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1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)?

Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han 
forsyner mig og alle skabninger med Sin rigdom.

2. Spørgsmål: Hvad er din religion?

Svar: Min religion er Islam, som er at underkaste sig og adlyde Allahs og Hans 
sendebuds ordrer med kærlighed, håb og frygt.

3. Spørgsmål: Hvordan kender du Allah?

Svar: Jeg kender Ham gennem Hans tegn og skabelse ligesom dagen og 
natten; solen og månen; himlen og jorden, og alt hvad der er imellem dem.

4. Spørgsmål: Hvor er Allah?

Svar: Allah er over himlene, ophøjet over Tronen og adskilt fra Sine 
skabninger.

5. Spørgsmål: Er Allah med os (personligt)?

Svar: Allah er over Sin Almægtige Trone, men Han er med os gennem Sin 
Viden, Hørelse, Syn og andre attributter. Som Han sagde: “Frygt ikke! 
Sandelig, Jeg er med jer hørende og seende.” (20:46)

6. Spørgsmål: Hvem er Allahs venner?

Svar: De mennesker, som er Allahs venner, er de pligtopfyldende og 
retfærdige, som frygter Ham meget, og som afholder sig fra alle slags synder 
og udfører alle slags gode gerninger, samt holder fast i Al-Qur`ân og Sunnah.

7. Spørgsmål: Hvordan tilbeder du Allah?

Svar: Jeg tilbeder Allah på en sådan måde, at al min ’Ibâdah (tilbedelse) er 
tilegnet Ham alene. Jeg sætter ikke nogen ved Hans side i min tilbedelse.

8. Spørgsmål: Hvorfor sendte Allah Budbringere?

Svar: Allah har sendt Budbringere, så de kan kalde menneskeheden til at 
tilbede Ham alene og ikke tilskrive Ham nogen partner, og for at 
menneskeheden ikke skulle have et påskud mod Allah.

9. Spørgsmål: Hvad er betydningen af Islam?

Svar: Islam betyder underkastelse, lydighed mod Allah med Tawhîd.



10. Spørgsmål: Hvad er Islams søjler?

Svar:
1. Trosbekendelsen, som skal komme fra hjertet (der er ingen 

gud undtagen Allah, og Muhammad er Allahs sendebud).

2. At opretholde Salât (de daglige bønner).

3. At betale Zakât (obligatorisk almisse).

4. At faste i måneden Ramadan.

5. Hajj (pilgrimsrejsen til Det Hellige Hus), hvis man har råd til 
rejsen.

11. Spørgsmål: Hvad er Imân (Tro)?

Svar: Imân betyder at tro med hjertet, at bekende med tungen og at fuldføre 
handlingerne med kroppen.

12. Spørgsmål: Kan der være variationer i en persons Imân?

Svar: Ved visse ord og gerninger forøges den, og ved andre ord og gerninger 
formindskes den.

13. Spørgsmål: Hvad menes der med forøgelse og formindskelse af 
Imân?

Svar: Imân forøges ved at adlyde Allah og udføre gode gerninger, mens den 
formindskes ved at synde og udføre onde gerninger.

14. Spørgsmål: Hvad er Imâns søjler?

Svar: Der er seks søjler, man skal tro på:

1. Allah

2. Hans Engle

3. Hans Budbringere

4. Hans Hellige Skrifter

5. Den sidste dag (Dommens Dag)

6. Guddommelig forudbestemmelse (Qadar), såvel det gode som 
det dårlige.



15. Spørgsmål: Hvad vil det sige, at Tro på Allah?

Svar: Det at Tro på Allah er, at man skal tro på, at Allah er Den Eneste Skaber, 
Forsyneren, Forsørgeren og Den Eneste, Der råder over alle sager. Alt og alle 
er afhængige af Ham, men Han er ikke afhængig af nogen eller noget. Han er 
Den Eneste, Der er værdig at tilbede. Han har de Bedste Navne og De Mest 
Perfekte Egenskaber.

