De tre fundamentale principper
Af Imam Muhammad bin Abdul-Wahhaab
Vid – må Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ) være dig barmhjertighed – at det er
obligatorisk for os at lære disse fire ting:
- At man har viden om Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ), Hans Profet sallallâhu  ‘alayhi  
wa sallam og om Religionen Islam med beviser.
- At man handler ud fra det.
- At man inviterer mennesker til det.
- At man er tålmodig når man står overfor besværligheder i denne sag.
Beviset  for  dette  er  Allah’s  Erklæring,  I  Allah’s  Navn, Den Nådige, Den
Barmhjertige:
”Ved  al-Asr (tiden). Sandelig! Mennesket er i fortabelse, undtagen dem som tror
(på Islamisk Monoteisme) og udfører retfærdige og gode handlinger og anbefaler
troen til hinanden (dvs. anbefaler hinanden at udføre alle former for gode handlinger
som Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ) har påbudt og fholder sig fra alle former for synder
og dårlige handlinger som Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ) har forbudt) og anbefaler
hinanden at være tålmodige (for lidelserne, skaderne og fornærmelserne som man
møder  i  Allah’s  Sag  ved  forkyndelse  af  Hans  Religion,  bestående  af  Islamisk  
Monoteisme, Jihad osv.)” (Asr 103:1-3)
Imam Shafi (må Allah være ham nådig) sagde: ”Hvis  Allah  (subhânahu  wa  ta‘âlâ)
ikke havde åbenbaret et andet bevis til Hans skabelse ud over denne Surah, så ville
det  være  tilstrækkeligt  for  dem.”
Bukhari (må Allah være ham nådig) sagde: ”Viden  kommer  før  handling.  Beviset  er  
fra Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ):
”Så  vid  (Oh Muhammad) at La ilaha illa Allah (ingen har retten til at blive tilbedt ud
over Allah),  og  spørg  om  tilgivelse  for  din  synd.” (Muhammad 47:19)
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Så Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ) nævnte  viden  før  tale  og  handling.”
Vid – må Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ) være dig barmhjertig – at det er obligatorisk
for enhver Muslimsk mand og kvinde at lære de følgende tre ting og handle i
overensstemmelse med dem:
1. Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ) skabte os, forsynede os med ernæring og lod os ikke
være vanrøgtede. Snarere sendte Han en Profet til os. Så hvem der end adlyder Ham
(ved at følge Hans Profet) vil indtræde Paradiset, og hvem der end er ulydig overfor
Ham  vil  indtræde  Helvedesilden.  Beviset  for  dette  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Sandelig,  Vi  har  sendt  jer  en  Budbringer (Muhammad) til at vidne for jer, ligesom
Vi sendte en Budbringer til Firaun. Men Firaun adlød ikke Budbringeren (Musa)
så  Vi  greb  ham  med  en  grusom  straf.” (Muzzammil 73:15-16)
2. Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ) accepterer ikke at der bliver associeret partnere med
Ham i tilbedelse, hverken en mægtig engel eller en sendt profet. Beviset for dette er
”Og  sandelig,  moskéerne  tilhører  Allah,  så  påkald  ikke  nogen  som  helst  sammen  
med  Allah.” (Jinn 72:18)
3.  Hvem  der  end  adlyder  Budbringeren  og  opretholder  Allah’s Énhed i Tilbedelse, har
ikke tilladelse til at føre venskaber med dem, som modsætter sig Allah (subhânahu wa
ta‘âlâ) og Hans Profet (sallallâhu  ‘alayhi  wa  sallam), selv hvis det er nærmeste
slægtning.
