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SHEIKH ABD AL-AZÎZ IBN BÂZS INDLEDNING

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige.

Al pris tilkommer Allah alene; må Allahs velsignelser og fred være med den 
sidste Profet, hans familie og hans (de folk, som mødte ham, troede på ham, 
hjalp ham og døde som Muslimer).

Jeg blev præsenteret for denne værdifulde og kortfattede bog om Muslimens 
tro, skrevet af vores bror, den fremragende lærde, Sheikh Muhammad as-Sâleh 
al-Uthaimîn. Jeg lyttede til det hele og konkluderede, at den dækker troen for 
Sunniernes  og  flertallet  af  muslimske  hovedstrømningers  tro,  hvad  angår 
Allahs Énhed, hans Egenskaber, troen på Englene, Bøgerne og Sendebudene, 
Dommedag og troen på Skæbnen og det Guddommelige Dekret. Det lykkedes 
ham, at samle hvad de, der søger viden og enhver Muslim har brug for i sin tro 
på  Allah,  Hans  Engle,  Hans  Skrifter,  Hans  Sendebude,  Dommedag  og 
Skæbnen.  Han  har  i  sin  bog  inkluderet  nyttig  information  beslægtet  med 
Muslimens religiøse overbevisninger, som ikke er let tilgængelig i mange af de 
bøger, der er skrevet om disse emner.  Må Allah belønne forfatteren, forøge 
hans viden og retledning og gøre hans bog og hans andre bøger særdeles 
nyttige. Må Allah, den Althørende, den Nære, velsigne os og ham og alle vores 
brødre og lade os være blandt dem, som leder til den rette vej og er retledede 
og inviterer folk til Allah med sikker viden.

Dikteret af ’Abd al-Azîz, må Allah tilgive ham og overøse Profeten Muhammad, 
hans familie og hans Venner med fred og velsignelser. 

 



FORFATTERENS INTRODUKTION

I Allahs Navn, den Barmhjertige, den Nådefulde

Priset  være  Universets  Herre,  Som  skænker  den  bedste  belønning  til  de 
gudfrygtige og det største tab til synderne. Jeg bevidner, at der er ingen anden 
gud end Allah; Han har ingen partner og har sand suverænitet. Jeg bevidner, 
at  Muhammad  er  Hans  tjener  og  sendebud;  Profeternes  Segl  og  de 
gudfrygtiges leder. Må Allah velsignelse ham og hans familie, Sahaba og de, 
som følger dem indtil Dommedag.

Allah har sendt Sit sendebud Muhammad, må Allahs velsignelser og fred være 
med ham, med den sande retledning og den sande religion, som en nåde til 
menneskeheden.  Et  eksempel  for  de,  som  handler  godt,  og  som   Allahs 
argument  mod  menneskeheden.  Igennem  Muhammad  og  det,  som  blev 
åbenbaret  til  ham,  nemlig  Qur´anen  og  Profetens  udtalelser,  viste  Allah 
menneskeheden alle midler til at reformere sig selv og bringe deres religiøse 
og  verdslige  sager  i  orden  igennem  fast  overbevisning,  god  opførsel, 
fremragende moral og prisværdige manerer. Profeten, må Allahs velsignelser 
og fred være med ham, ”efterlod sine følgere på en klar og ret vej, som kun 
de, der er dømt til  fiasko vil  fravige.” (Ibn Maajah & Ahmad) Hans Følgere 
(  Sahabah),  deres  følgere og de,  som trofast  fulgte  dem, er  de  bedste  af 
menneskeheden. De etablerede hans lov, holdt fast ved hans måde (sunnah) 
som en tro, en praksis, en moral og en væremåde. Derfor  ”anses de for at 
være den sejrende gruppe, på den rette vej, uden at blive gjort fortræd indtil  
Allah beordrer det” (Bukhari & Muslim).

Takket være Allah, følger vi i deres fodspor og bliver vejledt af deres 
eksempler, hvilke understøttes  af Qur´anen og Profetens sædvane (sunnah). 
Vi siger kun dette, som en bekendtgørelse af Allahs velsignelser og som en 
afklaring af det, enhver Muslim skal tro på. Vi beder Allah om, at bevare os og 
vore brødre på den rette vej i dette liv og i det Hinsides og skænke os Hans 
nåde. Han er Giveren.