16. Spørgsmål: Hvem er Englene?

Svar: Englene er skabt af lys. De er Allahs lydige tjenere, de gør det, som de 
bliver befalet, og er ikke i stand til at være ulydige; 

17. Spørgsmål: Hvad menes der med Troen på De Hellige Skrifter og 
Budbringerne?

Svar: Det betyder, at Allah har sendt Budbringere såsom Abraham, Noah, 
Moses, Jesus osv. (må Allahs velsignelser og fred være med dem)og har sendt 
Hellige Skrifter såsom Toraen, Bibelen, Davids Salmer osv. for at kalde 
menneskene til at tilbede Allah alene, uden at sammenligne Ham med noget. 
Han fuldendte Profetskabet med Muhammad (må Allahs velsignelser og fred 
være med ham) og ophævede alle de tidligere Bøger med Koranen. Derfor skal 
tilbedelsen ske ifølge Koranen og Profeten Muhammads Sunnah.

18. Spørgsmål: Hvad menes der med Troen på Den Sidste Dag?

Svar: Troen på Den Sidste Dag betyder at tro på, at Allah har bestemt en tid 
for alle ting og en tid for denne verden. Han vil med sikkerhed oprejse de døde 
fra deres grave og stille alle til regnskab for alle deres gerninger i denne 
verden. På Genopstandelsens Dag vil belønninger og straffe blive fastsat. Alle 
vil blive retfærdigt belønnet eller straffet.

19. Spørgsmål: Hvad menes der med Troen på Guddommelig 
Forudbestemmelse (Qadar)?

Svar: Troen på Guddommelig Forudbestemmelse betyder, at alle ting — gode 
eller dårlige — sker eller vil ske udfra, hvad Allah har bestemt. Han har skabt 
alle ting med passende proportioner.

20. Spørgsmål: Hvad er betydningen af "Der er ingen Gud undtagen 
Allah?"

Svar: Det betyder, at der ingen sand guddommelighed er undtagen Allah alene, 
derved frasiger man sig alle falske guder og bekræfter erklæringen på, at Allah 
er den eneste sande Gud.

21. Spørgsmål: Hvad er betydningen af "Muhammad er Allahs 
Budbringer?"



Svar: Det betyder at fuldkommen underkaste sig Ham i det, som Han 
beordrede, og at undgå det, som Han forbød, og at tro på alle de ting, som 
Hinformerede os om (må Allahs velsignelser og fred være med ham).

22. Spørgsmål: Hvilke betingelser udgør Trosbekendelsens vilkår?

Svar: Der er 7 betingelser ved Trosbekendelsen:

1. Viden, ophæver uvidenhed

2. Kendsgerninger (sikkerhed), ophæver tvivl

3. Oprigtighed og renhed i hensigten, ophæver Shirk 
(polyteisme)

4. Sandfærdighed, ophæver hykleri

5. Kærlighed og hengivenhed, ophæver ringeagtelsen af Allahs 
religion

6. Underkastelse, ophæver ulydighed

7. Accept, ophæver afvisning eller benægtelse.

23. Spørgsmål: Hvad er det mest betydningsfulde, som Allah har 
påbudt?

Svar: Det mest betydningsfulde, som Allah har påbudt, er Tawhîd (Islamisk 
Monoteisme).

24. Spørgsmål: Hvad er Tawhîd (Islamisk Monoteisme)?

Svar: Tawhîd betyder at erklære Allah som værende Den Eneste Gud, Der 
fortjener at blive tilbedt og stadfæste alle de Attributter, som Han eller Hans 
Profet (må Allahs velsignelser og fred være med ham) har beskrevet ham med.

25. Spørgsmål: Hvad er Tawhîds aspekter?

Svar: Tawhîd har tre aspekter:

1. Tawhîd-ar-Rubûbiyah

2. Tawhîd-al-Ulûhiyah

3. Tawhîd-al-Asmâ’ was-Sifât.

26. Spørgsmål: Hvad er Tawhîd-ar-Rubûbiyah?

Svar: Det er at erklære Allah som værende Ene og Unik i Sit værk, såsom at 



skabe, at forsørge, at give liv og forårsage død osv.

27. Spørgsmål: Hvad er Tawhîd-al-Ulûhiyah?

Svar: Det er at erklære Allah som Den Eneste Gud, til Hvem al tilbedelse skal 
tilegnes såsom Salat (bønner), Zakat (obligatorisk almisse), Sawm (fasten), 
bønfald, løfter osv.