Beviset  for  dette  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Du  (Oh Muhammad) vil ikke finde nogen mennesker der tror på Allah og den
Sidste Dag, som fører venskaber med dem som sætter sig op imod Allah og Hans
Budbringer (Muhammad), ikke engang, hvis det skulle være deres fædre eller
sønner eller brødre eller slægtninge. Han har prentet troen i deres hjerter og styrket
dem med Ruh (lys og retledning) fra Sig Selv. Han lader dem træde ind i Haver
(Jannah) med rindende floder; dér skal de forblive for evig tid. Allah er tilfreds med
dem, og de er tilfredse med Ham. De er Allah’s  Tilhængere.  Sandelig,  det  er  Allah’s  
Tilhængere  som  vil  være  de  succesfulde.” (Mujadilah 58:22)
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Vid – må Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ) skænke dig evnen til at adlyde Ham – at alHanifiyyah  (Ibrahim’s  Religion)  er  tilbedelse  af  Allah  (subhânahu wa ta‘âlâ) ene og
alene og at man udfører religionen udelukkende for Ham. Dette er hvad Allah
(subhânahu  wa  ta‘âlâ) har beordret hele menneskeheden og dette er formålet med at
Han skabte dem, da Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ) siger:
”Og  Jeg  (Allah) har ikke skabt Jinn og mennesker for andet end at de skal tilbede
Mig (ene og alene).” (Dhariyat 51:56)
Meningen  med  ”de  skal  tilbede  Mig”  er  ”de  skal  opretholde  Min  Énhed  i  Tilbedelse.”
Den største beordring som Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ) er kommet med er Tawheed
(Opretholdelse  af  Allah’s  Énhed  i  Tilbedelse)  og  det  største  forbud  som  Allah  
(subhânahu  wa  ta‘âlâ) er kommet med er Shirk (Tilbedelse af andre samtidig med
Allah).  Beviset  for  dette  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Tilbed  Allah  og  tilskriv  ikke  partnere  til Ham!” (Nisa 4:36)
Så hvis du bliver spurgt:  ”Hvad  er  de  tre  fundamentale  principper  som  er  
obligatorisk  for  menneskeheden  at  vide?”  Så  sig:  ”At  slaven  vedkender  sin  Herre,  sin  
Religion og sin Profet, Muhammad (sallallâhu  ‘alayhi  wa  sallam).
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Det Første Fundamentale Princip Viden om din
Herre
Hvis  du  bliver  spurgt:  ”Hvem  er  din  Herre?”  Så  sig:  ”Min  Herre  er  Allah  (subhânahu
wa  ta‘âlâ). Den som opfostrede mig og opfostrede hele skabelsen med Hans
Velsignelser og Han er Den som jeg tilbeder og jeg har ikke nogen Herre ud over
Ham.”  Beviset  for  dette  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Må  al  lovprisning  være  til  Allah,  Herren  over  ’Aalameen  (hele skabelsen).” (Fatiha
1:2)
Ordet ’Aalam henviser til alt ud over Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ) og du er en del af
denne skabelse.
Så  hvis  du  bliver  spurgt:  ”Hvordan  lærte  du  din  Herre  at  kende?”  Så  sig:  ”Igennem  
Hans Tegn og skabelse. Blandt Hans tegn er dagen og natten, solen og månen. Blandt
Hans skabelser er de syv (niveauer af) himmel og de syv (niveauer af) jord, såvel som
hvem  der  end  (eller  hvad  der  end)  ligger  i  dem  eller  mellem  dem.”  Beviset  for  dette  er  
Allah’s  Åbenbaring:
”Og  blandt  Hans  Tegn  er  natten  og  dagen,  og  solen  og  månen.  Underkast  jer  
hverken for solen eller for månen, men underkast jer Allah Som skabte dem, hvis
du (virkelig) tilbeder  Ham.” (Fussilat 41:37)
Og Hans Åbenbaring:
”Sandelig,  din  Herre  er  Allah,  som  skabte  himlene  og  jorden  på  seks  dage  og  
derefter steg op på Tronen. Han tildækker dagen med natten, idet den hastigt følger
den. Og Han skabte solen, månen og stjernerne, som er sat i tjeneste på Hans
befaling. Ham tilkommer det at skabe og at befale. Velsignet være Allah, alverdens
Rabb (Herre).” (Araf 7:54)
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Ordet  Rabb  (Herre)  betyder:  ”den  der  bliver  tilbedt.”  Beviset  for  dette  er  Allah’s  
Åbenbaring:
”I  mennesker!  Tilbed  jeres  Herre,  der  skabte  jer  og  dem  før  jer;;  måske bliver i
gudfrygtige. Han er Den der lavede jorden som et hvilested for jer, og himlen som et
bygværk, sendte vand ned fra himlen og derved frembragte frugter som forsørgelse
for jer. Så sæt ikke rivaler op imod Allah, når i dog har viden (om at Han alene har
retten til at blive tilbedt).” (Baqarah 2:21-22)
Ibn Kathir (må Allah være ham nådig) sagde: ”Skaberen  af  disse  ting  er  Den  som  
fortjener  at  blive  tilbedt.”
