vil dø og de vil dø. 

Så på dommedagen tvister dere 

foran deres Herre" (Qur'an 39: 30-31).  

(1) Profeten – måtte Allah prise ham og sende 

fred på ham- var sendt til hele 
menneskeheten. Dette førte til at alle 
lover før det ble opphevet. Jøder og 
Kristne på tiden til profeten – måtte Allah 

prise ham og sende fred på ham- og på vår tid 
blir ansett som vantro hvis de nekter 
budskapet av Islam etter at den har 
nådd dem, selvom om de er på 
religionen til Musa og Eesa -Fred være 
med dem- 

 
1-Hans ord: "Si Oh folk av skriften, 
kom til et ord som er felles mellom 
oss - at vi ikke skal tilbe noen 
unntatt Allah og vi vil ikke tilbe 
noe ved siden av Ham og vi vil 
ikke ta hverandre som herrer. Og 
hvis de vender ryggen, si: "Vær 
vitne til at vi er muslimer 
[underkastet oss Han].” (Qur'an 3: 64(.  

 
2-Hans ord: "Slåss mot de som ikke 
tror på Allah eller den siste dagen og 
som ikke anser ulovlig det som Allah 
og Hans sendebud har forbydt og som 
ikke adopterer religionen av sannheten 
blant de som var gitt skriften [slåss 
mot dem] helt til de gir jizyah frivillig 
mens de er ydmyke" (Qur'an 9: 29). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

3- Profetens ord: "Jeg sverger ved Ham som Hans hender min sjel ligger i, det 
er ikke en jøde eller en kristen som hører om meg og som deretter ikke tror på 
meg utenom at han er blant folket av helvete"(Muslim).  

 
(2) Dette verset er et bevis mot de som innoverer i religionen.  
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Når menneskene dør vil de bli 

gjenopplivet, og beviset for dette er 

Hans ord: "Fra  [jorden] har vi skapt 

dere, og til den vil dere retunere, og 

fra den skal vi la dere stå opp igjen 

fra" (Qur'an 20: 55). Og Hans ord: "Og 

Allah har skapt dere fra jorden, så 

lar Han dere vende tilbake dit, og så 

bringer Han dere frem på nytt " 
(Qur'an 71:17-18).  

Etter gjenopplivelsen skal de få 

regnskap og lønnes etter det de 

gjorde. Og beviset for dette er Hans 

ord: "Til Allah tilhører alt som er i 

himlene og jorden, så Han kan lønne 

dem som gjør ondt for deres 

gjerninger, og belønne dem som 

handler vel med det aller beste" 

(Qur'an 53: 31) (1) Den som fornekter 

oppstandelsen er vantro, og beviset 

for dette er Hans ord: "De som er 

vantro påstår at de aldri skal 

gjenoppvekkes. Si: ”Jo, så sannelig, 

ved Herren!  Dere skal 

gjenoppvekkes! Så vil dere bli 

fortalt hva dere gjorde. Og det er lett 

for Allah” (Qur'an 64:7) (2) Allah 

sendte alle budskapsbringere som 

bringere av gode nyheter og 

advarere. Beviset er Hans ord: "[Vi 

sendte] budskapsbringerne som 

bringere av gode nyheter og 

advarere" (Qur'an 4:165). Den første av 

dem er  Nuh, og den siste av dem er 

Mohamed –måtte Allah prise ham og sende 

fred på ham-, og han (Mohamed) er den 

siste av profetene og med han ble 

profetskapet forseglet, og beviset for 

at Nuh er det første sendebudet er 

Hans ord: "Sannelig har vi har 

åpenbart til deg, [Oh Mohamed], 

som Vi åpenbarte  til Nuh og 

profetene etter han." (Qur'an 4:163) (3) 

 

 

 

1- Alle vil smake døden uten 
unntak, og de vil bli gjennopplivet 
til en stor dag, dommedagen. Der 
skal de bli dømt, de skal enten bli 
belønnet eller straffet for deres 
gjerninger. 

2- Og han som fornekter 
gjennopplivelsen og dommedagen er 
vantro fordi han fornektet en av 
troens søyler. 

3- Nuh er den første av 
sendebudene. Beviset for dette er 
Hans ord: "Sannelig har vi har 
åpenbart til deg, [Oh Mohamed], 
som Vi åpenbarte  til Nuh og 
profetene etter han." (Qur'an 4: 16). 

Den første profeten er Adam–måtte 

Allah prise ham og sende fred på ham-. 
Profeten–måtte Allah prise ham og sende fred 

på ham- var spurt om Adam var en 
profet? Han sa: “En profet som var 
snakket til av Allah”   (Ibn Hibaan). 

Den siste profet og sendebud er 
Mohamed –måtte Allah prise ham og sende 

fred på ham- . Beviset er Allah ord: 
"Mohamed er ikke faren til noen av 
dere, men han er sendebudet til 
Allah og forsegleren [den siste] av 
profetene. Og Allah vet alt" (Qur'an 
33:40). 

Så han som påstår at han er profet 
eller sendebud etter profeten 
Mohamed–måtte Allah prise ham og sende 

fred på ham-  er løgner og vantro. Han 
som tror på den som påstår dette er  
ikke noe anderledes enn han. 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutning 

 



  

 

44 

 
 
 
 

Allah har gjort det obligatorisk på 

tjenerne og fornekte alt som blir 

tilbedt ved siden av Ham og å tro på 

Allah. Ibn Qayyim –måtte Allah være 

barmhjertig mot ham- har sagt: "'Taghoot 

er alt som en person overgår sine 

grenser i forhold til tilbedelse, eller 

noe han følger, eller adlyder". Allah 

har sendt et sendebud til hver nasjon, 

fra Nooh til Mohamed–måtte Allah ha fred 

over dem-  Han beordrer dem å tilbe 

Allah alene og forbyr dem å tilbe  

falske guder. Beviset for dette er 

Hans ord: “Og vi har sannelig sendt 

til hver nasjon et sendebud (han sier): 

“Tilbe Allah og avstå fra Taghoot” 

(Qur'an 16:36). Disse falske gudene er 

mange, og hodene av dem er fem. 

Iblees -måtte Allah forbanne ham-, han som 

blir tilbedt og er fornøyd med det, og 

han som kaller folk til tilbedelse av 

ham, han som påstår at han vet noe 

av det skjulte, og han som dømmer 

med noe annet enn det Allah har 

sendt. Beviset er Hans ord: "Det er 

ikke tvang i religionen, for sannheten 

er visselig lett å skjelne fra løgnen.  

Den som derfor fornekter Thaghoot, 

og tror på Allah har visselig grepet 

fatt i et sterkt  håndtak som ikke kan 

brytes i stykker, og Allah er Den 

Althørende, Den Allvitende" (Qur'an 

2:256). Dette er meningen av: ‘Det er 

ingen gud verdig tilbedelse unntatt 

Allah’, og profetens uttalelse, 

“Denne sakens hode er Islam, og 

dens søyle er bønnen, og dens 

høydepunkt er Jihad i Allahs vei" 

(Tirmidhee).  

 
 

Allah sendte sendebud og profeter 

som bringere av gode nyheter og 

advarere. Alle kaller til Tawheed 

og slåss mot Shirk og falske guder 

på alle mulige måter. Beviset for 

dette er Hans ord: "Og vi har 

sannelig sendt til hver nasjon et 

sendebud )han sier(: “Tilbe Allah 

og avstå fra Taghoot" (Qur'an 16:36)  

Dette betyr at du plasserer disse 

falske gudene på en side og deg 

selv på den andre siden. Dette er 

den beste måten du frir deg selv 

fra Shirk og dens folk. 

Allah har gjort det obligatorisk på 

alle Hans tilbedere å nekte falske 

guder før man tror på Allah,"… Så 

han som fornekter (ikke tror) på 

Taghoot og tror på Allah har 

sannlig grepet det påliteligste 

håndtak som vil aldri gå i stykker. 

Allah er Den Althørende, Den 

Allvitende" (Qur'an 2:256).  

Taghoot: Alt som en person 

overgår sine grenser i forhold til 

tilbedelse (som å tilbe et tre eller 

en stein), eller noen de følger (som 

en ond lærd) eller adlyder (som 

ledere som ikke er adlydende til 

Allah). 

Disse falske gudene er mange, og 

hodene av dem er fem. Iblees -måtte 

Allah forbanne ham-, han som blir 

tilbedt og er fornøyd med det, og 

han som kaller folk til tilbedelse 

av ham, han som påstår at han vet 

noe av det skjulte, og han som 

dømmer med noe annet enn det 

Allah har sendt. 
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Detaljert kjennelse på han som dømmer med 

noe annet enn det Allah har åpenbart  

Stor vantro 

Hvis en tror at mennskelover er 
som lovene til Allah eller bedre. 

 

Liten vanto 

Hvis en tror at å dømme med 
andre lover enn lovene til Allah er 

falskhet, men han dømmer med 
det pågrunn av hans interesser, 
kjærlighet for lederskap, eller 
andre grunner utenom disse. 

Ibn Qayyim delte streving i fire 

typer: 

Streving  mot 
de vantro  

Blir gjort 
hjertet, tungen, 

hånden, og 
pengene. 

 

 

 

Streving mot 
hyklerne 

Blir gjort med 
hjertet, tungen, 

hånden, og 
pengene. 

Streving mot 
satan 

Blir gjort ved 
å avstå fra tvil 

(Shirk og 
innovasjoner ) 

og fristelser 
(store og små 

synder).   

 Streving av 
sjelen 

Blir gjort 
ved å søke 
kunnskap, 
praktisere 

det, invitere 
i Allahs vei, 

og 
tålmodighet.   

 

 

 

 

 

 

Konklusjon 
 

Hver eneste person med sans må fundere over denne store boken og å studere den 
nøye grunnet hva den inneholder av de store fundament hvert individ trenger i 

graven.   
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Kunnskap 

Det er kunnskap om: Allah, Hans profet, og Islam med 

bevis. 

(De tre grunnleggende fundament) 

Handling 

Kunnskap kaller til praksis: man aksepter det kallet 

ellers vil den forlate deg. 

Lærden som ikke praktiserer hans kunnskap vil bli 

straffet før idol tilbederen. 

Da'wah 

Betingelser for Da'wah: Oppriktighet, Islamsk 

kunnskap, kunnskap om den du inviterer, visdom, og 

tålmodighet. 

Den første forpliktelsen vi burde invitere til først er 

Tawheed: dette er veien til profetene og 

budskapsbringerne. Den viktigste Da'wahen er å 

invitere til Tawheed og advare mot Shirk.  

Tålmodighet 

Tålmodighet i lydighet av Allah (som utførelse av 

bønnen), tålmodighet i avståelse fra ulydighet til Han 

(som avståelse av renter), tålmodighet når man blir 

testet med katastrofe (som fattigdom).  

Tålmodighet med å søke kunnskap, rettskafne 

gjerninger, og Da'wah.  
D
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Tawheed av herredømmet (Det er kun skaperen som fortjener å bli 

tilbedt alene) og Tawheed av navnene og attributtene.  

Tawheed av Tilbedelsen (oppriktighet), Allah er ikke fornøyd med at 

noen blir tilbedt ved Hans side: ikke en gang en engel eller 

budskapsbringer.  

Gjør deg selv fri fra Shirk og dens folk: med hjerte (hate de vantro), 

med tungen ( "Si: oh dere vantro: 'Jeg tilber ikke det dere tilber'), og 

med handling (ved å ikke delta i deres feiringer, dans, ikke kle seg 

som dem, og ikke imitere dem).   
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(Haniyfeeyah): Nasjonen som er fri for shirk og som er på 

oppriktighet og monoteisme.  

Tawheed språklig: Å engjøre noe. 

Tawheed i Islam: Engjøre Allah i alt som er tilhører kun Han, 

herreskapet, tilbedelsen, og Hans navn og attributter . Den har 

tre kategorier:  

1.Tawheed i herredømmet: Engjøre Allah i Hans 

handlinger eller å si Han er den eneste Skaperen, Eieren, 

og Styreren av sakene til Hans skapninger . 

2.Tawheed i tilbedelsen:  Engjøre Allah i all tilbedelse . 

3.Tawheed i navene og attributtene til Allah: Engjøre Allah i 

navnene som han har kalt seg selv eller som Han har beskrevet i 

Hans bok eller i uttalelsene til profeten –Måtte Allah prise ham  

blant  englene og sende fred på ham-. Dette blir gjort ved å 

bekrefte det som Han har bekreftet for seg selv og å avise det 

som han har avist fra seg selv: ved å ikke forvrenge dems 

meninger, ikke nekte dem, ikke beskrive dem eller gi 

eksempler. 

Shirk er å tilbe andre sammen med Allah. Det er den største  

synden.  
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Kjenne Allah, Den Perfekte: Hvem er din Herre? Hvordan ble 

du kjent med Allah? Herren er Han som må bli tilbedt, typer av 

tilbedelser, og kjennelsen av å vende tilbedelse til andre enn 

Allah uten bevis.  