Dette emnes betydning og de meningsforskelle der er om det, er grunden til at 
jeg kort vil forklare vores tro – Sunni-muslimernes tro og  hoved-strømmen af 
Muslimer  (Ahl  as-Sunnah  wa-l-Jamâ’ah).  Denne  overbevisning  består  i 
troen på Allah,  Hans  Engle,  Hans  Bøger,  Hans  Sendebude,  Dommedag,  og 
Skæbnen, hvadenten den er god eller dårlig. Jeg beder Allah om at gøre denne 
bestræbelse oprigtig for Hans skyld, i overensstemmelse med Hans ønske, og 
til nytte for Hans folk.

Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn 



KAPITEL 1

VORES TRO

Vores overbevisning er, at tro på Allah, Hans Engle, Hans Bøger, Hans 
Sendebude, Dommedag, og Skæbnen, hvad enten den er god eller dårlig.

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

- Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, 
og styrer alle sager.

- Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom er falsk.
- Vi tror på Hans Navne og Egenskaber, at Han har de mest storslåede og 

ophøjede perfekte Egenskaber.
- Vi tror på Hans Enhed i forhold til alt dette, dvs. at Han har ingen ’partner’ 

i Sin Guddommelighed, Sine Navne og Sine Egenskaber. Allah siger i Qur
´anen: ”Han er himlene og jordens Herre og (Herre over) alt mellem de to.  
Tilbed derfor Ham og vær udholdende i tilbedelsen af Ham. Kender du mon 
nogen, der er lig Ham.” (19:65)

- Vi  tror  på, at  Han  er:  ”Allah  –  der  er  ingen  gud  undtagen  Ham,  den 
Levende, den Opretholdende. Slummer rammer Ham ikke, ej heller søvn. 
Alt hvad der er i himlene og på jorden tilhører Ham. Hvem er den, der kan 
gå i forbøn hos Ham – undtagen med Hans tilladelse? Han ved, hvad der er  
foran dem, og hvad der er bag dem, og de omfatter intet af Hans viden –  
undtagen hvad Han vil. Hans Trone er udstrakt over himlene og jorden, og  
deres  opretholdelse  besværer  Ham  ikke,  Han  er  den  Ophøjede,  den 
Mægtige.” (2:255)

- Vi tror på, at  ”Han er Allah – der er ingen gud undtagen Ham – Han 
kender det skjulte og det åbenbare, Han er den Nådige, den Barmhjertige.  
Han er Allah : der er ingen gud undtagen Ham – Kongen, den Hellige, Den,  
der  skænker  fred  ,  Troens  Vogter  ,  Beskytteren,  den  Almægtige,  den 
Uimodståelige, den Højeste. Hellig er Allah (og fri for mangler, højt hævet)  
over  det,  de  sætter  ved  siden  (af  Ham).  Han  er  Allah,  Skaberen,  
Frembringeren, Den, der giver (alle ting) form. Ham tilkommer de bedste 
og skønneste Navne. Alt hvad der er i himlene og jorden lovpriser Ham, og 
Han er  Alægtige, den Alvise.” (59:22-24)

- Vi tror på, at himlenes og jordens riger tilhører Ham:  ”Han skaber hvad 
Han vil,  Han skænker døtre til  hvem Han vil  og Han skænker sønner til  
hvem Han vil, eller Han giver begge dele sammen: sønner og døtre. Og Han  
gør hvem Han vil  ufrugtbar,  thi  Han er den Alvidende, den Almægtige.” 
(42:49-50)

- Vi tror på, at  ”Intet er lig Ham, Han er den Althørende, den Altseende. 
Himlene og jordens nøgler tilhører Ham. Han øger (Sin) forsyning til hvem 
Han vil  og indskrænker den (for  hvem Han vil);  thi  Han ved alle  ting.”  
(42:11-12)