Typerne af tilbedelse som Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ) har fastlagt er Islam, Iman og
Ihsan, som  indebærer:  Påkaldelse  (Dua’a),  Frygt  (Khawf),  Håb  (Rajaa),  Tillid  
(Tawakkul), Længsel (Raghbah), Frygt (Rahbah), Ydmyghed (Khushu), Ærefrygt
(Khashyah),  Anger  (Inaabah),  Søge  Hjælp  (Isti’aanah),  Søge  Tilflugt  (Isti’aadhah),  
Spørge om Hjælp (Istighaathah), Ofre (Dhabah), Aflægge Ed (Nadhar) og alle andre
former for tilbedelse som Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ) har beordret – og alt dette
tilhører Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ), ene og alene.
Beviset  for  dette  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Og  sandelig,  moskéerne tilhører Allah, så påkald ikke nogen som helst sammen
med  Allah.” (Jinn 72:18)
Så hvem der end adresserer noget af dette til andre end Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ)
er  en  Mushrik  og  en  Kafir.  Beviset  for  dette  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Og  hvem  der  end  ved  siden af Allah påkalder en anden gud, som han ikke har
noget bevis for, skal stå til regnskab for hans Herre. Sikkert er det, at de vantro ikke
vil  være  succesfulde.” (Muminoon 23:117)
Det er erklæret i en Hadith: ”Påkaldelsen  er  tilbedelsens  kerne.”  (Tirmidhi) Og
beviset  for  dette  er  Allah’s  Åbenbaring:
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”Jeres  Herre  siger:  Påkald  Mig,  og  Jeg  vil  bønhøre  jer!  Sandelig,  de  der  er  for  
hovmodige  til  at  tilbede  Mig,  vil  indtræde  Helvede  med  ydmygelse.” (Ghafir 40:60)
Beviset  for  Frygt  (Khawf)  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Så  frygt  dem  ikke,  men  frygt  Mig  hvis  i  er  troende.” (Imran 3:175)
Beviset  for  Håb  (Rajaa)  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Så  den,  der  håber  på  at  møde  sin  Herre,  skal  handle  retfærdigt  og  i  tilbedelsen  af  
sin  Herre  ikke  sætte  nogen  ved  Hans  side.” (Kahf 18:110)
Beviset  for  Tillid  (Tawakkul)  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Og  hav  tillid  til  Allah  hvis  i  virkelig  er  troende” (Maidah 5:23)
Og:
”Og  hvem  der  end  sætter  sin  tillid  til  Allah,  for  ham  vil  Han  være  tilstrækkelig.”
(Talaq 65:3)
Beviset for Længsel (Raghbah),  Frygt  (Rahbah)  og  Ydmyghed  (Khushu)  er  Allah’s  
Åbenbaring:
”De  var  ivrige  efter  at  gøre  gode  gerninger,  de  påkaldte  Os  i  længsel  (efter
belønningen) og frygt (for straffen),  og  de  var  ydmyge  overfor  Os.” (Anbiya 21:90)
Beviset for Ærefrygt (Khashyah)  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Så  frygt  dem  ikke,  men  frygt  Mig.” (Baqarah 2:150)
Beviset  for  Anger  (Inaabah)  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Vend  jer  angrende  til  jeres  Herre,  og  overgiv  jer  til  Ham.” (Zumar 39:54)
Beviset  for  at  Søge  Hjælp  (Isti’aanah)  er  Allah’s Åbenbaring:
”Dig  alene  tilbeder  vi,  og  Dig  alene  beder  vi  om  hjælp.” (Fatiha 1:5)

6

Og Profeten (sallallâhu  ‘alayhi  wa  sallam) sagde: ”Når  du  søger  hjælp,  så  søg  hjælp  
hos  Allah.”  (Tirmidhi)
Beviset  for  at  Søge  Tilflugt  (Isti’aadhah)  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Sig:  ’Jeg  søger  tilflugt  hos  daggryets  Herre.’  ” (Falaq 113:1)
Og:
”Sig:  ’Jeg  søger  tilflugt  hos  menneskehedens  Herre.’  ” (Nas 114:1)
Beviset  for  at  Spørge  om  Hjælp  (Istighaathah)  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Da  i  bad  jeres  Herre  om  hjælp,  da  bønhørte  Han  jer…” (Anfal 8:9)
Beviset  for  at  Ofre  (Dhabah)  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Sig:  Sandelig,  min  bøn  og  mit  offer,  mit  liv  og  min  død  tilhører  Allah,  alverdens  