 

Kjenne Islam og dens bevis, definisjonen av Islam, gradene til 

religionen, søylene til Islam, definisjonen av Shahadah, søylene 

til Emaan, grenene til Emaan, Ihsaan, bevisene for gradene av 

religionen, og tegnene til Dommedagen.  
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Oppstandelsen etter døden og besvarelsen av gjerningene man har 

gjort, vantroheten av å nekte dommedagen, jobben til profetene og 

deres D`awah, den første og den siste budskapsbringeren, de to 

søylene til Tawheed: ikke tro på det som blir tilbedt ved siden av 

Allah og tro kun på Allah, definisjonen av Taghoot, hodene til 

Taghoot, beskrivelsen av hvordan man skal benekte Taghoot, 

meningen av La Ilaha Ila Allah, denne sakens hode er Islam, søylen 

til religionen er bønnen, dens høyeste punkt er å streve for Allahs 

skyld. 

Typer av 

strevinger 

  ّStreving 

av sjelen 

Streve med det som er nevnt i  

Soorah Al Asr (kunnskap, 

rettskafne gjerninger, invitere, og 

tålmodighet) 

Streving 

mot shaitan 

 
Tvil 

Stor Shirk (får en ut av 

Islam) liten Shirk gjør 

ikke det    

 
Innovasjoner i 

religionen 

Lyster 

Store synder (hver 

synd som det har blitt 

nevnt en spesifikk 

straff for) 

Kjenne budskapsbringeren: avstamningen hans, hans fødsel, 

alder, at han er en profet og budskapsbringer, hans land, hvorfor 

han ble sendt, hvor lenge han inviterte til Tawheed, hans reise 

til himlene, hvor og når bønnene ble gjort obligatoriske? 

emigrasjonen, dens kjennelse og tid. Hvor de resternede lovene 

ble åpenbart? Lengden av Da'wahen, hans død, hvilken religion 

han kom med, at han er sendt til menneske og Jinn, 

komplettheten av religionen og velsignelsene. 
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    Små synder (hver 

synd som ikke har blitt 

nevnt en spesifikk 

straff for) 

Streving mot 

Kufaar  
Med hjerte, tunge, hånd, og penger 

Streving 

mot 

hyklerne 

Med hjerte, tunge, hånd, og penger 

Taghoot 

Alt som en person overgår sine grenser i forhold til 
tilbedelse (som å tilbe et tre eller en stein), eller 
noen de følger (som en ond lærd) eller er 
adlydende til (som ledere som ikke adlyder Allah). 
Disse falske gudene er mange, og hodene av dem 
er fem. Iblees -måtte Allah forbanne ham-, han 
som blir tilbedt og er fornøyd med det, og han som 
kaller folk til tilbedelse av ham, han som påstår at 
han vet noe av det skjulte, og han som dømmer 
med noe annet enn det Allah har sendt. 

Allah vet best og fred og priselse fra Allah være over Mohamed, 
hans følgere, og hans kompanjonger. 
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Legg en sirkel rundt det riktige svaret.  

1- Forfatteren av De tre grunnleggende fundament er: (Muhammad ibn Sulaymaan 

Tameemmee – Muhammad ibn AbdulWahaab – alt som er nevnt).  

2- De tre grunnleggende fundament er i utgangspunktet spørsmålene i graven 

(sant – falskt).  

3- Forfatteren gjør du'a for leseren av denne boken (to steder – tre steder).  

4- Forfatterens bøker er kjent for deres (enkelhet – punktene er generelt nevnt 

før bevisene- bevisene er fra Qur'an og Sunnah – gjør Du'a for studenten – 

klargjør tvil som er nåværende i vår tid- de har mange forklaringer – spør 

og svarer på viktige spørsmål – Allah har plassert aksept i bøkene hans 

hos folk – alt som er nevnt).  

5- De tre grunnleggende fundament kan bli delt i (5,6) kapitler.  

6- Å studere Tawheed er (en felles plikt – en plikt på hvert individ).  

7- Beviset for de fire punktene er i Surah (Al Asr – Al Ikhlaas).  

8- Han som studerer, men som ikke praktiserer er  imiterer av (de kristne – 

jødene – alt som er nevnt).  

9- Tålmodighet er delt i (to – tre) deler.  

10- Meningen av Imam Shaafiee's uttalelse om Soorah Al Asr er: (den er nok 

for å etablere bevis – den er nok for alle de andre surahene i Koranen) 

 

 

 

Prøve 
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11-  Han som tror på en av typene av Tawheed  blir ikke ansett som en som 

tilber av Allah alene (sant – flaskt).  

12- Å befri seg selv fra vantrohet og dets folk er gjort med (hjerte, tungen, og 

gjerninger – ved at man frigjør seg selv fra gjerningene og han som gjør 

de – alt som er nevnt).    

13-  Meningen av moskeene i Allahs ord "Sannelig moskeene tilhører Allah" 

er (det fysiske bygget, bønne stedene – lemmene som rører bakken under 

Sujuud – jorden som sujuud blir gjort på -  alt som er nevnt).  

14-  Veien til lærde av islam er: (tro basert på bevis – først tror man og etter 

det finner man støttende bevis).     

15-  De villedede muslimske lærde er som (jødene –  de kristne).  

16- De villedede muslimske tilbederne er som (jødene – de kristne).      

17-  De tre viktige poengene er De tre grunnleggende fundament (sant – 

flaskt).     

18- Dua er delt i (Du'a av tilbedelse og Du'a av trengsel, 'direkte' du'a og 

'indirekte' du'a) . 

19-  Du'a av trengsel er delt i (to – firer) deler.   

20- Folk er delt i tre deler i forhold til deres tro ångende bruk av 

midler/grunner (to ekstreme og en moderat – stor synd, liten synd).     
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21-  Det er tillatt å søke hjelp fra skapningene (ubegrenset– i det de evner 

med fire krav).  

22- Meningen av 'La Ilaha Ila Allah' er (Allah har evnen til å skape– det er 

ingen gud unnatt Allah - ingenting er verdig tilbedelse unnatt Allah – alt 

som er nevnt).  

23-  Engjøring av religionene er (tillatt – stor synd – vantro).  

24-  De generelle bevisene for Allahs eksistens er (mange– fire).  

25-  Har englene hjerter? (ja – nei).    

26-  Forholdet mellom Eemaan og Tawheed er: Emaan er generelt og 

Tawheed er den del av den (sant – falskt).    

27-  Troens søyler er (5, 6, 7).    

28-  De vantro retter noen av deres tilbedelser til Allah (sant – falskt).    

29-  Den som blir tilbedt ved siden av Allah mens han/hun ikke er førnøyd 

med det er (Taghoot, er ikke Taghoot).  

30-   Å engjøre Allah i styrelsen av universet og nedsendingen av regn er fra 

(Tawheed av tilbedelsen – Tawheed av herreskapet – Tawheed av 

navnene og attributtene).   

31- Det som annulerer eller ødelegger opprinnelsen av Tawheed er (stor synd 

- liten synd – innovasjoner).    

32- Den største forpliktelsen er  å være adlydene mot foreldrene (sant – 

falskt).  

33-  Den verste synden er: utrohet/ulovlig sex og å drepe en sjel som Allah 

har gjort forbudt å drepe (sant – falskt).    
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34- Mi'raaj er reisen til profeten -måtte Allah prise ham og sende fred på 

ham- fra Makkah til Jerusalem (sant –flaskt).   

35- Profeten –måtte Allah prise ham og sende fred på ham- var sendt til (kun 

hans folk  – alle mennesker og Jinn).  

36-  Profeten –måtte Allah prise ham og sende fred på ham- (har død – 

profeter dør ikke). 

37-  Han som ikke tror på dommedagen er vantro (stor kufr – liten kufr).  

38-  Religionen til profetene er (en – hver profet har sin egen religion).   

39-  Emigrering (er ikke gyldig etter erobringen av Makkah – gyldig til 

dommedagen).  

40-  Emigrering er å (flytte fra landet til de vantro til et muslimsk land – 

forlate det som Allah har gjort forbud).  

41-  Religionen av Islam er komplett med unntak av drømmene til de 

rettskafne -de  er en del av det også- (sant – flaskt).  

42-  Å vende en type av tilbedelsene til andre enn Allah er er (stor Shirk– 

liten Shirk).  

43-  Man må skille mellom kjennelsen av en spesifikk handling og kjennelsen 

på en spesifikk person (sant –flaskt).  

44-  Den første profeten er (Nooh-fred være med han- , Adam- fred være med 

han-) 

45-  Vår profet er (en profet – sendebud).  
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46-  Match elementene på Liste A med elementene på Liste B 
Liste B # # Liste A 

Ahmad sa: "Jeg lukker mine øyner når jeg ser en 

vantro ut av frykt for se fienden av Allah" 
1  Tawheed språklig 

Betyr at man tror på alt som vil skje etter døden 2  Tawheed i islam 

Imaan er utsagn av tungen, tro i hjertet, og 

gjerningene av kroppsdelene. Den øker med  

adlydelse til Allah og synker med ulydighet.. 

3  Tawheed av tilbedelsen 

Islam, Emaan, Ihsaan 4  Tawheed av herreskapet 

For Allah og andre utenom Han 5  
Tawheed av navnene og 

attributtene 

Obligatorisk, tillatt, og ulovlig 6  Haneefiyyah 

Islamske og oppfunnede 7  
Det første kall og kommando 

i Qur'an  

Spørsmålene i graven 8  Partner 

Kunnskap, handlig, invitere, og tålmodighet 9  Khashyah 

Oppriktighet og å følge Sunnah 10  Tawakkul 

Det er sann avhengighet av Allah, tillit i Ham, 

samtidig som man tar de nødvendige grunnene 
11  

De to kravene for at en gjerning 

skal bli akseptert 

Frykt basert på kunnskap om storheten til den 

man frykter 
12  

Oppsummering av De fire 

essensielle punktene 

Likemann 13  
Oppsummering av De tre 

viktige punktene 

I Soorah Baqarah 14  
Oppsummering av De tre 

grunnleggende fundament 

En nasjon som er fri for Shirk og som er på 

oppriktighet og Tawheed 
15  Midler/grunner er delt i to… 

Tawheed av navnene og attributtene til Allah: Å 

engjøre Allah i navnene som han har kalt seg selv 

eller som Han har beskrevet i Hans bok eller i 

uttallensene til profeten –Måtte Allah prise ham  

blant  englene og sende fred på ham-.  

Dette blir gjort ved å bekrefte det som Han har bekreftet 

for seg selv og å avise det som han har avist fra seg 

selv. 

16  
Oppholdelse av løfte er delt 

i… 

Engjøre Allah i tilbedelsen 17  Slakting er delt i… 

Engjøre Allah i herreskapet (skapelsen, 

eierskapet og administreringen) 
18  Frykt er delt i… 

Engjøre Allah i det som er spesifikt for han 19  Islam 

Å engjøre noe 20  Gradene av religionen 
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Solens oppgang fra vest eller når døden kommer 21               Eemaan 

Alt som en person overgår sine grenser i forhold 

til tilbedelse, eller noe han følger, eller adlyder 
22  

Emaan på Dommedagen 

betyr 

Tawheed av herreskapet, navnene og 

attributtene, tilbedelsen, og avståelse fra Shirk 

og dens folk 

23  
Virkeligheten av at man 

frigjør seg selv fra Shirk 

Underkaste seg til Allah i Tawheed, adlyde 

Ham, og gjøre seg fri fra Shirk og dens folk 
24  

Når Tawbah ikke lenger er 

gyldig 

Det som blir tilbedt ved siden av Allah og som 

har en fysisk form som idolene osv  
25  Taghoot 
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Introduksjon 
 

Forfatteren av denne boken 
Imam Abu al- Husayn  Muhammad ibn Sulaymaan Tameemee. Født i 

`uyanah år 1115H og døde i Dir`iyah år 1206H. En lærd av islam og 

gjennoppliveren av kallet til Tawheed. 

 

Boken, De fire prinsippene er den andre boken som blir studert i serien av 

bøker som er ment for elever av kunnnskap. Noen av grunnene til at den 

har fått mye oppmerksomhet er: 

All priselse og ros tilhører Allah. Vi priser Ham, søker Hans hjelp, og søker Hans 

tilgivelse. Vi søker tilflukt hos Allah fra det onde i oss og fra det onde som stammer fra 

våre gjerninger. Den som Allah veileder, er det ingen som kan villede, og den som 

Allah villeder, er det ingen som kan veilede. Jeg bevitner at det er ingen som er verdig 

tilbedelse untatt Allah, Han er uten partner, og jeg bevitner at Mohamed er Hans tjener 

og budskapsbringer. 

 

 

De lærde anbefaler at man 

studerer den 

I denne boken er det respons til 

avgudsdyrkerne i vår tid 

Ved å studere den følger man 

veien til de rettskafne 

Det er en sammendrag av boken 

Kashf Al-shuhubaat 

Vi begynner med den før vi begynner med boken Kashf Al-shuhubaat 

slik at eleven ikke skal ha noen form for tvil i seg selv 

I Allahs navn, Den Barmhjertige, Den Nåderike   



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

  

Denne boken er delt i tre deler: 

 

2. Viktigheten 
av å studere 

Tawheed 
 

3. De fire 

prinsippene 

 
 

1. Introduksjon 

(adressen til 

lykke) 
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Den første delen av boken: Introduksjon (Adressen til lykke) 

(3) De som har tro og som har Taqwa (praktiserer Allahs ordre og avstår fra Hans 

forbud) er Allahs Awliyaa (allierte) 
 

Sheikh Al-Islam, Allah være barmhjertig mot ham sa: ”En Wali er en som har tro 

og Taqwa (praktiserer Allahs ordre og avstår fra Hans forbud)”. Og beviset for 

dette er Allahs ord: 

 Sannelig over Allahs Awliyaa (allierte) kommer det ikke frykt, og de skal ikke 

sørge. De som trodde og opprettholdet Taqwa  (Yunus 62-63). 