28. Spørgsmål: Hvad er Tawhîd-al-Asmâ’ was-Sifât?

Svar: Det er en bekræftelse af, samt tro på, samtlige Allahs Guddommelige 
Navne og Attributter på en måde, der passer Hans Majestæt, som nævnt i 
Koran og Sunnah.

29. Spørgsmål: Hvordan kan ’Ibâdah beskrives?

Svar: Det er et omfattende ord, der indbefatter gerninger og udtryk, som Allah 
elsker og er tilfreds med, hvad enten de er åbenlyse eller skjulte.

30. Spørgsmål: Hvad er betingelserne for ’Ibâdah?

Svar: Der er to betingelser for ’Ibâdah:

1. Oprigtighed til Allah

2. Lydighed mod Allahs Budbringer såsom at handle ifølge hans 
Sunnah.

31. Spørgsmål: Giv nogle eksempler på ’Ibâdah.

Svar: Nogle eksempler på ’Ibâdah er bønnerne, den obligatoriske almisse, 
fasten, pilgrimsrejsen, frygten for Allah, at håbe på Hans barmhjertighed, at 
søge Hans hjælp samt andre tilbedelseshandlinger, som Allah har beordret og 
påbudt.

32. Spørgsmål: Hvad er det mest betydningsfulde, som Allah har 
forbudt?

Svar: Det mest betydningsfulde, som Allah har forbudt, er Shirk (polyteisme).

33. Spørgsmål: Hvad er polyteisme?

Svar: Det er at tro, at der er en eller flere, som deles med Allah i Hans 
handlinger, det vil sige at tilskrive Ham partnere eller sætte rivaler op mod 
Allah i Hans Attributter.

34. Spørgsmål: Hvad er polyteismens former?

Svar: Der er tre former for polyteisme:



1. Den større polyteisme (Shirk Akbar)

2. Den mindre polyteisme (Shirk Asghar)

3. Den polyteisme, som ikke er iøjnefaldende (Shirk Khafi).

35. Spørgsmål: Hvad er den større polyteisme?

Svar: Den større polyteisme er at hellige en hvilken som helst form for 
tilbedelse af andre end Allah. Allah vil hverken tilgive en, som dør under Shirk, 
eller acceptere hans gode gerninger, og han vil være trådt ud af Islam.

36. Spørgsmål: Hvad er den større polyteismes former?

Svar: Der er fire former for større polyteisme:

1. Polyteismen i at bønfalde, dvs. at bede til andre end Allah

2. Polyteismen i intentioner, dvs. at formål og intentioner ikke er 
rettet mod Allah men rettet mod andre guddomme

3. Polyteismen i at adlyde, dvs. at adlyde enhver autoritet, der 
går imod Allahs ordrer

4. Polyteismen i at vise kærlighed, dvs. at vise de former for 
kærlighed til andre, som kun må vises til Allah.

37. Spørgsmål: Hvad er den mindre polyteisme?

Svar: Den mindre polyteisme er Ar-Riyâ’, der betyder tilbedelseshandlinger, 
som udføres for at opnå ros og berømmelse i stedet for at behage Allah. Men 
denne form for polyteisme gør ikke, at man træder ud af Islam.

38. Spørgsmål: Hvad er “den ikke iøjnefaldende” polyteisme?

Svar: Den ikke iøjnefaldende polyteisme indebærer, at man er utilfreds med de 
tilstande, som Allah har bestemt.

39. Spørgsmål: Hvor findes beviset på “den ikke iøjnefaldende” 
polyteisme?

Svar: Beviset på den ovennævnte Shirk er en udtalelse af Profeten (må Allahs 
velsignelser og fred være med ham): “Den ikke iøjnefaldende polyteisme er 
mere skjult blandt denne nation end sporene fra en sort myre, der går over en 
sort sten på en mørk nat.” (Musnad Ahmad)

40. Spørgsmål: Hvilke former for Kufr (vantroskab) er der?



Svar: Der er to former for Kufr:

1. Den større form for Kufr, som gør, at man træder ud af Islam

2. Den mindre form for Kufr, som ikke gør, at man træder ud af 
Islam: Det er Kufr af utaknemmelighed.

41. Spørgsmål: Hvad er den større Kufr`s former?

Svar: Der er fem former for den større Kufr:

1. Kufr af benægtelse

2. Kufr af arrogance forbundet med genkendelse af sandheden

3. Kufr af tvivl

4. Kufr af ignoreren, ligegyldighed

5. Kufr af hykleri.

42. Spørgsmål: Hvor mange kategorier af hykleri er der, og hvad er de?

Svar: Der er to kategorier af hykleri:

1. Hykleri i Troen

2. Hykleri i gerninger og handlinger.

43. Spørgsmål: Hvad er hykleri i Troen?

Svar: Der er seks former for Hykleri i Troen:

1. Benægtelse af Sendebudet

2. Benægtelse af de ting, som Sendebudet blev sendt med

3. At hade sendebudet

4. At hade de ting, som Sendebudet blev sendt med

5. At fryde sig over at Islam vanæres (at skamme sig over 
Islam)

6. Uvilje mod Islams udbredelse.

44. Spørgsmål: Hvad er hykleri i gerninger og handlinger?

Svar: Hykleri i gerninger og handlinger har fem former:



1. Når han taler, lyver han

2. Når han giver et løfte, bryder han det

3. Når han betros noget, forråder han

4. Når han diskuterer, opfører han sig amoralsk

5. Når han indgår i en pagt, begår han forræderiske og lumske 
handlinger.

45. Spørgsmål: Bliver gode gerninger accepteret (af Allah) gennem 
polyteismen?

Svar: Aldrig! Ingen af gerningerne bliver accepteret, når de blandes med 
polyteisme.

Allah siger: "Hvis de havde tilbedt (andre) ved siden af (Allah), ville alt det, de 
plejede at udøve, ikke være til nogen gavn for dem” (6: 88);

“Sandelig! Allah tilgiver ikke, at der sættes nogen ved siden af Ham i 
tilbedelse, men Han tilgiver efter Hans behag andre synder end det” (4 :116).

46. Spørgsmål: Hvilke ting ophæver Islam?

Svar: Ti ting ophæver Islam:

Polyteistisk tilbedelse

At tro, at polyteister ikke er vantro, eller tvivle på deres vantroskab, eller holde 
fast på, at deres tro er gyldig.

At sætte mellemled mellem sig selv og Allah, bønfalde dem, stole på dem og 
bede dem om at gå i forbøn på sine vegne

At tro, at andres vejledning er mere perfekt end Profetens vejledning

At hade noget af det, som Profeten blev sendt med

At benægte Profetens religion eller latterliggøre dens belønning eller straf

At udøve trolddom/magi/det okkulte

At støtte polyteisterne mod Muslimerne

At tro, at visse mennesker er undtaget fra at følge Sharî’aen, ligesom Khidr var 
undtaget fra Moses love



At vende sig bort fra Allahs religion ved hverken at lære eller praktisere den.

47. Spørgsmål: Hvilke er de tre grundprincipper, som enhver Muslim 
skal lære?

Svar: De tre grundprincipper:

1. At kende sin Rabb (Herren, Skaberen, Ham Som forsørger, og 
Ham i Hvis Hånd der er disposition over alle affærer)

2. At kende sin religion (Islam)

3. At kende sin Profet, Muhammad (må Allahs velsignelser og 
fred være med ham)

48. Spørgsmål: Hvad er Taghût?

Svar: Alt det, som tilbedes, følges eller adlydes udenom Allah, er Taghût.

49. Spørgsmål: Hvor mange Taghût er der, og hvem er deres ledere?

Svar: Der er mange, men der er fem ledere.

50. Spørgsmål: Hvem er Taghuts ledere?

Svar: De er:

1. Satan, må Allah forbande ham

2. Enhver, der indvilliger i at blive tilbedt

3. En person, der kalder folket til at tilbede ham i stedet for Allah

4. En person, der påstår at kende Ghaib (det usete, det skjulte, 
det usynlige, det fraværende osv.)

5. Regenten, der regerer med andre love end dem, som er sendt 
ned af Allah.