Herre. Han har ingen partnere. Jeg har fået befaling til dette, og jeg har som den
første overgivet mig til Allah.” (Anam 6:162-163)
Profeten (sallallâhu  ‘alayhi  wa  sallam) sagde: ”Må  Allah  forbande  den,  der  ofrer  et  
offer  til  andre  end  Allah.”  (Muslim)
Beviset  for  at  Aflægge  Ed  (Nadhar)  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Det  er  dem  som  holder  deres  løfter  og  frygter  en  dag, hvor ondskab vil brede sig
overalt.” (Insan 76:7)
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Det Andet Fundamentale Princip At kende
Religionen Islam med beviser
Islam er fuldstændig hengivelse til Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ) gennem Tawheed,
ved at man løsriver sig fra Shirk og dens tilhængere. Dette inddeles i Islam, Iman og
Ihsan, som hver har deres søjler:
Niveauet Islam
Islam’s  Søjler  er  fem:
1. At bevidne at der ikke er nogen som har retten til at blive tilbedt ud over Allah
(subhânahu  wa  ta‘âlâ) og at Muhammad (sallallâhu  ‘alayhi  wa  sallam)  er  Allah’s  
Budbringer.
2. At etablere Salah (de fem daglige bønner).
3. At betale Zakah.
4. At faste i Ramadan.
5. At udføre Hajj.
Beviset  for  Bevidnelsen  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Allah  bevidner,  at  der  ikke  er  nogen  guder  der  har  retten  til  at  blive tilbedt ud over
Ham og det samme gør englene og dem der besidder viden. Han opretholder altid
Sin skabelse med retfærdighed. Ingen har retten til at blive tilbedt, ud over Ham –
Den  Almægtige,  Den  Vise.” (Imran 3:18)
Meningen  med  bevidnelsen  er:  ”Der  er ingen som har retten til at blive tilbedt ud
over Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ),  ene  og  alene.”  La ilaha nægter alt hvad der bliver
tilbedt ved siden af Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ), mens illa Allah bekræfter
tilbedelsen af udelukkende Allah (subhânahu wa ta‘âlâ). Han har ingen partnere i
tilbedelse, ligesom Han ikke har nogen partnere i Hans Herredømme.
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En  forklaring  som  kan  afklare  dette  yderligere,  kan  findes  i  Allah’s  Åbenbaring:
”Og  husk  da  Ibrahim  sagde  til  hans  far  og  hans  folk:  ’Sandelig,  jeg  tager afstand
fra alt det i tilbeder – ud over Ham som skabte mig, og sandelig, Han vil retlede
mig.’  Han  gjorde  dette  til  et  ord  som  eksisterede  blandt  hans  efterkommere.  Måske  
vender  de  tilbage.” (Zukhruf 43:26-28)
Og Hans Åbenbaring:
”Sig:  ’Oh  Bogens  Folk. Kom til en aftale mellem os og jer – at vi ikke tilbeder
nogen ud over Allah og at vi ikke associerer nogen partnere med Ham og at ingen
af  os  skal  tage  andre  som  herrer  ved  siden  af  Allah.’  Og  hvis  de  vender  sig  om,  sig:  
’Vær  i  vidner  til,  at  vi  er  Muslimer.’  ” (Imran 3:64)
Beviset for bevidnelsen af, at Muhammad (sallallâhu  ‘alayhi  wa  sallam)  er  Allah’s  
Budbringer  er  Allah’s  Åbenbaring:  
”Sandelig,  der  er  til  jer  kommet  en  Budbringer,  en  af  jeres  egne.  Det  sørger  ham,  at  
i skulle komme ud for nogle skader eller vanskeligheder. Han er bekymret for jer
(om i bliver retledet) og han er fuld af medfølelse og barmhjertighed overfor de
troende.” (Tawbah 9:128)
Det man skal forstå ved bevidnelsen af at Muhammad (sallallâhu  ‘alayhi  wa  sallam)
er  Allah’s  Budbringer er, at man skal adlyde ham i hvad han har beordret, tro på det
han har informeret os om, undgå hvad han forbød og advarede os imod og at man ikke
skal tilbede Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ) på andre måder, end den måde som han har
beordret.