 

(2) Etter å ha nevnt Allah navns, gjør Sheiken bønn for eleven som vanlig. 

Og dette er bevis for hans beskymring og kjærlighet til eleven av kunnskap. 

 

2. Våre 

rettskafne 

forgjengere 

blant de 

islamske 

lærdene pleide 

å begynne 

deres bøker 

med Allahs 

navn 

 

 Grunnen til at forfatteren begynner med 

Allahs navn (1) 

1. Allahs 

bok 

begynner 

med Hans 

navn og  

profetene 

pleide å 

begynne 

med 

Allahs 

navn –Fred 

være med 

dem- 

 

3. Søke 

velsignelse 

(vekst og 

økelse i 

godhet) fra 

det edle 

navnet til 

Allah 

 

I navnet til Allah, 

Den Barmhjertige, 

Den  Nåderike (1). 

Jeg spør Allah, 

Den Sjenerøse, 

Herren til den store 

tronen at Han skal 

beskytte deg i 

denne verden og 

neste (2), og at 

Han skal velsigne 

deg uansett hvor 

du skulle være (3). 

 

Al-barakah: velsignelse, vekst, økelse, stødighet og godhet. 

Al-tabaruk: søke velsignelse, vekst, økelse, stødighet og godhet. 

Al-mubaarak: det er det man benytter seg av uansett hvor det skulle 
være. 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Og at Han skal 

gjøre deg blant 

de som takker 

når de blir gitt 

noe (1) 

 

(1) Goder fra Allah er prøve, og det er flere bevis som tyder på dette, Allah sier: 

Vi skal sannelig teste dere med ondt og godt som prøve (Al-Anbiyaa 35). Dette er 

fra min Herres goder, slik at Han kan teste meg, om jeg er takknemlig eller 

utakknemlig (Al-Naml 40). Og når det gjelder mennesket, når dets Herre tester 

det og er sjenerøs mot det og gir det goder, så sier det: “Min Herre har æret meg” 

(Al-Fajr 15). 

Og i Hadithen: ``At det var tre blant barna av Israel som Allah ville teste...`` 

 

Tabaruk som ikke er tillatt 

(dette er liten Shirk) 

 

Tabaruk som er tillatt 

  

Al-Tabaruk 
 

Som bønn i 
Al-Masjid 
Al-Haraam 

eller 
Profetens 
moske  

 

Sanselig: som kunnskap, Dua 

osv. Så ut ifra dette kan man 

søke Barakah fra kunnskapen 

til en mann, og hans kall til 

det gode. Dette er Barakah 

fordi vi oppnådde mye godt 

fra ham, som bøkene til 

Sheikh Al-Islam og andre 

lærde utenom han. Allah 

plasserte Barakah og mye godt 

i dems bøker, og muslimene 

fikk nytte av de. 
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Hjerte  Tungen Kroppen 

Takknemlighet før 
inntreffelse av goden                 

 

Takknemlighet etter 
inntreffelsen av goden 

blir gjort med: 

 

Denne typen krever fra tjeneren 
sterk tro på at det er Allah  kun 

som er fordeleren av goder, så 
hans hjerte skal ikke være 

tilknyttet til noe utenom Allah og 
han skal ikke søke noe godt 

utenom fra Allah. Som paradis 
ikke skal søkes fra noen utenom 
Allah ; fordi han er eieren av 

den, skal heller ikke goder søkes 

fra noen utenom Allah . 

Og sett din lit til Den Levende 
som aldri dør (Al-Furqan 58) 

Dere tilber kun avguder ved 
siden av Allah, og dere oppdikter 

gn (om Allah), sannelig dem øl
siden av Allah, dere tilber ved 

sende) dere  åhar ikke makt til (
k da forsyning ønoen forsyning. S

. (av alle gode ting) hos Allah
Det betyr hos Allah alene, 

Og tilbe Ham og ingen andre. 
-vær takknemlig mot Ham (Al

`Ankabut 17) 

 

 

 

 

Det gjøres 
ved å 
bruke 
disse 
godene på 
en måte 
som gjør 
Allah 
fornøyd, 
og itillegg 
til det at 
man gjør 
gode 
gjerninger 
for å 
komme 
Ham nær 

, og at 
man 
avstår fra 
synder 
adlydende 
til Hans 
orde. 

 

Og det 
gjøres ved 
å snakke 
om godene 
som man 
har fått av 
Allah og 
ved å prise 
og takke 
Ham for 
det. Allah 

 sier: Og 
når det 
gjelder 
godene til 
din Herre, 
så snakk 
om dem 
(Al-Duha 
11). 

 

Og det gjøres 
med 
fullstendig 
underkastelse 
og sannferdig 
tro på at 
fordeleren av 
goder og 
forsyninger er 
kun Allah, og 
at alt av 
goder som er 
langt unna er 
nærme hos 
Allah . 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

   

 

1. Misfornøydhet: er Haraam (ikke tillat), og det er blant de store syndene. Denne 

gjerningen blir utført med: 

 

 

- Misfornøydhet med hjerte: Imam Ibn Al-qayyim Al-jawziyya sier om dette: 

``Blant menneskene er det noen som ikke tør å si dette med tungen, men han 

bevitner dette i inni seg selv. Han bevitner inni seg selv den dårlige tanken han 

har om Allah, han sier min Herre har gjort urett mot meg, min Herre har forbudt 

meg (det gode), min Herre har ikke gitt meg osv. Dette varierer blant de, noen 

gjør det mye og andre gjør det lite. Undersøk deg selv, er du fri for dette. Hvis du 

blir reddet fra dette blir du reddet fra det store.`` 

- Misfornøydhet med tungen: skrike, nevne den dødes kvaliteter samtidig som 

man gråter, gjøre Dua mot seg selv, banne, og forbanne.  

2. Tålmodighet: er obligatorisk i følge hele nasjonen. Man å være tålmodig med 

ens hjerte, tunge, og kropp. Imam Ahmed sier: ``Tålmodighet har blitt nevnt i 

Koranen rundt nitti ganger, og det er obligatorisk i følge hele denne nasjonen. Det 

er halvparten av troen, fordi troen er delt i to: tålmodighet og takknemlighet.`` 

(Madariju Al-saalikeen, Ibn Al-Qayyum).  

3. Fornøydhet: er Mostahab (anbefalt) og det er en grad høyere enn tålmodighet.  

4. Takknemlighet: er Mostahab (anbefalt) og det er den beste og mest komplette 

av de overnevnte gradene. 

 

 
 

(1)   Det er fordi tålmodighet er obligatorisk i 

følge hele nasjonen. 

. 

 

 

Og at Han skal 

gjøre deg blant 

de tålmodige 

når de blir testet 

(1) 

Takknemlig 

Mennesker er delt i inn i fire etter at en 

katastrofe/uhell påfaller dem 

Fornøyd Tålmodig Misfornøyd 

kroppen tungen hjertet 

Den andre delen av boken: De fire prinsippene  
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I Allahs navn, Den Barmhjertige, Den Nåderike. 

Vit, måtte Allah veilede deg til å adlyde Ham- at 

Al-hanafiyyah Ibramhims vei er å tilbe Allah 

alene med oppriktighet og dette har Allah 

beordret alle mennesker og Han skapte dem for 

akkurat dette, slik Han sa: ``Jeg har skapt Jinn og 

mennesker for at de kun skal tilbe Meg.`` (1). Så 

hvis du erkjenner at Allah har skapt deg for Hans 

tilbedelse, så vit at tilbedelse ikke blir ansett som 

tilbedelse uten Tawheed, slik som Salah (bønnen) 

ikke blir ansett som Salah uten Taharah 

(renselse). Så hvis Shirk (avgudsyrkelse) entrer 

tilbedelsen korrupterer det den, slik som urenhet 

korrupterer det rene hvis den entrer inn i det. Så 

hvis du vet at når Shirk blander seg med 

tilbedelsen korrupterer det den, ødelegger 

gjerningen, og gjør personen som praktiserer 

dette (denne type tilbedelsen) blant de som skal 

være i helvete for alltid, vil du da innse at dette 

emnet er det viktigste for deg å studere. Kanskje 

(via dette studiet) vil Allah redde deg fra denne 

fellen, som er Shirk med Allah. Allah sier 

angående dette: ``Sannelig, Allah tilgir ikke at det 

settes noe ved siden av Ham, men Han tilgir alt 

utenom det til hvem Han vil. Og den som setter noe 

ved siden av Allah, har sannelig oppdiktet en stor 

synd.`` 

Og du vil oppnå dette ved å studere de fire 

prinsippene som Allah har nevnt  i Hans bok. 

Det første prinsippet: At de vantro som profeten (fred 

være med ham) kjempet mot bevitnet at Allah Den 

Opphøyde er Skaperen, den ene som styrer alt, men 

dette fikk dem ikke inn i Islam, Allah sier: ``Si: Hvem 

forsørger dere fra himmelen og jorden? Hvem er det 

som kontrollerer over hørsel og syn? Hvem 

frembringer liv av de døde? Hvem styrer alt?`` De vil 

svare ``Allah`` Si: ``Vil dere da ikke vise gudsfrykt?`` 

(2). 

 

 
 
 
 

 

 

(1) Forfatteren (Måtte Allah 

være barmhjertig mot ham) 

forklarer hvorfor vi studerer 

Tawheed. 

(2) De vantro som profeten 

(fred være med ham) ble 

sendt til trodde på Tawheed 

av herreskapet, men 

profeten kjempet mot dem 

for det. De var uenige med 

Profeten (fred være med 

ham) når det kom til 

Tawheed av tilbedelsen. 

Hver eneste person som 

vender noen form for 

tilbedelse til andre enn 

Allah er avgudsdyrker og 

vantro. 

 

 



 
 

 

 Det andre prinsippet: De 

(avgudsdyrkerne) sa: Vi påkaller de og 

vender oss til de kun for å komme 

nærmere Allah og for at de skal utføre 

Shafaa`ah (forbønn/tale for oss) hos 

Allah.  

Beviset (for at de søkte å komme Allah 

nær via avgudsdyrkelse) er Allahs ord: 

``De som har valgt andre Awliyaa 

(allierte, venner osv...) ved siden av Ham 

(sier): ``Vi tilber dem kun for at de skal 

føre oss nærmere Allah.`` Allah vil felle 

dom mellom dem i det de er uenige om. 

Sannelig, Allah veileder ikke en som er 

løgner, og vantro.`` 

Og beviset (for at de søkte forbønn fra 

deres guder) er Allahs ord: ``Og utenom 

Allah dyrker de slikt som verken skader 

eller gagner dem, og de sier: ``Disse taler 

vår sak hos Allah`  ̀(1). 

Shafaa`ah (forbønn) er av to typer: den 

forbudte/nektede typen og den 

godkjente/bekreftede typen (2).   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) De vantro og avgudsdyrkerne 

brukte dette som bevis for deres 

tilbedelse av disse falske gudene, 

og at de vendte seg til dem kun for 

å komme Allah nærmere og for å 

oppnå Shafaa`ah (forbønn) hos 

Allah. Pågrunn av dette gjorde de 

seg fortjent til å bli erklært som 

vantro av profeten (fred være med 

ham), og dette førte også til 

profeten kjempet mot dem. 
 
 

 (2)  Shafaa`ah betyr språklig: å 
samle, slå sammen, gjøre en til to. 
Og i Islam betyr det: å bruke andre 
som mellomledd for å oppnå nytte 
eller forhindre skade.  
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Nektet  

 
Det er denne typen 

Koranen har nektet, og 

det er den typen som 

søkes fra andre enn 

Allah i det som kun 

Allah evner.  

 
Denne typen er stor 

Shirk. 
 

 Bekreftet 
Det er den typen som som 

Allah har bekreftet for seg 

selv, og den skal ikke søkes 

av andre enn Ham. Det er 

følgende krav til denne typen: 
1. Allahs tilattelse til 

utførelse av Shafaa`ah. 

2. At Allah er fornøyd 

med han som skal 
utfører Shafaa`ah. 

3. At Allah er fornøyd 

med den som man 
utfører Shafaa`ah for. 

 

Det som menneske 

evner: 
Blir godkjent med fire 

krav:  
1. Han må være 

tilstede. 

2. Han må være i live. 

3. Han må kunne 

evne. 

4. Man må tro å 

vedrørende kun er 

en grunn. 
 

Typer av Shafaa`ah (Forbønn/eller tale på 

vegne av andre) 
 

Shafaa`ah som er generell mellom 

profetene, sendebudene, englene, 

de troende, og barn 

Shafaa`ah som er eksklusiv for 

profeten (fred være med ham) 

Shafa`ah 

for de 

troende 

som har 

entret 

helvete. 