- Vi tror på, at ”Der er ikke noget levende væsen på jorden, hvis forsørgelse 
ikke påhviler Allah, og Han kender dets opholdssted og dets hjemsted. Alt  
er nedskrevet i en tydelig Bog.” (11:6)

- Vi tror på, at  ”Hos Ham er nøglerne til  det skjulte.  Ingen kender dem 
undtagen Ham (Alene). Han ved, hvad der er på jorden og i havet. Og ikke 



et blad falder af, undtagen Han ved det. Og der er ikke et korn i jordens  
mørke, ej heller noget grønt eller tørt, undtagen at det er i en tydelig Bog.”  
(6:59)

- Vi tror på, at  ”Hos Allah Alene beror kundskaben om (doms)timen. Han 
sender regnen ned, og Han ved, hvad der er i . Og ingen sjæl ved, hvad 
den vil erhverve sig i morgen, og ingen sjæl ved, i hvilket land den skal dø.  
Sandelig, Allah er Alvidende og besidder kundskab (om alle ting).” (31:34)

- Vi tror på, at Allah siger hvad, Han vil, når Han vil ”Og Allah talte til Moses 
direkte.” (4:164) ”Og da Moses kom til Vores bestemmelsessted, og Hans  
Herre talte til  ham.” (7:143) ”Vi kaldte ham fra den højre side af Sinai-
bjerget, og bragte han nær (til Os) i samtale.” (19:52)

- Vi tror på, at  ”Hvis havet var blæk for min Herres ord, så ville visselig 
havet være udtømt, før min Herres ord udtømmes.” (18:109) ”Og selvom 
også alle træer på jorden var penne, og havet (var blæk) med syv andre 
have føjet til det, efter at det (var opbrugt), så ville Allahs ord ikke være 
udtømt. Sandelig, Allah er Almægtig, Alvis.” (31:27)

- Vi  tror  på, at  Allahs  ord  er  de  mest  sandfærdige  til  at  overbringe 
information, de mest retfærdige  til at afsige kendelse, og de skønneste i 
samtale.  Han  sagde:  ”Din  Herres  ord  er  fuldkommet  med  sandhed  og 
retfærdighed.”  (6:115) ”Og hvem er mere sandfærdig i  tale end Allah?” 
(4:87)

- Vi tror på, at Qur´anen er Allahs ord. Han sagde dem (ordene) ordret til 
Gabriel,  som overbragte dem til  Profeten, må Allahs velsignelser og fred 
være med ham: ”Sig (O Muhammad) den Hellige Ånd har bragt den (Qur
´anen) ned fra din Herre i  sandhed.” (16:102) ”Og dette er sandelig en 
åbenbaring fra verdnernes Herre. Den Trofaste Ånd (Gabriel) har bragt den 
til  dit hjerte, så du kan være (en) af advarerne, på et klart og tydeligt  
arabisk sprog.” (26:192-195)

- Vi tror på, at Allah er et godt stykke ophøjet over Sine skabninger i sit 
væsen  og  Egenskaber,  fordi  Han  siger,  ”Han  er  den  Ophøjede,  den 
Mægtige.” (2:255) ”Han er den Uimodståelige; over Hans tjenere, og Han 
er den Alvise, den Alvidende.” (6:18) 

- Vi tror på, at Han ”skabte himlene og jorden på seks dage, derpå ophøjede 
Han Sig over Tronen. Han leder alle ting. (10:3) Det at Han ”ophøjede Sig 
over  Tronen” betyder, at Han personligt er over Sin Trone på en måde, der 
passer sig for Hans Majestæt og Storhed. Ingen anden end Han Selv ved 
præcis hvordan.