Beviset for Salah,  Zakah  og  forklaringen  af  Tawheed  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Det  blev  kun  befalet  dem  at  tilbede  Allah  og  vie  religionen  til  Ham  alene,  at  
udføre  Salah  og  give  Zakah;;  og  dette  er  den  sande  religion.” (Bayyinah 98:5)
Beviset  for  fasten  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Oh  i  troende!  Det  er  foreskrevet  jer  at  faste,  ligesom  det  var  foreskrevet  dem  før  
jer, for at i kan opnå Taqwa (gudfrygtighed).” (Baqarah 2:183)
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Beviset  for  Hajj  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Og  Hajj  (pilgrimsfærd) til Huset (Kabah) er en pligt, for dem som er i stand til det,
som menneskeheden skylder Allah. Og enhver som er vantro (ved at benægte Hajj),
så  er  Allah  ganske  vist  ikke  afhængig  af  noget  af  Hans  skabelse.” (Imran 3:97)
Niveauet Iman
Iman består af mere end halvfjerds grene. Den højeste er at sige La ilaha illa Allah og
den laveste er at flytte en skadelig genstand fra en vej. Beskedenhed er en gren af
Iman.
Iman har seks søjler:
1. Troen på Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ).
2. Troen på Hans Engle.
3. Troen på Hans Bøger.
4. Troen på Hans Profeter.
5. Troen på Dommedagen.
6. Troen på al-Qadar (skæbne) – både det gode og det
dårlige.
Beviset  for  disse  seks  søjler  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Fromhed  er  ikke,  om  i  vender  jeres  ansigt  mod  øst  eller  vest  (bøn). Fromhed er,
når man tror på Allah, Dommedagen, Englene,  Bøgerne  og  Profeterne.” (Baqarah
2:177)
Og beviset for al-Qadar  (skæbne)  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Sandelig,  Vi  har  skabt  alting  med  Qadar.” (Qamar 54:49)
Niveauet Ihsan
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Ihsan har kun én søjle og det er at tilbede Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ) som om du
kan se Ham, men selv om du ikke kan se Ham, ser han ganske vist dig. Beviset for
dette  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Sandelig,  Allah  er  med  dem  som  har  Taqwa  (gudfrygtighed) og dem som har
Ihsan.” (Nahl 16:128)
Og Hans Erklæring:
”Sæt  din  lid  til  Den  Almægtige og Den Barmhjertige, som ser dig når du står op (til
bøn om natten) og dine bevægelser blandt dem som underkaster sig Ham. Sandelig,
Han  er  den  Althørende,  Alvidende.” (Shuara 26:217-220)
Og Hans Åbenbaring:
”Der  er  ingen  handling  som  du  (Oh Muhammad) laver, heller ikke nogen del af
Quran som du reciterer, heller ingen handlinger i (mennesker) laver, uden at Vi er
vidner  til  det,  mens  i  gør  det.” (Yunus 10:61)
Beviset fra Sunnah er den berømte Hadith med englen Jibreel, som er berettet af
Umar bin Khattaab som sagde: ”En  dag,  mens  vi  sad  med  Profeten,  dukkede  der  en  
mand op med en særdeles hvid beklædning og med særdeles mørkt hår. Der var ingen
tegn på at han var rejsende og ingen af os havde set ham før. Så satte han sig overfor
Profeten med knæene mod hans knæ og placerede sine håndflader på sine lår og
sagde:  ’Oh  Muhammad,  oplys  (fortæl)  mig  om  Islam.’  Så  sagde  han  (Profeten):  
’Islam  er  at  bevidne  at  der  ikke  er  nogen  guder  som  har  retten  til  at  blive  tilbedt  ud  
over  Allah,  og  at  Muhammad  er  Allah’s  Budbringer, at etablere bønnen, betale
Zakah,  faste  i  Ramadan  og  udføre  Hajj  til  Allah’s  Hus,  hvis  du  er  i  stand  til  at  gøre  
det.’  Han  sagde:  ’Du  har  talt  sandt.’  Vi  var  forbløffede  over  at  han  havde  stillet  ham  
(Profeten) spørgsmål og derefter sagt at han talte sandt.