Shafa`ah 

for at de 

skal 

komme 

ut av 

helvete 

Shafa`ah 

for at de 

troendes 

grad i 

paradis 

skal bli 

hevet  

Shafa`ah 

for de 

troende 

som 

fortjener 

helvete. 

Shafa`ah 

for at de 

ikke skal 

entre 

helvete 

Shafaa`ah 

han gjør 

for at 

paradisets 

dører skal 

åpne seg  

Den store 

Shafaa`ah 

 

Shafaa`ah 

han gjør 

for hans 

onkel, at 

hans 

straff skal 

bli 

redusert 



 
 
Så den forbudte og nektede Shafaa`ah: er den typen som søkes fra andre enn 

Allah i det som kun Allah evner. Beviset for dette er Allahs ord:  

``Oh dere som tror, gi av det som Vi har gitt dere før den dag kommer, da det er 

slutt med kjøp og salg, med vennskap, og med at noen kan utøve innflytelse til 

andres fordel. De vantro er de som gjør feil`` 

Og den godkjente og bekreftede Shaafaa`ah: er den typen som søkes fra Allah, og 

den som utfører Shafaa`ah er æret med Shaafa`ah, og den man gjør Shaafaàh for 

er en som Allah er fornøyd med hans ord og gjerning. Shafaa`ah blir utført etter 

Allahs tillatelse, som Allah sier: ``Hvem kan vel utøve Shafaa`ah (forbønn) hos 

Ham, uten Hans tillatelse? 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Det tredje prinsippet: Profeten (fred 

være med Ham) ble sendt til folk som 

tilba forskjellige ting. Blant de var det 

folk som tilba engler mens andre tilba 

profetene og de rettskafne, blant de var 

det også folk som tilba trær og steiner, 

og noen tilba solen og månen. 

Sendebudet (fred være med ham) 

kjempet mot dem alle sammen og 

gjorde ikke noe forskjell på de. Beviset 

for dette er Allahs ord: ``Bekjemp dem 

helt til det ikke lenger finnes prøvelser 

(avgudsdyrkelse, urett osv..) og 

religionen tilhører Allah.`` Og beviset 

for at tilbedelse av solen og månen 

forekommer er Allahs ord: ``Og blant 

Hans tegn er natten og dagen, solen og 

månen, ikke gjør sujuud til solen eller 

månen, men gjør sujuud til Allah som 

skapte de hvis dere virkelig tilber 

Ham.`` Og beviset for at tilbedelse av 

engler forekommer er Allahs ord: 

``Aldri vil han beordre dere å ta 

englene og profetene som herrer``  

 

  

 

 

 

(1) Dette prinsippet er et klart bevis 

og respons mot de som sier: 

``Avgudsdyrkelse er kun i tilbedelse 

av statuer.`` Det er forbudt å tilbe 

statuer og alle andre falske guder i 

Islam. Sendebudet (fred være med 

ham) gjorde ikke noe forskjell på de, 

men kategoriserte de alle som 

avgudsdyrkere, så han bekjempet dem 

alle sammen uten unntak slik 

religionen skal være kun for Allah 

alene.  
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Og beviset for at tilbedelse av 
profeter forekommer er Allahs ord: 
``Og når Allah sier (på 
dommedagen): ``Oh Jesus, Marias 
sønn, har du sagt til menneskene: `Ta 
meg og min mor til guder utenom 
Allah?` Han vil si: ``Hylles til deg! 
Det er ikke for meg å si noe jeg ikke 
har rett til. Om jeg hadde sagt det 
ville du visst det! Du kjenner det 
som er i meg, men jeg kjenner ikke 
det som er i Deg. Sannelig kjenner 
du det skjulte.`` 
Og beviset for at tilbedelsen av 
rettskafne forekommer er Allahs ord: 
``De som de påkaller, søker selv en 
måte til å komme Herren nær, og 
hvem som kan komme nærmest. De 
håper på Hans nåde, og frykter Hans 
straff.`` 
Og beviset for at tilbedels av trær og 
stein forekommer er Allahs ord: ``Så 
har dere sett al-Lat og al-`uzza, og 
dertil den tredje, Manat?``  
Og et annet bevis er hadtih av Abi 
Waqid al-Laythi (Allah være 
fornøyd med ham), han sa: ``Vi dro 
med profeten (fred være med ham) 
til Hunain og vi hadde nylig forlatt 
Kufr (vantrohet). Avgudsdyrkerne 
hadde et tre som de pleide å tilbe og 
henge deres våpen på. Dette treet ble 
kalt `Dhaat Anwaat`. Vi gikk forbi et 
tre og sa: ``Oh sendbudet av Allah! 
Kan du også oppnevne for oss Dhaat 
Anwaat slik som de har Dhaat 
Anwaat...`` 
 



 
 

 

  

Det fjerde prinsippet: At 
avgudsdyrkerne i vår tid er verre i 
Shirk (avgudsdyrkelse) enn de 
tidligere avgudsdyrkerne. Grunnen til 
det er at de tidligere avgudsdyrkerne 
gjorde Shirk i lette tider og de gjorde 
dems tilbedelse kun for Allah i harde 
tider, men Shirken til avgudsdyrkerne i 
vår tid er kontinuerlig, i både lette og 
harde tider. Beviset for dette er Allahs 
ord: ``Og når de går om bord i skip, 
ber de til Allah i religiøs oppriktighet. 
Men når Han har reddet dem til land, 
setter de andre ved Hans side.`` (1) 
Allah vet best og fred og priselse fra 
Allah være over Mohamed, hans 
familie, og hans kompanjonger. 

(1) I dette prinsippet forklarer 

forfatteren farligheten av situasjonen 

til avgudsdyrkerne i vår tid. Grunnen 

til dette er at avgudsdyrkerne i vår tid 

assosierer partnere med Allah i både 

harde og lette tider, men når det 

gjelder de tidligere avgudsdyrkerne 

gjorde de kun Shirk i lette tider og de 

erkjente Allah og hans enhet i harde 

tider. 

 

Så hvis dette var situasjonen til de 

tidligere avgudsdyrkerne som profeten 

(fred være med ham) ble sendt til som 

hadde mindre avgudsdyrkelse, hva 

synes du da om han som har 

kontinuerlig shirk, i både lette og 

harde tider. De er mer kvalifisert som 

avgudsdyrkere og vantro.  
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Paradis skal ikke søkes fra noen 

utenom Allah; fordi han er eieren av 

den, derfor skal ikke goder eller alt 

man ønsker ikke søkes fra noen 

utenom Allah. Man må ha tilknyttning 

til Allah, ingen andre. 
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Han takker med hans hjerte ved å 

erkjenne og bevitne at alt som han fått 

av godt er fra kun Allah.  

Han takker med hans tunge: ``Dette er 

fra min Herres goder, slik at Han kan 

teste meg, om jeg er takknemlig eller 

utakknemlig.`` 

Han takker med hans kropp ved å 

bruke det han har fått i Allahs 

adlydelse. Hver gode skal brukes på 

den måten som passer den, f.eks. 

pengene skal brukes i Allahs 

adlydelse, og kunnskapen man har fått 

skal man dele med andre. 
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Misfornøydhet: er Haraam (ikke tillat), og det er 

blant de store syndene. Det kan også føre til liten 

Shirk. Denne gjerningen blir utført med hjerte, 

tungen, og kroppen. 

 
Tålmodighet er obligatorisk ifølge hele nasjonen. 

Man er tålmodig med ens hjerte, tunge, og kropp. 

Tålmodighet er som dens navn, sur i starten, men 

søt på slutten. Slutten av tålmodighet er søtere enn 

honning. 

Fornøydhet er (Mostahab) anbefalt. Og på grunn 

av tjenerens komplette fornøydhet til Allah vet 

han at alt som påfaller ham er bra, og at også alt 

som Allah har bestemt for ham er godt. 

Takknemlighet, det er den høyeste graden blant de 

overnevnte tilstandene. Det er også den mest 

elskede kvaliteten. Denne personen er blant de 

takknemlige tjenerne av Allah. 



 
 

 
Hvorfor studerer vi Tawheed 

og faren av Shirk? 

Sannelig har Allah skapt deg for Hans 

tilbedelse. Dette er Al-hanafiyyah, veien til 

profeten Ibrahim. Tilbedelse blir ikke ansett 

som tilbedelse uten Tawheed. Hvis Shirk 

(avgudsyrkelse) entrer tilbedelsen 

korrupterer det den, ødelegger gjerningen, 

og han som gjør Shirk kommer til å være i 

helvete for alltid. Som du ser er dette emnet 

det viktigste du må lære.  

D
e 
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n
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p
p
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Det første prinsippet: At de vantro som profeten (fred være med ham) kjempet mot 

bevitnet at Allah  Den Opphøyde er Skaperen, den ene som styrer alt, men dette fikk 

dem ikke inn i Islam 

Det andre prinsippet: At de vantro pleide å tilbe statuer for å komme Allah 

nærmere, og de tilba også statuene slik at de kunne tale på dems vegne hos 

Allah. 

Det tredje prinsippet: Profeten (fred være med ham) ble sendt til folk som tilba 

forskjellig ting, men han gjorde ikke noe forskjell på de. 

Det fjerde prinsippet: At avgudsdyrkerne i vår tid er verre i Shirk (avgudsdyrkelse) 

enn de tidligere avgudsdyrkerne. 
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Navn  

Hvor mye har du pugget av boken: 

Kitaab At-Tawheed?  

Har du pugget boken: De fire 

prinsippene  

 

 

 Bevis fra Koranen og Sunnah 

Goder fra Allah prøve  

De vantro tror på 

Herreskapet av Allah  

Avgudsdyrkerne tilba 

avguder for å komme 

Allah nærmere  

Avgudsdyrkerne tilba 

avguder slik at de kunne 

tale på vegne av dem  

Avgudsdyrkelse av solen 

og månen kan forekomme  

Avgudsdyrkelse av 

englene kan forekomme  

Avgudsdyrkelse av de 

rettskafne kan forekomme   

Avgudsdyrkelse av 

profetene kan forekomme  

Avgudsdyrkelse av steiner 

og trær kan forekomme  

Avgudsdyrkerne tilber 

Allah alene i harde tider 

og assosierer partnere 

med Ham i lette tider  

Shirk er ikke tillatt  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prøve 



 
 
 

Skriv det du vet om følgende: 

 

Hvorfor studerer vi Tawheed? 

(Nevn fire grunner)  

Hvorfor studerer vi de fire 

prinsippene? (Nevn fire grunner)  

Hvor mange deler deles denne 

boken i? Og hva er de delene?  

Denne boken er en sammendrag 

av:   

Hvorfor studerer vi ikke Kasf As-

shubuhaat først?  

Hva er adressen til lykke?  

Hva er Al-`hanafiyah?  

Hvilke nytte får vi av å studere 

denne boken?  

Hvem er Allahs Awliyaa ifølge 

Sheikh Al-Islam  

Hva er beviset for dette?  

Takknemlighet etter inntreffelsen 

av goden blir gjort med:  

Takknemlighet før inntreffelse av 

goden:   

Mennesker er delt i inn i fire etter 

at en katastrofe/uhell påfaller 

dem: 
  

Definisjon av Shafaa`ah (forbønn) 

språklig og i Islam  

Hvor mange deler deles Shafaa`ah 

i?  

Hva er kravene til den godkjente 

Shafaa`ah?  

Hva er det første prinsippet?  

Hva er det andre prinsippet?  

Hva er det tredje prinsippet?  

Hva er det fjerde prinsippet?  

Hva skjer med gjerningen når den 

blir blandet med shirk?  
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Innholdsfortegnelse 



 
 

 

 

Advarsel til muslimene 
mot de tingene som kan 

få en ut av religionen 
 

Skrevet av Sheik Al-Islam 

Mohamed bin Abdu Al-Wahab bin Sulaiman Al-Tamimi  

Måtte Allah være barmhjertig mot han og gjøre han blant 
paradisets folk. 

 

Denne boken er forklart av 

Sheikh Haytham bin Mohamed bin Sarhan 

Tidligere lærer i profetens moske 

Administrator av nettsiden: 

http://attasseel-alelmi.com 

Måtte Allah tilgi han, hans foreldre, og de som har hjulpet ham 
med publisering av denne boken. 



 
 

 

 

 

Første versjon 

Alle rettigheter er reservert fra alle, bortsett fra de som ønsker å 

printe boken, eller oversette den med intensjon om å dele den 

ut gratis etter tillatelse fra forfatteren. 

 

Vennligst kontakt forfatteren på: 

islamtorrent@gmail.com 
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Sheikh Muhammad ibn Abul Al-Wahab sier: 

I Allahs navn, Den Barmhjertige, Den Nåderike 

Vit at det som opphever Islam er ti ting: 

 

Det første:  Shirk (avgudsdyrkelse) i tilbedelsen av Allah. 

Allah sier: “Sannelig, Allah tilgir ikke at det settes noe ved siden av Ham, men Han tilgir alt utenom det til hvem Han vil. Og den 

som setter noe ved siden av Allah, har sannelig oppdiktet en stor synd” Al-Nisa 48. 