- Vi tror på, at Han er hos Sine skabninger alt imens, at Han stadig befinder 
Sig på Sin Trone. Han kender deres vilkår, hører hvad de siger, ser deres 
gerninger og styrer deres sager. Han forsørger de fattige og nedbrudte. Han 
giver herredømme til  hvem Han vil  og tager det fra hvem Han vil;  Han 
ophøjer hvem Han vil og fornedrer hvem Han vil. I Hans hånd er alt det 
gode og Han har magt over alle ting. Den, der besidder disse egenskaber er 
bogstavelig talt hos Sine skabninger, selvom at Han bogstavelig talt er på 
Sin Trone.  ”Intet er lig Ham, og Han er den Althørende, den Altseende.” 
(42:11)

-  Vi siger ikke ligesom dem, der tror på inkarnation blandt Jahomitterne og 
andre der siger,  at Allah lever med Sine skabninger på jorden. Vi  anser 
enhver, der siger dette for at være en vantro eller vildfaren, fordi han/hun 



tilskriver Allah defekter, som ikke passer sig for Ham.
- Vi tror på det, Profeten fortalte os om: At Han (Allah) kommer ned til den 

nærmeste himmel før den sidste tredjedel af natten og siger: ”Hvem beder  
til Mig så Jeg kan svare hans bøn? Hvem beder Mig om noget så Jeg kan 
give  ham  det?  Hvem beder  Mig  om  tilgivelse  så  Jeg  vil  tilgive  Ham?”  
(Bukhari & Muslim)

- Vi tror på, at Han vil komme på Dommedag og dømme imellem Sine folk, 
fordi Han har sagt, ”Men nej! Når jorden knuses til stumper og stykker, og 
din Herre og englene kommer i  rækker og geledder,  og helvedet  bliver  
bragt nær på den dag: på den dag vil mennesket ihukomme, men til hvad 
nytte skal ihukommelsen være?” (89:21-23)

- Vi tror på, at Han gør, hvad Han vil. 

ALLAHS VILJE: UNIVERSEL OG LOVFORMELIG

Vi tror på, at Hans Vilje består af to slags:

Universel  Vilje:  gennem  hvilken  Hans  hensigt  udføres.  Han  kan  ikke 
nødvendigvis lide det, der udføres. Denne form for vilje betyder tilladelse, som 
Allah sagde: ”Og hvis Allah havde villet det, havde de ikke kæmpet indbyrdes,  
men Allah gennemfører hvad Han ønsker.” (2:253) og  ”Hvis Allah ønsker at 
vildlede jer, Han er jeres Herre.” (11:34)

Lovformelig  Vilje:  som ikke nødvendigvis  medfører  fuldbyrdelsen af  Hans 
ønske. Vilje, i dette tilfælde, kan ikke være andet end det, Han kan lide, som 
han sagde: ”Allah ønsker at tilgive jer.” (4:27)

- Vi  tror  på, at  Hans  universelle  og  lovformelige  vilje  er  en  del  af  Hans 
Visdom. Alt hvad Han udfører i universet eller gennem loven påbyder Sine 
skabninger, har en god grund og er efter Hans visdom, hvad enten vi forstår 
det eller det er over vores forstand:  ”Er Allah ikke den bedste Dommer?” 
(95-9) ”Og hvem er bedre til (at fælde) dom end Allah for et folk, der har 
fast tro.” (5:50)    

- Vi tror på, at Allah elsker Sine udvalgte tjenere og de elsker Ham: ”Sig (oh 
Muhammed ): hvis I elsker Allah, så følg mig. Allah vil elske jer.” (3:31)  
”Allah vil bringe et folk som Han vil elske, og som vil elske Ham.” (5:54) 
”Allah elsker de udholdende.” (3:146) ”Og vær retfærdige, thi Allah elsker 
de retfærdige.” (49:9) og  ”Handl godt. Og Allah elsker dem, der handler 
godt.” (5:93)

- Vi tror på, at Allah kan lide det, Han har foreskrevet af gode gerninger og 
ytringer  og  at  Han  hader  det,  Han  har  forbudt  af  onde  gerninger  og 
ytringer:  ”Hvis I er vantro, (så skal I vide at) Allah har ikke brug for jer.  
Men Han er ikke tilfreds med vantro blandt Sine tjenere, men Han kan lide, 
at I takker.” (39:7) ”Men Allah ønskede ikke, at de skulle drage ud, derfor  
hindrede Han dem, og der blev sagt til dem: Bliv sammen med dem, der 
sidder (hjemme).” (9:46)

- Vi tror på, at Allah er tilfreds med dem, der tror på Ham og gør gode 
gerninger:  ”Allah har velbehag i dem, og de har fundet velbehag i Ham. 
Dette skal være for den, der frygter sin Herre.” (98:8)