Så  sagde  han:  ’Oplys  (fortæl)  mig  nu  om  Iman.’  Han  (Profeten)  sagde:  ’Iman er, at
du tror på Allah, Hans engle, Hans bøger, Hans budbringere, dommedagen og at
du tror på al-Qadar,  både  det  gode  og  det  dårlige.’  
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Han  sagde:  ’Du  har  talt  sandt.  Oplys  (fortæl)  mig  nu  om  Ihsan’  Han  (Profeten)  
sagde:  ’Det er, at du tilbeder Allah som om du kan se Ham, men selv om du ikke
kan  se  Ham,  ser  Han  ganske  vist  dig.’
Så  sagde  han:  ’Oplys  (fortæl)  mig  nu  om  den  Sidste  Time.’  Han  (Profeten)  sagde:  
’Den der er blevet  spurgt,  har  ikke  mere  viden  om  dette,  end  den  der  spørger.’  Han
sagde:  ’Så  oplys  (fortæl)  mig  om  tegnene  (på  dommedagen).’  Han  (Profeten)  sagde:  
’Det vil være når en slavinde føder hendes kvindelige herskerinde og når den
barfodede, sparsom beklædte og beskedne fårehyrde vil konkurrere med andre i at
bygge  høje  bygninger.’  
Så gik han og vi blev siddende et stykke tid. Så sagde han (Profeten): ’Oh  Umar,  ved  
du  hvem  spørgeren  var?’  Jeg  sagde:  ’Allah  og  Hans  Budbringer  ved  bedst.’  Han  
(Profeten) sagde: ’Det  var  Jibreel  som  kom  til  jer  for  at  lære  jer  om  jeres  Religion.’  
”  (Muslim)
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Det Tredje Fundamentale Princip Viden om din
Profet  Muhammad  (sallallâhu  ‘alayhi  wa  sallam)
Han er Muhammad, søn af Abdullah, søn af Abdul-Muttalib ibn Haashim. Haashim
var fra stammen Quraysh og Quraysh var fra araberne. Araberne er efterkommere af
Profeten  Ismail,  søn  af  Profeten  Ibrahim.  Må  Allah’s  (subhânahu  wa  ta‘âlâ) Fred og
Velsignelser være med ham og med vores Profet Muhammad (sallallâhu  ‘alayhi  wa  
sallam).
Han levede i treogtres år, fyrre af dem var før han blev Profet og treogtyve som
Profet.  Han  blev  informeret  om  at  han  ville  blive  Profet  med  verset  ”Iqraa…”  (alAlaq:1)  og  han  blev  informeret  om  at  han  ville  blive  Budbringer  med  vers  fra  ”alMuddaththir”. Han var fra Makkah og senere emigrerede han til Madinah. Allah
(subhânahu  wa  ta‘âlâ) sendte ham for at advare mod Shirk (polyteisme) og invitere
folk til Tawheed (monoteisme).
Beviset  for  dette  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Du  (Muhammad) der er tildækket! Rejs dig og advar! Lovpris din Herre (Allah)!
Rens dine klæder! Hold dig fra ar-Rujz (afguder)! Giv ikke noget for selv at få
mere.  Vær  tålmodig  for  din  Herres  Sag.” (Muddaththir 74:1-7)
Meningen  med:  ”Rejs dig og advar!”  betyder  advar  mod  Shirk  og  kald  til  Tawheed.
”Lovpris din Herre!”  betyder  lovpris  Ham  gennem  Tawheed.  ”Rens dine klæder!”  
betyder  rens  dit  folks  handlinger  fra  Shirk.  ”Rujz”  betyder  statuer  og  ”Hold dig fra
dem”  betyder  forlad  og  fri  dig  selv  fra  dem  og  de  som  tilbeder  dem.
Han blev ved med at kalde folk til Tawheed i ti år, hvorefter han steg op til himlen,
hvor de fem daglige bønner blev gjort obligatoriske. Han bad i Makkah i tre år og
derefter var han beordret til at lave Hijrah (emigrere) til Madinah.