Og Allah sier: “Sannelig den som setter noe ved siden av Allah, ham har Allah sannelig forbudt Paradiset. Og hans sted vil være 

helvete. Og de som gjør urett vil ikke ha noen hjelper”  Al-Maidah 72. 

Blant Shirk (avgudsdyrkelse) er å slakte for andre enn Allah, som den som slakter for en Jinn eller (en person) i graven. 

 

 

 

 

Det  andre: Den som setter mellomledd mellom ham og Allah, som  han bønnkaller og ber om forbønn fra, og som han 

setter sin lit i. Den som gjør dette blir vantro ifølge Ijma` (enighet blant lærde). 

 

Det tredje: Den som ikke erklærer avgudsdyrkerne som vantro, eller som har tvil i deres vantro, eller som godkjenner 

deres Madhaahib (måte å leve på/religion), blir vantro. 

 
Det fjerde: Den som tror at veiledning av andre enn Profeten  er mer komplett enn hans, og at dommen/loven av ملسو هيلع هللا ىلص 

noen andre er bedre enn hans dom/lov, som den som favoriserer dommen av Taghoot (falske guder) overfor hans dom, 

blir vantro. 

 

Det femte: Den som hater noe av det Allahs sendebud ملسو هيلع هللا ىلص har kommet med, blir vantro, selvom han praktiserer det. 

 

Det som opphever 

Islam 
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Det syvende: Sihr (trolldom), blant det er As-Sarf  (forårsaker seperasjon)  og Al-`Ataf (forårsaker 

kjærlighet). Den som utfører dette eller som er fornøyd med det, blir vantro. Beviset for dette er 

Allahs ord: “... men ingen av disse to (englene) lærte noen (hekseri) før de hadde sagt: vi er kun Fitnah 

(prøve, test), så ikke bli vantro (ved å lære hekseri fra oss)” Al-Baqarah 102. 

 

Det åttende: Å støtte avgudsdyrkene og hjelpe dem mot muslimene. Beviset for dette er Allahs 

ord: “Oh der som tror! Ikke ta jødene og kristne som Auliyaa (venner, beskyttere, hjelpere, etc.), de er 

Auliyaa til hverandre. Og hvis noen av dere tar dem som Auliyaa, da er han sannelig en av de. Sannelig, 

Allah veileder ikke Zaalimoon (de som gjør urett)” Al-Maidah 51. 

 
Det niende: Den som tror at det er tillatt for noen mennesker å gå ut av Shari`ah (loven) til 

Mohamed ملسو هيلع هللا ىلص, slik Al-Khidhr gikk ut av Shari`ah (loven) til Musa blir vantro.  

 

Det tiende: Å vende seg bort fra Allahs religion ved å ikke lære om den og ved å ikke praktisere 

den. Beviset for dette er Allahs ord: “Og hvem gjør mer urett en den som blir påminnet Ayaat (vers, 

bevis, åpenbaring, etc.) fra hans Herre, og som så vender seg bort fra dem. Sannelig, Vi skal 

gjengjelde de syndige” As-sajdah 22. 

 

Og det er ikke noe forskjell på disse oppheverne av Islam (i forhold til kjennelsen) mellom han 

som gjør de ut av spøk, og han som  gjør de med besluttsomhet, og han som gjør de ut av frykt. 

Unntaket til dette er Al-Mukrah (han som er under tvang). Alle disse ti er de farligste og de mest 

forekommende. Derfor bør en muslim passe seg for de, og frykte å falle i de. Vi søker tilflukt til 

Allah fra det som kan føre til Hans vrede og harde straff. Måtte Allahs priselse og fred være over 

Hans beste skapning, Mohamed ملسو هيلع هللا ىلص, hans famile og følgesvenner.  

 

Det sjette: Den som latterliggjør noe av religionen til Allahs sendebud  ملسو هيلع هللا ىلص eller (latterliggjør) 

Allahs belønninger og straffer blir vantro.  Beviset for dette er: “Si: Var det Allah og Hans 

Ayaat (bevis, tegn, og åpenbaring) og Hans budskapsbringer dere gjorde narr av. Kom ikke 

med unnskyldninger; dere har sannelig blitt vantro etter at dere hadde antatt troen.” At-Taubah 

64-65.  
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I Allahs navn den barmhjertinge den nåde rike 

Vit, at de tingene som opphever ens Islam er ti. 

 

Hvorfor begynner de lærde deres bøker med Allahs navn? 

 

4. Søke 

velsignelse( økelse 

i godhet) fra det 

edle navnet til 

Allah. 

2. Profeten (fred 

være med ham) har 

sagt: «Enhver 

viktig ting som 

ikke begynner 

med Allahs navn 

er ikke komplett» 

(selv om hadithen 

er svak.) 

3. Våre 

rettskafne 

forgjengere 

blant de 

islamske lærde 

pleide å begyne 

deres bøker med 

Allahs navn. 

1.  Allahs bok 

begynner med 

Allahs navn og 

profetene pleide og 

begynne med det, 

Fred være med dem 

 

Forklaring 

Forord 

 

Når et tall blir nevnt i Koranen og Sunnah: 

 

Hvis det blir nevnt tall i Koranen eller 

Sunnah, og vi ikke finner noe som tilsier 

at det tallet blir mer eller mindre er det 

tallet begrenset, som foreksempel søylene 

av Islam og Iman. 

Hvis vi finner et tall i Koranen eller 

Sunnah og vi finner noe som tilsier at det 

tallet blir mer eller mindre er ikke det tallet 

begrensende, det betyr at det tallet kan bli 

mer eller mindre, utifra det vi finner i 

Koranen eller Sunnah. Som foreksempel 

når profeten (fred være med han) sier : 

«Fem ting er fitrah (veien til 

profetene)» og når han sier : «Hold 

dere unna de syv ødeleggende 

synder» 
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Hvorfor studerer vi Nawaaqid Al-Islam (det som opphever Islam)? 
Slik at vi kan unngå de, og ikke falle i de. Dette viser den store nytten som ligger i å studere dette, 

det er faktisk noe av det nyttigste man kan gjøre. Vi lærer om dette slik som vi lærer om hva som 

ugyldiggjør vår Wudu (renselse for bønn) og Salah (bønn), slik at vår bønn ikke blir annulert. 

Hudhafaih bin Al-Yaman (Allah være fornøyd med ham) sa: ``Folk pleide å spørre profeten ملسو هيلع هللا ىلص om 

det gode, men jeg pleide å spørre ham om det onde i frykt av det skulle nå meg`` 

Hva er det som opphever Islam? 
Det er det som korrupterer Islam og det som får en person ut av Islam til Al-Kufr Al-Akbar (stor vantrohet). 

Islam betyr: Underkastelse til Allah i Tawheed, hengi seg fullstendig ved å adlyde Ham, og ta 

avstand fra avgudsdyrkelse (Shirk) og dens folk. 

 

Er disse 

oppheverne 

begrenset til et 

bestemt antall? 

Nei. Så hvorfor 

nevnte forfatteren 

ti av de? Fordi de ti 

er de farligste, og 

for at de skal 

pugges lett. 

Er det 

enighet blant 

lærde  når 

det gjelder 

disse 

oppheverne?  

Ja.  

Hvorfor formulerer de lærede seg forskjellig, 

noen ganger sier de: De tingene som opphever, 

annullerer, ugyldiggjør ens Islam og andre 

ganger sier de: De tingene som 

ødelegger/korrupterer ens Islam? 
Meningen av disse uttrykkene er den samme. 

Lærde formulerer seg på forskjellige måter for 

variasjonens skyld, slik at eleven ikke skal bli 

lei av det samme ordet og kjede seg. Så man 

kan si: Oppheverne av Islam og Oppheverne 

av Wudu (renselse for bønn), det som 

ugyldiggjør bønnen, det som korrupterer 

fasten.  

 

Hva opphever Islam:  

 
Alt som tar en muslim ut 

av Islam og inn i vantro, vi 

spør Allah om beskyttelse 

og velvære.  

Hvorfor nevner profeten (fred være med han) et tall, som f.eks. ``5 ting er fra 

fitrah`` når det egentlige antallet er mer? 
Det er en av de fine læremetodene til profeten (fred være med ham). Profeten (fred være med han) 

ønsker at det han sier pugges og huskes i kunnskapsringen, slik at man skal kunne huske det, selv 

etter lang tid.  Et eksempel på dette er utsagnet  hans (fred være med ham) : « Jeg sverger ved Allah 

angående tre (kvaliteter) som jeg  kommer til å fortelle dere, så husk dem: 1. Pengene til tjeneren vil ikke bli 

mindre av Sadaqah (veledighet).... » Og det er denne læremetoden forfatteren også bruker. 
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Har profeten ملسو هيلع هللا ىلص fortalt oss om de ti overnevnte oppheverne av Islam? 
Ja, det har han. Hver eneste av disse har bevis fra Koranen og Sunnah. Allah sier: “Og slik gjør 
vi våre tegn klare, og for at veien til synderne skal bli tydelig” Al-An`am 55. 

 
 

Hvem er det som har skrevet bøker om oppheverne av Islam? 
I bøkene av Fiqh (Islamsk lov), finner man egne kapitler som omhandler dette emnet, 
men den første som har skrevet egen bok, kun om dette emnet er: Imam Mohamed bin 
`Abdul Wahab. 

Hvis en person begår Kufr (vantrohet), kan man da fastslå at han er vantro? Nei, 

dette må vendes til de Islamske lærde og den Islamske domstolen. Profeten ملسو هيلع هللا ىلص har sagt: ``Hvis 

noen sier til hans bror: Oh Kaafir (vantro)! Da er sannelig en av dem det``. 

 

Er det mulig å begrense oppheverne 
av Islam oppsumert? 

Tvil: som f.eks. å 
tvile om vantroheten 
til jødene og kristne 
som benektet  
budskapet til profeten 
Mohamed etter at den 
hadde nådd dem. 

Tro: som 
f.eks. å tro 
at andre 
enn Allah 
kan nytte. 

Handling: som 
f.eks. utførelse 
av Sihr 
(forhekselse). 

Utsagn: som f.eks. 
å fornærme Allah, 
profeten (fred 
være med ham), 
eller religionen. 

Gjør man forskjell på Kufr (vantrohet) og personen som utfører det? 
Ja, det må man gjøre forskjell på. Hvis man gjør en gjerning av Kufr (vantrohet) betyr ikke det 

nødvendigvis at man er vantro. Når det gjelder kjennelsen for han som gjør dette, må det etableres bevis på 

dette inviduellet og hans tvil må avklares. Ønske til forfatteren av denne boken er å veilede denne nasjonen 

og advare dem mot oppheverne av Islam. 
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Hva må personen som har studert oppheverne av Islam gjøre? 
Muslimen må være årvåken og frykte det som ødelegger hans Islam. Han må også advare andre mot det. 

Når det gjelder kjennelsen på bestemte personer må dette vendes til de store Islamske lærde og den 

Islamske domstolen. Allah sier: ``Det har sannelig kommet et sendebud til dere blant dere. Det gjør 

han vondt deres lidelser og plager. Han er ivrig og engstelig for deres veiledning. Mot de 

troende er han snill og barmhjertig. Men vender de seg bort, så si: ``Allah er nok for meg. Det er 

ingen gud verdig tilbedelse utenom Ham! På Ham setter jeg min lit! Han er Herren over den 

store trone!`` 
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Opphever nr. 1 

 
Shirk (Avgudsdyrkelse) i Allahs tilbedelse, Allah sier: “Sannelig, Allah tilgir ikke at det settes noe ved 

siden av Ham, men Han tilgir alt utenom det til hvem Han vil. Og den som setter noe ved siden av Allah, 

har sannelig oppdiktet en stor synd” Al-Nisa 48. Og Allah sier: “Sannelig den som setter noe ved siden 

av Allah, ham har Allah sannelig forbudt Paradiset. Og hans sted vil være helvete. Og de som gjør urett vil 

ikke ha noen hjelper”  Al-Maidah 72. Blant Shirk (avgudsdyrkelse) er å slakte for andre enn Allah, 

som den som slakter for en Jinn eller (en person) i graven. 

 

 

Blant (Shirk/avgudsdyrkelse) er å slakte for andre enn Allah, som den som slakter for en Jinn eller 

(en person) i graven. 

 

 

 

Typer av Shirk 

Liten Shirk 

 

 

Stor Shirk 

(det er denne typen forfatteren snakker)  

Virkelighetn av stor Shirk: man tror at andre utenom 
Allah har skjult makt over verden og alt som 

eksisterer, eller at andre utenom Ham kan nytte eller 

heve skade.  

 

Stor Shirk får en ut av Islam, annullerer alle 
gjerningene hans, hans penger og blod blir tillatt for 

den muslimske lederen(her er det ikke snakk om 

kristne, eller jøder, eller folk av en annen religion, 
men det er snakk om den person som har gått ut av 

Islam), og stor Shirk fører også til at man blir i 

helvete for Alltid. 

Hvis det blir nevnt Al-Shirk Al-Akbar (stor Shirk) i 
Islam er det snakk om denne typen. Hvis Shirk eller 

Kufr (vantrohet) blir nevnt i bestemt form er det også 

snakk om denne typen, altså Stor Shirk.  