Hijrah betyder at flytte fra et land med Shirk til et land med Islam. Det er obligatorisk
for denne Ummah at flytte fra et land med Shirk til et land med Islam og dette vil
blive  ved  med  at  gælde,  indtil  den  Sidste  Time  er  kommet.  Beviset  for  dette  er  Allah’s  
Åbenbaring:
13

”Sandelig,  til  dem  som englene kalder bort, mens de handler uret mod dem selv
(ved ikke at udføre Hijrah), de (englene) vil sige (til dem):  ’Hvordan  levede  i?’  De  vil  
svare:  ’Vi  var  svage  og  undertrykte  i  vores  land.’  De  (englene) vil  sige:  ’Var  Allah’s  
land ikke stort nok til, at  i  kunne  være  udvandret  dertil?’  Deres  herberg  skal  være  
Helvede – hvilken ond destination! Undtaget de svage blandt mænd, kvinder og
børn – som ikke kan udtænke en plan, heller ikke er de i stand til at finde vej. Dem
vil Allah måske tilgive. Allah er Den  Tilgivende,  Den  Barmhjertige.” (Nisa 4:97-99)
Og  Allah’s  Åbenbaring:
”Mine  tjenere  som  tror  (på Mig)! Sandelig, Min jord er rummelig så Mig alene skal
i  tilbede.” (Ankabut 29:56)
Al-Baghawee  (må  Allah  være  ham  nådig)  sagde:  ”Anledningen  til  åbenbaringen af
denne Ayah var passende til nogle Muslimer som blev bosiddende i Makkah og ikke
emigrerede (til Madinah). Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ)  har  kaldt  dem  ”troende.”
Beviset for Hijrah er også Profetens (sallallâhu  ‘alayhi  wa  sallam) ord: ”Hijrah  vil  
ikke ophøre indtil anger (Tawbah) ophører. Anger ophører ikke før solen stiger op i
vest.”  (Abu Dawud)
Da han (sallallâhu  ‘alayhi  wa  sallam) slog sig ned i Madinah, fastsatte han alle de
resterende Islamiske Love som Zakah, Fasten, Hajj, Adhan, Jihad, at beordre det gode
og forbyde det onde og de andre Islamiske Love. Han gjorde dette i ti år og så døde
han  (må  Allah’s  Fred  og  Velsignelser  være  med  ham),  men  hans  Religion  fortsætter.  
Dette var hans Religion. Der var intet godt som han ikke vejledte hans Ummah om og
der var intet ondt som han ikke advarede hans Ummah imod. Det bedste han vejledte
hans Ummah om var Tawheed og alt det som Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ) elsker og
er tilfreds med. Den værste ondskab han advarede imod var Shirk og alt det som Allah
(subhânahu  wa  ta‘âlâ) hader og afviser.
Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ) sendte ham til hele menneskeheden og Han gjorde det
obligatorisk  for  alle  Jinn  og  Mennesker  at  adlyde  ham.  Beviset  for  dette  er  Allah’s  
Åbenbaring:
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”Sig:  ’I  Mennesker!  Sandelig  er  jeg  Allah’s  Budbringer, sendt  til  jer  alle.’  ” (Araf
7:158)
Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ) fuldendte og færdiggjorde Hans Religion gennem ham
(sallallâhu  ‘alayhi  wa  sallam).  Beviset  for  dette  er  Allah’s  Åbenbaring:
”I  dag  har  Jeg  fuldkommengjort  jeres  Deen  for  jer  og  fuldbyrdet Min Nåde over jer
og  valgt  Islam  som  jeres  Deen.” (Maidah 5:3)
Beviset for at han (sallallâhu  ‘alayhi  wa  sallam)  døde  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Sandelig,  skal  du  dø  (Oh Muhammad) og sandelig, vil de også dø. Derefter vil i på
Genopstandelsens Dag strides  foran  jeres  Herre.” (Zumar 39:30-31)
Når  mennesker  dør,  så  vil  de  genopstå.  Beviset  for  dette  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Af  den  (jorden) har Vi skabt jer, til den lader Vi jer vende tilbage og af den vil Vi
lade  jer  genopstå.” (Taha 20:55)
Og  Allah’s  Åbenbaring:
”Allah  lod  jer  fremstå  fra  jorden.  Senere  vil  Han  bringe  jer  tilbage  dertil  og  atter  
lade  jer  genopstå.” (Nuh 71:17-18)
Efter de er genopstået, vil de blive dømt og belønnet for deres handlinger. Beviset for
dette  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Alt  i  himlene og på jorden tilhører Allah. Han vil gengælde dem der handler ondt,
for det de gør (dvs. straffe dem i Helvede), og belønne dem der handler godt, med det
skønneste (Paradis).” (Najm 53:31)
Hvem der end benægter genopstandelsen er vantro. Beviset for  dette  er  Allah’s  
Åbenbaring:
”De  vantro  påstår  at  de  aldrig  vil  genopstå.  Sig  (Oh Muhammad):  ’Ja,  ved  min  
Herre! I vil bestemt genopstå og så vil i blive underrettet om de gerninger i har
lavet.  Dette  er  let  for  Allah.’  ” (Taghabun 64:7)
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Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ) har sendt alle budbringere som meddelere af gode
budskaber  og  for  at  advare.  Beviset  for  dette  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Det  var  budbringere  som  bragte  gode  budskaber  og advarede så menneskerne ikke
skulle have nogen påstand mod Allah efter (ankomsten af) budbringerne.” (Nisa
4:165)
Den første budbringer var Nuh (as) og den sidste var Muhammad (sallallâhu  ‘alayhi  
wa sallam) som var Profeternes Segl.
Beviset  for  at  Nuh  (as)  var  den  første  budbringer  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Sandelig,  har  Vi  sendt  åbenbaringer til dig (Oh Muhammad), ligesom Vi sendte
åbenbaringer  til  Nuh  og  profeterne  efter  ham.” (Nisa 4:163)
Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ) har sendt en profet til ethvert folk, fra Nuh (as) til
Muhammad (sallallâhu  ‘alayhi  wa  sallam) og beordret dem at tilbede Allah
(subhânahu  wa  ta‘âlâ) ene og alene og forbudt dem at tilbede falske guder. Beviset
for  dette  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Sandelig,  til  enhver  Ummah  (fællesskab, nation) har Vi sendt en Budbringer
(sigende):  ’Tilbed  Allah  (alene), og undgå (hold jer fra) Taghut (afguder).’  ” (Nahl
16:36)
Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ) har gjort det obligatorisk for alle Hans tjenere at
fornægte Taghut og tro på Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ).
Ibn Qayyim (må Allah være ham nådig) sagde: ”Taghut  er  nogen  eller  noget  som  er
anledning til, at en slave overskrider sin grænse, om det så er en der bliver tilbedt,
fulgt  eller  adlydt  og  der  er  mange  Taghut.”
Tawagheet (flertal af Taghut) er der mange af, men der er hovedsageligt fem:
1)  Iblis  (Shaytaan),  må  Allah’s  Forbandelser  være over ham.
2) Hvem der end bliver tilbedt og er tilfreds med det.
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3) Hvem der end opfordrer mennesker at tilbede andre end Allah (subhânahu wa
ta‘âlâ).
4) Hvem der end påstår at have viden om det Usete.
5) Hvem der end regerer med andet (lovgivning) end hvad Allah (subhânahu wa
ta‘âlâ) har åbenbaret (Islamisk Shariah).
Beviset  for  dette  er  Allah’s  Åbenbaring:
”Der  er  ingen  tvang  i  religionen.  Den  rette  vej  er  blevet  tydelig  overfor  vildfarelsen.  
Hvem der end fornægter Taghut (afguder) og tror på Allah, har taget fat i det
stærkeste  håndtag  som  aldrig  vil  gå  i  stykker.  Allah  er  Althørende,  Alvidende.”
(Baqarah 2:256)
Dette er betydningen af La ilaha illa Allah.
Profeten (sallallâhu  ‘alayhi  wa  sallam) sagde i en Hadith: ”Hovedsagen  er  Islam  og  
dens hovedsøjle  er  bønnen.  Den  højeste  del  er  Jihad  i  Allah’s  Vej.”  (Tirmidhi)
Og Allah (subhânahu  wa  ta‘âlâ)  ved  bedst.  Må  Allah’s  (subhânahu  wa  ta‘âlâ) Fred
og Velsignelser være med Muhammad (sallallâhu  ‘alayhi  wa  sallam), hans familie og
hans ledsagere.
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