 
 

Virkeligheten av liten Shirk: at man gjør noe til 

en grunn som Allah ikke har gjort til en grunn, 
og alt som fører til stor Shirk er også liten 

Shirk. 

 
 

 

Liten Shirk får ikke en ut av Islam, ødelegger 
kun den gjerningen som liten shirk var 

involvert i, hans blod og penger er forbudt for 

andre, utføreren av liten Shirk blir ikke i 
helvete for Alltid.  

 

Hvis det blir nevnt Shirk Al-Asgar (liten Shirk) 
er det snakk om denne typen. Hvis det blir 

nevnt Shirk eller Kufr (vantrohet) i ubestemt 

form  er  det også snakk om denne typen .  
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Kan Allah tilgi Stor Shirk? 

Han blir ikke tilgitt hvis han dør i den tilstanden, Allah sier: ``Sannelig Allah tilgir ikke at man 

setter noe ved Hans side...``, men når han gjør Tawbah (angrer, vender seg tilbake, og gjør seg slutt 

med det) blir han tilgitt, Allah sier: ``Si oh mine tjenere som har gjort urett mot seg selv (ved å 

synde), ikke gi opp håpet om Allahs barmhjertighet. Sannelig, Allah tilgir alle synder. 

Sannelig, det er Han som er den tilgivende, barmhjertige``. Dette er så lenge solen ikke kommer 

opp fra vest, Profeten ملسو هيلع هللا ىلص sier: ``Migrasjon vil ikke ende helt til Tawbah (omvendelse) ender, og 

Tawbah vil ikke ende helt til solen kommer opp fra vest``.  

 

 

Store synder: 
Hver synd som det har blitt nevnt en 

spesifikk straff for i Koranen eller 

Sunnah, eller synder som kan føre til 

forbannelse, eller synder som har blitt 

beskrevet som 

avgudsdyrkelse/vantrohet i Islam, eller 

synder som har blitt sammenlignet med 

stygge/ekle dyr... 

 

Kategorisering av det som Allah har forbudt 

 
Stor 

Shirk: 
Størst av alle 

synder 

 

 

 

  

Små synder: 
Alt som Allah 

har gjort 

forbudt, men 

som ikke fører 

til spesifikk 

straff. 

Liten 

Shirk 
Det er en 

mindre synd enn 

stor Shirk, men 

større synd enn 
Al-Kabair (de 

store syndene) 

 

Hva er 

antallet til de 
store 

syndene? 

Det er 
ubestemt, 

men de 

gjennkjennes 
via de 

overnevnte 

beskrivelsene. 

 

 

 

 

Hva er kjennelsen til han som gjør store 
synder? 

- Han er en troende med 

minsket tro, eller man kan si 
han er en troende pågrunn av 

hans Emaan (tro), men 

samtidig en Fasiq (syndig 
person) pågrunn av den store 

syndene han har gjort. 

- Man liker han i forhold til 
det som er i han av Emaan 

(tro), og man hater han i 

forhold til det som er i han 
av store synder. 

- Man skal ikke sitte med han 

når han gjør en stor synd. 

 

Dens grader? 

Gradene til de 
store syndene 

varier fra synd 

til synd. 
Profeten ملسو هيلع هللا ىلص 

sier: ``Den 

største av de 

store 

syndene...`` 

 

 

 

 

 

Hva gjøres etter en stor 

synd? 

Tawbah (ordet forklart 
øverst på siden) Profeten ملسو هيلع هللا ىلص 

sier: ``Hvis ikke den 

jamrende kvinnen gjør 

Tawbah før hun dør...`` 

Og i en annen uttalelse sier 

han ``... hvis man avstår 

de store syndene`` 
 

 



 
 

 

 شرح نواقض الإسلام

10 

 

Slakting for andre 

enn Allah (og det er 

denne typen forfatteren 

snakker om) 

Ut av kjærlighet og 

forherligelse av Jinn 

og de døde. Dette er 

stor Shirk.   

 

Typer av slakting 

Tillat slakting 

For å servere gjesten, 

for forretning osv.  

 

 

Slakting gjort for 

Allah 

Slakting på Hajj, 

Eid, Aqeeqah, eller 

veldedighet. 
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Den som  setter mellomledd mellom ham og Allah, som  han bønnkaller og ber om 

forbønn fra, og som han setter sin lit i. Den som gjør dette blir vantro ifølge Ijma` 

(enighet blant lærde). 

 
 

 
 

Opphever nr. 2 

 

Typer av Shafaa`ah (Forbønn/eller tale på vegne 

av andre) 

Shafaa`ah som ingen kan gjøre  utenom 

Allah er delt i to: 
Det som 

menneske evner: 
Blir godkjent med 

fire krav:  
1. Han må være 

tilstede. 

2. Han må være 

i live. 

3. Han må 

kunne evne. 

4. Man må tro å 

vedrørende 

kun er en 

grunn. 

 

 

 

Bekreftet 
Det er den typen som som 

Allah har bekreftet for seg 

selv, og den skal ikke søkes 

av andre enn Ham. Det er 

følgende krav til denne typen: 
1. Allahs tilattelse til 

utførelse av 

Shafaa`ah. 
2. At Allah er fornøyd 

med han som utfører 

Shafaa`ah. 
3. At Allah er fornøyd 

med den som man 

utfører Shafaa`ah for. 

 

 

 

Nektet  
(Det er denne typen forfatteren 

snakker om) 

Det denne typen 

Koranen har nektet, 

og det er den typen  

som søkes fra andre 

enn Allah i det som 

kun Allah evner. 

Denne typen er stor 

Shirk. 

Shafaa`ah som er eksklusiv 

for profeten ملسو هيلع هللا ىلص 
1. Den store Shafaa`ah 

2. Shaafa`ah han gjør for 

hans onkel Abi Talib, at 

hans straff skal bli 

redusert. 

3. Shaafa`ah han gjør for 

at paradisets dører skal 

åpnes. 

Shafaa`ah som er generell 

mellom profetene, sendebudene, 

englene, de troende, og barn 
1. Shafaa`ah for at de troendes grad 

i paradis skal bli hevet. 

2. Shafaa`ah for de troende som 

fortjener helvete. Shafaa`ah for at 

de ikke skal entre helvete. 

3. Shafaa`ah for de troende som har 

entret helvete. Shafaa`ah for at de 

skal komme ut av helvete. 
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Meningen av Tawakkul: Det er sann avhengighet av Allah, 

tillit i Han, samtidig som man tar de nødvendige grunnene. 

 

 Hvis man vender det 

til andre enn Allah er 

det stor Shirk:  
Tawakkul av tilbedelse og 

ydmykelse: at man har 

ulovlig tillit i den man gjør 

Tawakkul på, man tror at i 

hans hender kan man finne 

goder og opphevelse av 

skader og ondskap.  

 

 

Når blir det 

liten Shirk: 
Når man har tillit 

i en levende med 

behov, som f.eks. 

han som har tillit 

i en person 

angående hans 

rizq (forsørging) 

og man gjør han 

samtidig til noe 

større en et 

middel/grunn.  

 
  

Tillatt type 

av 

Tawakkul: 
Når man har 

tillitt i en 

levende i det 

man har gitt han 

tillatelse til,  

f.eks. som om  

du gir ham 

tillatelse til å 

selge noe for 

deg. 
  

Er det lov for en person å si til hans muslimske bror: ``Gjør (Dua), 

be til Allah for meg?`` Det er ikke tillatt hvis det er noen form for 

behov i denne forespørselen, det er liten Shirk. Men hvis man spør 

en person som er i live, tilstede, som evner, og man tror at han kun 

er en grunn er det tillatt, men det beste er å avstå. 

Er det lov å si: ``Jeg gjør Tawakkul på en person?`` eller ``jeg gjør 

Tawakkul på Allah, og deretter gjør jeg Tawakkul på en person?`` Og 

hva er det som er riktig? Det er ikke lov å si: Jeg gjør Tawakkul på en 

person, og det er heller ikke lov å si: Jeg gjør Tawakkul på Allah, og 

deretter gjør Tawakkul på en person. Dette er ikke tillatt fordi dette er en 

gjerning av hjerte, den kan ikke vendes til andre enn Ham, men du kan si: 

Jeg har gitt han autorisasjon/tillatelse, og beviset for dette er at profeten 

 har gitt autorisasjon/tillatelse til noen av hans etterfølgere til å handle i ملسو هيلع هللا ىلص

noen av hans private og generelle saker.  
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Det tredje: Den som ikke erklærer avgudsdyrkerne som vantro, eller som har tvil i deres vantro, 

eller som godkjenner deres Madhaahib (måte å leve på/religion), blir vantro. 

 
 

 
 

Opphever nr. 3 

 

Hva er kjennelsen av avgudsdyrkerne i Islam? 
Hver eneste person som budskapet til profeten Mohamed ملسو هيلع هللا ىلص har nådd og 

som deretter ikke trodde på den har havnet i stor vantro, Allah sier ``Hvis 

noen ønsker annet enn Islam som religion, vil dette ikke godtas fra 

ham, og i det neste livet vil han være blant taperne.`` 

 

Er jødene og kristne blant avgudsdyrkerne i Islam? 
Ja, de er blant de som ikke trodde på profeten ملسو هيلع هللا ىلص, Allah sier ``Slåss mot de 

som ikke tror på Allah eller den siste dagen og som ikke anser ulovlig 

det som Allah og Hans sendebud har forbydt og som ikke adopterer 

religionen av sannheten blant de som var gitt skriften [slåss mot dem] 

helt til de gir jizyah frivillig mens de er ydmyke``, og profeten ملسو هيلع هللا ىلص sier: 

``Jeg sverger ved Ham som Hans hender min sjel ligger i, det er ikke 

en jøde eller en kristen som hører om meg og som deretter ikke tror 

på meg utenom at han er blant folket av helvete`` 

 

 
 

 
Betyr dette at man ikke skal holde løftene/avtalene man har inngått med 

dem? 
Han som har inngått avtale med dem, skal holde den avtalen slik at han oppnår Allahs 

kjærlighet, Allah sier: ``Så lenge de er redelige mot dere, så vær redelig mot dem. Sannelig 

Allah elsker Al-Mutaqeen (de som praktiserer Hans ordre og avstår fra det Han har gjort 

forbudt).`` Folk er delt inn i tre grupper i forhold til deres behandling av avgudsdyrkerne: 

Mellom disse to kommer Ahlu 

Al-Sunnah wa Al-Jamaa`ah. De 

deltar ikke på deres feiringer, 

fester, de holder avtalene som er 

mellom de, krysser ikke 

grensene. Vi kan omgås de i 

kjøp og salg, og vi kaller de til 

Tawheed. 

Noen overgår 

grensene i 

forhold til 

dem. De 

dreper de, 

slåss mot dem, 

stjeler fra dem, 

og jukser.  

 

Noen deltar på 

deres feiringer, 

fester, og deres 

religiøse 

ritualer. 
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Den som tror at veiledning av andre enn Profeten  er mer komplett enn hans, og at ملسو هيلع هللا ىلص 

dommen/loven av noen andre er bedre enn hans dom/lov, som den som favoriserer 

dommen av Taghoot (falske guder) overfor hans dom, blir vantro. 

 
 

 
 

Opphever nr. 4 

 

 الرَّابع 

 

Kategorisering av å dømme med noe 

annet enn det som Allah har sendt 

Hvis hans foretrekker 

lover/regler av Tagoot, han 

foretrekker lover utenom 

Allahs lover og Hans tro er 

at er at Allahs lover ikke er 

passende/egnet. Dette er 

stor Kufr, typen som får en 

ut av Islam. Allah sier: 

``De har tatt sine lærde 

og munker som Herrer 

ved siden av Allah`` 

Hvis han tro er at Allahs lover burde 

praktiseres og at det er det som er best for 

folket og landet, men han dømmer med loven 

av Taagoot. Han dømmer med noe annet enn 

det Allah har sendt pågrunn av lyster han har, 

eller fordi han elsker makt, eller pågrunn av 

noe annet. Det overnevnte er liten Kufr 

(vantro) og ikke den store typen som får en 

ut av Islam. Hvis han med denne loven tar 

noe som tilhører en muslim er han også en 

Daalim (en som gjør urett, undertrykkelse...), 

og han er i nærheten av å falle i stor Kufr 

(vantro) som får han ut av Islam. 
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Den som hater noe av det Allahs sendebud ملسو هيلع هللا ىلص har kommet med, blir vantro, 

selvom han praktiserer det. 

 
 
 

Opphever nr. 5 

 

Elske å hate for Allahs skyld: 

Elske å hate for Allahs skyld er blant de obligatoriske tingene Islam, og 

det er noe av det sterkeste man kan holde fast ved i troen.  

 

 

 

Beviset for denne oppheveren? 
Allah sier: ``Dette er fordi de hatet det som Allah åpenbarte, så Han (Allah) 

fåfengte deres gjerninger.`` 

Og Allah sier: ``Men sannelig, ved Herren, de er ikke troende før de lar deg 

dømme i sine stridigheter, og ikke finner det vanskelig å akseptere din 

avgjørelse, og overgir seg fullt ut! 

Og Allah sier: ``Så han som Allah vil veilede – åpner Han hans bryst for 

Islam, og han som Han vil villede – gjør Han hans bryst stramt, veldig 

stramt som om han var klatrende i himmelen. Slik plasser Allah det som 

ikke er godt over de som ikke tror.`` 

 

 

Hva er det man må elske for Allahs skyld? 

Stedene som 

Allah elsker, 

som f.eks. 

Makkah og 

Medinah. 

Tidene som 

Allah elsker, 

som f.eks. 

Laylat Al-

Qadr og den 

siste delen av 

natten.  

De som utfører 

disse 

gjerningene, 

som profetene, 

sendebudene, 

engelene, 

etterfølgerne 

av profeten ملسو هيلع هللا ىلص, 

og hver eneste 

troenede. 

Gjerningene 

som Allah 

elsker, og det 

er alt som har 

blitt nevnt i 

Islam, som 

f.eks. 

Tawheed.  
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Blir en kvinne vantro av å hate å polygyni? 

Virkeligheten er at kvinnen ikke nekter kjennelsen til Islam i dette, men 

hun liker ikke for hennes mann polygyni, og dette er noe som hun ikke 

kan klandres for. 

Hva er det man må hate for Allah skyld? 

Stedene som 

Allah hater, 

som f.eks. 

stedene hvor 

det utføres 

Shirk. 

De tidene 

som Allah 

hater, som 

f.eks. tiden 

som solen 

blir tilbedt. 

De som utfører 

disse 

gjerningene, 

som f.eks. 

avgudsdyrkerne, 

hyklerne, og 

satan. 

Gjerningene 

som Allah 

hater, og det er 

alt som er 

forbudt i 

Islam. 
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Den som latterliggjør noe av religionen til Allahs sendebud eller (latterliggjør) Allahs 
belønninger og straffer blir vantro. Beviset for dette er: “Si: Var det Allah og Hans 
Ayaat (bevis, tegn, og åpenbaring) og Hans budskapsbringer dere gjorde narr av. Kom 
ikke med unnskyldninger; dere har sannelig blitt vantro etter at dere hadde antatt 
troen.” At-Taubah 64-65 

Opphever nr. 6 

 

Han som latterliggjør noe av religionen: 

Han blir tilgitt med følgende 

krav: 

 
- Han må prise Allah på måten som 

Han fortjener å bli prist. 

- Han må ta avstand fra personen 

som latterliggjorde noe av 

religionen. 

-  At man ser spor av Tawbah 

(omvendelse) på ham, og at man 

vet at han er sannferdig.  

Når det gjelder person som har 

ærekrenket profeten ملسو هيلع هللا ىلص blir hans 

Tawbah akseptert hos Allah hvis han er 

sannferdig, men han blir henrettet av 

lederen pågrunn av hans gjerning. 

Hva betyr det? Og hva er 

kjennelsen til han som gjør 

dette? 
Det betyr at han latterliggjør, håner, spotter, 

gjør latter av noe i religionen. Kjennelsen til 

han som gjør dette eller han som ærekrenker 

noe av religionen er stor Kufr (vantro) som 

får han ut av religionen, han skal være i 

helvete for alltid. Vi søker tilflukt og 

beskyttelse hos Allah fra dette. Hvis en 

person hører ærekrenking må han vende seg 

bort fra det, hvor dette utføres, og han må 

benekte det. Han som bevitner dette, eller 

som snakker videre om det uten benektelse er 

også som tidligere nevnte (avhengig av 

situasjon). Allah sier: ``Og det har allerede 

blitt åpenbart til dere i boken: Når dere 

hører at man fornekter og spotter versene 

av Allah,  så ikke sitt hos dem før de 

skifter samtaleemne, ellers vil dere 

sannelig være som dem. Sannelig, Allah vil 

samle hyklerne og de vantro i helvete alle 

sammen.`` 

 

 

 

 

Blir man vantro å av å si noe som innholder ærekrenking?  
Man skal forklare for han feilen han har gjort, hvis han vender seg tilbake fra det lar vi 

ham være i fred, hvis ikke han gjør det hever vi hans sak til de islamske dommerne og til 

de store islamske lærde. 
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Sihr (trolldom), blant det er As-Sarf  (forårsaker seperasjon)  og Al-`Ataf (forårsaker 

kjærlighet) Den som  utfører dette eller er fornøyd med det, blir vantro. Beviset for dette er 

Allahs ord: “... men ingen av disse to (englene) lærte noen (hekseri) før de hadde sagt: Vi er kun Fitnah 

(prøve, test) så ikke bli vantro (ved å lære hekseri fra oss)” Al-Baqarah 102. 

 
 

 
 

Opphever nr. 7 

 

Trolldom og magi 

Hva er kjennetegnene til en som utøver 

trolldom? 

 
- Han gjør Ruqya på en måte som ikke er godkjent og 

som ikke oppfyller dens krav, han leser ting på den syke 

som ikke er godkjent i Islam. 

- Han skriver bokstaver som er separert fra hverandre på 

et språk som ikke er forståelig. 

- Han antyder stjernene og tror at de har påvirkning på 

mennesker og universet. Han antyder kopper og 

håndflater.  

- Han blåser i kunter eller sløyfer. Han kan forårsake med 

hans forhekseri/magi seperasjon og kjærlighet mellom 

folk. 

- Han beordrer den syke å gjøre noe som er ulovlig i 

Islam, som å ikke utføre bønn, ikke si Bismillah når 

man skal slakte et dyr. 

- Han spør om morens navn. 

- Han påstår at han vet det skjulte.  

 
 

 

Hva er 

kjennelsen av 

trolldom? 

 
Det er stor Kufr. 

Allah sier: Men 

disse to underviste 

ingen uten å si: 

``Vi er bare en 

prøvelse! Så ikke 

bli vantro.``   
 

 

Hva er kjennelsen av å dra til en trollmann? 

 
Å dra til en trollmann er at man setter seg ned med han, eller at man sender en person til ham, 

eller at man sender et brev til ham. Innenfor dette kommer også å se på kaneler, eller sider, 

eller magasiner som innholder horoskop, antydelse av håndflater eller kopper. Hva er 

kjennelsen av å dra til en trollmann? Hans bønn blir ikke akseptert på førti dager. Hva har 

Profeten ملسو هيلع هللا ىلص sagt om han som tror på det trollmannen sier? Profeten ملسو هيلع هللا ىلص sier: ``Han som drar til 

en spåkvinne/mann og som trodde på henne/ham, han har gjort Kufr (vantro) på det 

som har blitt åpenbart til Mohamed ملسو هيلع هللا ىلص.`` Dette gjelder ikke han som drar til han for å forby 

denne gjerningen, men det kreves til han som forbyr dette er at han er kvalifisert. 
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Ulovlig måte: 
Opphevelse av trolldom med 

trolldom. Profeten ملسو هيلع هللا ىلص sier: ``Det er 

sannelig blant gjerningene av 

Shaitan (satan).`` 

 

Tillatt måte: 
Opphevelse av trolldommen med Al-

Ruqya Al-Shar`iyah (Koranen, 

Sunnah), tillatte medisiner, og Dua. 

  

Respons til de som sier at det tillatt å fjerne trolldom med 

trolldom 
1. Koranen og Sunnah motsier dette. Etterfølgerne til profeten ملسو هيلع هللا ىلص og våre 

forgjengere pleide ikke å gjøre det. 

2. På den måten forfremmer man bruk av trolldom for å fjerne trolldom 

ovenfor Koranen og Dua som er i profetens sunnah ملسو هيلع هللا ىلص. 

3. På den måten er man med på forsterke trolldom. Man er også med på å  

gi trollmenn/magikere etablering og aksept hos folk. 

4. På den måten vender man seg bort fra det sikre, som er å helbrede seg 

selv med Koranen og Dua i profetens sunnah ملسو هيلع هللا ىلص til noe som er usikkert, 

altså trolldom. 

5. For å fjerne trolldom med trolldom må den berørte og trollmannen 

komme Shaitan nær ved å gjøre noe han liker slik at trolldommen blir 

fjernet. 

6. Hvis den berørte er tålmodig får han paradis som profeten ملسو هيلع هللا ىلص har sagt. 

7. Å fjerne trolldom med trolldom øker trolldommen i den berørte. 

8. Profeten ملسو هيلع هللا ىلص ble berørt av trolldom og han helbredet seg ikke med 

trolldom, men han ble helbredet med Al-Ruqya Al-Shar`iyah (Koranen 

og Dua). 

 

Al-Nushrah 
Opphevelse av trolldom påført den syke. Al-Nushrah deles i to: 
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Å støtte avgudsdyrkene og hjelpe dem mot muslimene. Beviset for dette er Allahs 

ord: “Oh der som tror! Ikke ta jødene og kristne som Auliyaa (venner, beskyttere, hjelpere, 

etc.), de er Auliyaa til hverandre. Og hvis noen av dere tar dem som Auliyaa, da er han 

sannelig en av de. Sannelig, Allah veileder ikke Zaalimoon (de som gjør urett)” Al-Maidah 

51. 

 
 
 

Opphever nr. 8 

 

Støtte avgudsdyrkerne og hjelpe dem mot muslimer: 

 
Det er obligatorisk for muslimen å ta avstand fra avgudsdyrkerne, deres 

religion, og han må også nekte religionen dems. Det er obligatorisk for 

muslimen å ha vennskap og alianse til folket av Tawheed, og han må elske 

deres religion. Han som liker Kufr (vantro) og som er fornøyd med det eller 

som støtter i dens sak og som støtter avgudsdyrkerne er vantro, ute av 

religionen. Å gi støtte til avgudsdyrkene kan deles i to typer: 

En type som ikke får en ut av 

Islam:  
Ved å støtte de, men ikke pågrunn av 

kjærlighet for dem og hat for 

muslimene, men pågrunn av 

verdenslige årsaker.  

 

 

En type som får en ut av Islam: 
Støtte avgudsdyrkerne mot muslimene 

på grunn av kjærlighet for dem og hat 

for muslimene, og man ønsker at skal 

seire over muslimene.  
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Den som tror at det er tillatt for noen mennesker å gå ut av Shari`ah 
(loven) til Mohamed ملسو هيلع هللا ىلص, slik Al-Khidhr gikk ut av Shari`ah (loven) til 
Musa blir vantro. 

 
 
 

Opphever nr. 9 

 

Den som tror at det er tillatt for noen mennesker å gå ut av Shari`ah 

(loven) til Mohamed ملسو هيلع هللا ىلص: 

 
Er Kafir (vantro), ute av Islam ifølge enigheten til lærde. Man skal be han gjøre 

Tawbah (vende tilbake) fra dette, og man skal forklare for ham bevisene som 

motsier dette. Hvis han nekter dette blir han drept av den Islamske lederen. Allah 

sier: Si (Oh Mohamed) ``Oh mennesker, sannelig er jeg Sendebudet av Allah til 

dere alle sammen.`` Profeten Mohamed ملسو هيلع هللا ىلص sier: ``Hvis min bror Musa hadde 

vært i live hadde det ikke vært tillatt for han å følge andre utenom meg.`` 

Dette gjelder også Ahl-Al-Kitaab (jødene og kristne) som budskapet til profeten 

Mohamed ملسو هيلع هللا ىلص har nådd, dette er fordi de er avgudsdyrkere som vi har nevnt tidligere.  

Gikk Al-Khidr ut av religionen til Musa (fred være med ham)? Vi har ikke funnet 

noe som bekrefter dette, og hvis dette stemmer så er det mest sannsynligvis at han 

ikke er fra nasjonen til Musa, og hver profet pleide å bli sendt til kun hans nasjon, 

men profeten Mohamed ملسو هيلع هللا ىلص ble sendt til alle, så det er ikke lov for noen å gå ut av 

hans Shari`ah (lov).  
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Å vende seg bort fra Allahs religion ved å ikke lære om den og ved å ikke praktisere 

den. Beviset for dette er Allahs ord: “Og  hvem gjør mer urett en den som blir påminnet 

Ayaat (vers, bevis, åpenbaring, etc.) fra hans Herre, og som så vender seg bort fra dem. 

Sannelig, Vi skal gjengjelde de syndige” As-sajdah 22. 

 
 
 

Opphever nr. 10 

Å vende seg bort fra Allahs religion: 

 
Profeten Mohamed ملسو هيلع هللا ىلص sier: ``Når Allah vil godt for noen, får Han ham til å forstå 

religionen.`` Og den som Allah ikke vil godt, holder han unna læring/studering av 

Islam. Allah sier: ``Og hvem gjør mer urett en den som blir påminnet Ayaat (vers, bevis, 

åpenbaring, etc.) fra hans Herre, og som så vender seg bort fra dem. Sannelig, Vi skal 

gjengjelde de syndige.`` Og synderne er folk av helvete, vi søker beskyttelse hos Allah 

fra det. 

Kjennelsen av å vende seg bort fra profeten ملسو هيلع هللا ىلص? 

 
Hvis han vender seg bort fra sendebudet ملسو هيلع هللا ىلص med hans hørsel, hjerte, og han 

verken nekter eller tror på profeten ملسو هيلع هللا ىلص, og han har verken allianse eller fiendskap 

til profeten ملسو هيلع هللا ىلص, og han gir ikke noe oppmerksomhet til det profeten ملسو هيلع هللا ىلص sier i det 

hele tatt er han Kafir (vantro), ute av religionen.  
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Og det er ikke noe forskjell på disse oppheverne av Islam (i forhold til kjennelsen) mellom han 

som gjør de ut av spøk, og han som  gjør de med  besluttsomhet, og han  som gjør de ut av 

frykt. Unntaket til dette er Al-Mukrah (han som er under tvang). Alle disse ti er de farligste og 

de mest forekommende. Derfor bør en muslim passe seg for de, og frykte å falle i de. Vi søker 

tilflukt til Allah fra det som bringer Hans vrede og harde straff. Måtte Allahs priselse og fred 

være over Hans beste skapning Mohamed ملسو هيلع هللا ىلص, hans famile og følgesvenner.  

 
 

 
 

Forfatterens avslutning 
 

Det er ikke noe forskjell på disse oppheverne mellom: 

 
Han som gjør det ut av frykt: 
Det er han som påstår han gjorde det ut av frykt 

for hans penger eller status, og han ble ikke 

tvunget til å gjøre noe. Allah sier: ``Blant folk 

finnes også slike som tilber Allah, men de er 

på grensen. Om noe godt skjer ham, faller 

han til ro med det. Men om en prøvelse 

rammer ham, snur han straks tvert om. Han 

taper denne verden og den hinsidige. Dette er 

det åpenbare tap! 
 
 

Den 

seriøse: 
Det er han 

som gjorde 

en opphever 

uten å ha 

noen 

unnskylding 

for å gjøre 

det. 

 

  

Spøkeren: 
Det er han som 

gjør en opphever 

og som deretter 

påstår at han 

spøkte.  

  

Tvang 
En person som gjør en opphever av religionen ut av tvang skal ikke erklæres som Kafir 

(vantro). Det stilles følgende krav til han som gjør en opphever på grunn av tvang, hvis ikke han 

oppfyller disse kravene blir han ikke unnskyldt for hans gjerning. 

1. At han virkelig blir tvunget, han som gjør en opphever på grunn av frykt eller snillhet 

blir ikke unnskyldt denne gjerningen. 

2. At han ikke krysser grensene. Hvis han f.eks. blir tvunget til å gjøre kufr (vantrohet) 

ved å gjøre ærekrenking en gang, skal han ikke gjøre mer enn det. Hvis han gjør mer 

enn det havner han i Kufr (vantro). 

3. At han skal prøve å trekke seg tilbake så mye som mulig og at han ikke skal si Kufr 

(vantro) med åpenhet/klarhet (det han sier kan også bli forstått som noe annet enn 

Kufr). 

4. At hans hjerte skal være tilfreds med Iman (tro). Han sier med hans tunge noe som 

han ikke mener samtidig som troen er i hans hjerte. 

5. At det han blir tvunget til å gjøre ikke fører til at urett blir påført andre, eller 

korrposjon, eller villedelse av folk. 
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Viktige opplysninger 

 
1. Forfatteren skrev ikke denne boken for å erklære Kufr (vantrohet) på denne 

nasjonen, men det han vil er at folk skal lære om det som opphever deres 

religion slik at de kan være årvåkne mot de og frykte de. Hvis disse 

oppheverne blir fryktet blir Iman (troen) riktig og man blir reddet fra den 

smertefulle straffen. Siden disse oppheverne er farlig er det også viktig å 

advare andre slik at de kan avstås.                    

 

 

2. Hvordan skal muslimen frykte Shirk (avgudsdyrkelse)? Det gjør han ved å 

søke kunnskap. Profeten Mohamed ملسو هيلع هللا ىلص sier: ``Når Allah vil godt for noen, får 

Han ham til å forstå religionen.`` Forståelse av religionen er noe av det mest 

obligatoriske og det mest priste i religionen. På den måten beskytter man seg 

selv fra Shirk, Ibtidaa` (innovasjon i religionen), og synder. Jo mer en person 

lærer om hans Herre jo mer frykter han Ham i hans gjerninger og situasjoner. 

Og jo mer en person lærer, søker kunnskap jo mer øker hans oppriktighet til 

Allah og hans tro blir mer og mer komplett. 

 

 

3. Det er ikke lov å erklære en bestemt person som Kafir (vantro) utenom at 

det har blitt bekreftet at han har falt i en opphever av religionen, etablert bevis 

mot ham, og at han ikke har noen godkjente unnskyldninger. Denne 

erklæringen skal komme fra den muslimske lederen eller de som kommer 

under han som f.eks. de islamske dommerne. Når det gjelder de vanlige 

menneskene, er det ikke egnet for dem å blande seg opp i dette.  

 

 

4. Forfatteren avslutter hans bok med å gjøre Dua (bønn), ``Vi søker tilflukt til 

Allah fra det som kan føre til Hans vrede og smertefulle straff``. Og dette er 

blant forfatterens fine intensjon og hans snillhet mot leseren, og dette er noe 

som forfatteren gjør i alle hans bøker. Vi ber til Allah at Han tilgir og belønner 

forfatteren.  
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Svar på følgende spørsmål. Hvert svar skal plasseres riktig sted. 

1. Hvorfor begynner lærde med Basmalah (Allahs navn)? 

...............................................................................1- 

...............................................................................2- 

...............................................................................3- 

...............................................................................4- 

2. Hva betyr Nawaaqid Al-Islam? 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

3. Hvorfor formulerer de lærede seg forskjellig, noen ganger sier de: De tingene 

som opphever, annullerer, ugyldiggjør ens Islam og andre ganger sier de: De 

tingene som ødelegger/korrupterer ens Islam?  

...................................................................................... 

...................................................................................... 

4. Er det enighet blant lærde når det gjelder disse oppheverne? 

...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

5. Er disse oppheverne begrenset til et bestemt antall? 

- Bestemt antall    - Ubestemt antall    - de kan ikke begrenses til et 

bestemt tall, men de kan begrenses oppsummert 

 

 

Test deg selv 
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6. Hvorfor sier forfatteren at oppheverne av Islam er 10? 

...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

7. Kan et tall som blir nevnt i Koranen eller Sunnah øke? 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

8. Hvorfor blir et bestemt tall nevnt, når det egentlige tallet er mer?  

...................................................................................... 

...................................................................................... 

9. Nevn et tall i Koranen eller Sunnah som ikke kan forandre seg? 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

10. Nevn et tall i Koranen eller Sunnah som kan forandre seg?   

...................................................................................... 

...................................................................................... 

11. Mener forfatteren at det finnes mer enn ti opphevere? 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

12. Hva er det som tyder på at forfatteren mener at det er mer enn ti 

opphevere? 

...................................................................................... 

...................................................................................... 
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13. Er det mulig å begrense oppheverne av Islam? 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

14. Hvordan kan de begrenses? 

...............................................................................1-  

...............................................................................2-  

..............................................................................3-  

 ...............................................................................4-  

15. Hvorfor studerer vi oppheverne av Islam? 

..................................................................................... .

...................................................................................... 

16. Er det noen andre enn forfatteren som har skrevet om oppheverne av 

Islam? 

..................................................................................... .

...................................................................................... 

17. Gjør man forskjell på oppheverne av Islam og utføreren av de?  

..................................................................................... .

...................................................................................... 

18. Hvorfor gjør man forskjell på de?  

..................................................................................... .

...................................................................................... 
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19. Skrev forfatteren denne boken for å erklære Kufr (vantrohet) på 

denne nasjonen?   

..................................................................................... .

...................................................................................... 

20. Hva må personen som har studert oppheverne av Islam gjøre? 

..................................................................................... .

...................................................................................... 

21. Hvilken Shirk er det forfatteren snakker om? 

..................................................................................... .

...................................................................................... 

22. Gjør man forskjell på stor og liten Shirk? 

...................................................................................... 

 .................................................................................... ..

..................................................................................... . 

...................................................................................... 

 .................................................................................... ..

...................................................................................... 

23. Kan en person som har gjort stor Shirk bli tilgitt? Og når er det han 

ikke blir tilgitt for det? 

...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

24. Hva er størst? Liten Shirk eller en stor synd? 

..................................................................................... . 

...................................................................................... 
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25. Hva er kjennetegnene til en stor synd?  

...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

26. Er de store syndene begrenset til et bestemt antall? 

...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

27. Hva er kjennelsen av en som gjør store synder? Skal man elske ham 

eller hate ham? 

...................................................................................... 

 .................................................................................... .. 

...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

28. Er det lov å sitte med en som gjør store synder? 

..................................................................................... . 

...................................................................................... 

29. Er det forskjell på de store syndene? Og hva er beviset for det? 

...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

30. Kan de store syndene bli tilgitt uten Tawbah? 

...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

31. Det som Allah forbudt, hvor mange typer kan det deles i? 

...................................................................................... 

 ...................................................................................... 
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32. Hva er typene av Stor Shirk? 

...............................................................................1-   

...............................................................................2-   

..............................................................................3-   

...............................................................................4-   

33. Typer av slaktning,  hvor mange er de? 

...............................................................................1-  

...............................................................................2-   

..............................................................................3-   

34. Når blir slaktning stor Shirk? 

...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

35. Hva er typene av Shafaa`ah? 

...............................................................................1-  

...............................................................................2-  

..............................................................................3-  

36. Hva er Tawakul?  

..................................................................................... . 

...................................................................................... 

37. I hvor mange deler deles Tawakul opp i?  

 ...............................................................................1-  

 ...............................................................................2-  

..............................................................................3-  
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38. Er det lov å si: Jeg gjør Tawakul på en person eller jeg gjør Tawakul 

på Allah deretter gjør jeg Tawakul på en person? 

- Det er ikke lov                    - Det er lov 

39. Hva skal han si istedenfor for det overnevnte? 

..................................................................................... . 

...................................................................................... 

40. Hva er beviset for at avgudsdyrkerne er vantro? Og gjelder dette 

også jødene og kristne? 

...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

41. Betyr dette at man ikke skal holde avtalene eller løftene man har 

inngått med dem? 

...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

42. Hvor mange grupper er folk delt opp i når det gjelder deres 

behandling av ikke-muslimene som man har inngått avtale med?  

...............................................................................1-  

...............................................................................2-  

..............................................................................3-  

 

43. Hva er typene av dømme med noe annet enn det som Allah har 

sendt? 

...................................................................................... 

 ...................................................................................... 
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44. Hva er kjennelsen av å elske for Allahs skyld? 

..................................................................................... . 

...................................................................................... 

45. Hvem er det vi elsker for Allahs skyld? Og hvem er det vi hater for 

Allahs skyld? 

...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

46. I hvilken type Kufr (vantrohet) havner han som latterliggjør noe av 

religionen i?  

...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

47. Er det Tawbah for han som latterliggjør noe av religionen? Og hva 

er kravene for at hans Tawbah skal bli akseptert? 

...............................................................................1-  

...............................................................................2-  

 ..............................................................................3-  

  Hva er kjennelsen av å ærekrenke profeten .48ملسو هيلع هللا ىلص?

...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

49. Hva er kjennelsen til han som hører utførelse av ærekrenking? 

...................................................................................... 

   ...................................................................................... 

50. Hva er det som beviser at Saahir (trollmannen) er vantro? 

..................................................................................... . 

...................................................................................... 



 
 

 

 شرح نواقض الإسلام

33 

51. Hva er kjennetegnene til en som utfører Sihr (trolldom) 

..................................................................................... . 

...................................................................................... 

52. Hva er kjennelsen av å dra til en Saahir (trolldom) 

..................................................................................... . 

...................................................................................... 

53. Å dra til Saahir (trollmenn), hva innebærer det? 

...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

54. Hva er typene av Nushrah (opphevelse av trolldom påført den syke)?  

...............................................................................1-  

...............................................................................2-  

55. Hvordan skal vi respondere til de som sier at det er tillatt å heve 

trolldom med trolldom? 

...............................................................................1-  

 ...............................................................................2-  

..............................................................................3-  

 ...............................................................................4-  

...............................................................................5-  

 ..............................................................................6-  

..............................................................................7-  

..............................................................................8-  
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56. Hva er kjennelsen av å støtte eller hjelpe avgudsdyrkerne mot 

muslimene? 

...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

 Er det mulig for noen å gå ut av Shari`ah (loven) til Mohamed .57ملسو هيلع هللا ىلص?

...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

58. Gikk Al-Khidr ut av Shari`ah (loven) til Musa fred være med ham? 

..................................................................................... . 

...................................................................................... 

  Hva er kjennelsen av å vende seg bort fra profeten Mohamed .59 ملسو هيلع هللا ىلص?

..................................................................................... . 

...................................................................................... 

 

60. Hva betyr forfatterens utsagn: han som gjør det ut av frykt? Og er 

dette snakk om han som blir tvunget til Kufr (vantrohet)? 

..................................................................................... . 

...................................................................................... 

Hvilke krav stilles det til han som gjør en opphever pågrunn av tvang? 

...............................................................................1-  

...............................................................................2-  

..............................................................................3-  

...............................................................................4-  

...............................................................................5-  
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61. Hva er hensikten med å avslutte med Dua? 

...................................................................................... 

 ...................................................................................... 

62. Hvordan skal en muslim frykte Shirk? 

..................................................................................... .

...................................................................................... 

 