- Vi tror på, at Allah er vred på dem, der fortjener Hans vrede blandt de 



vantro og andre:  ”Og de, som tænker ondt om Allah, over dem skal den 
onde vending (i begivenhederne) komme, og Allah er vred på dem” (48:6) 
”Men over dem, der åbner deres bryst for vantroen, hviler Allahs vrede og 
de vil få en streng straf.” (16:106) 

FLERE AF ALLAHS EGENSKABER

- Vi tror på, at Allah har et herligt og værdigt ansigt: ”Og tilbage vil (kun) 
være din Herres ansigt, majestætisk og prægtigt.” (55:27)

- Vi tror på, at Allah har to gavmilde hænder: ”Nej! Begge Hans hænder er 
vidt åbne. Han skænker, som Han vil.” (5:64) ”Men de (vantro) bedømmer 
ikke  Allah  efter  Hans  fortjeneste:  hele  jorden  vil  være  i  Hans  greb  på  
Opstandelsens dag, og himlene vil være rullet sammen i Hans højre hånd. 
Han er fri for alle mangler og højt ophøjet over (alt) det, de sætter ved 
siden af (Ham).” (39:67)

- Vi tror på, at Allah har to virkelige øjne, fordi Han sagde: ”Og byg skibet 
for Vor øjne efter Vor åbenbaring.” (11:37) Profeten, må Allahs velsignelse 
og fred være med ham, sagde: ”Hans slør er lys. Hvis Han fjernede det, så 
ville  Hans  ansigts  ophøjethed  have  brændt  alt  det,  Hans  syn  nåede.”  
(Muslim & Ibn Maajah) Sunni-muslimerne er enstemmigt blevet enige om, 
at Han har to øjne. Dette støttes af Profetens udtalelse om Ad-Dajjal (anti-
Krist): at ”han er enøjet, og din Herre er ikke enøjet.” (Bukhari & Muslim)

- Vi tror på, at ”Øjnene ikke kan opfatte Ham, men Han opfatter øjnene, og 
Han er den Ubegribelige, den Alvidende.” (6:103)

- Vi tror på, at de troende vil kunne se deres Herre på Opstandelsens Dag: 
”(Nogle)  ansigter  vil  på  den  dag  være  strålende,  idet  de  ser  på  deres 
Herre.” (75:22-23)

- Vi tror på, at Allah ingen lige har, fordi Hans egenskaber er perfekte: ”Intet 
er lig Ham. Han er den Althørende, den Altseende.” (42:11)

- Vi tror på, at ”Ingen slummer rammer Ham ej heller søvn,” (2:255) fordi 
Hans eksistens er fuldkommen og evig.

- Vi tror på, at Han ikke gør noget uretfærdigt mod nogen som helst, fordi 
Hans retfærdighed er fuldkommen.

- Vi tror på, at Han ikke er uvidende om Sine tjeneres gerninger på grund af 
Hans perfekte opsyn og omfattende viden.

- Vi tror på, at Han er i stand til at gøre alt i himlene eller på jorden på 
grund af Hans perfekte viden og magt: ”Hans befaling, når Han vil noget, er  
kun at sige om det: Bliv til – så bliver det til.” (36:82)

- Vi tror på, at Han er fri for træthed og svaghed på grund af Hans særlige 
magt: ”Vi har visselig skabt himlene og jorden og hvad der er imellem dem 
på seks dage, og ingen træthed har rørt Os.” (50:38)

BESKRIVELSE AF ALLAH IGENNEM HANS ÅBENBARING

Vi tror på alt hvad, Han har tilskrevet Sig Selv eller hvad Hans Sendebud 
beskrev Ham med, af navne og egenskaber; men vi afviser to begreber:
1) At  sige  eller  tro,  at  Allahs  Egenskaber  kan  sammenlignes  med  Hans 

skabningers egenskaber.
2) At sige eller tro, at Allahs Egenskaber er sådan eller sådan.



- Vi  benægter alt  hvad,  Han  benægtede  om  Sig  Selv  eller  hvad  Hans 
Sendebud  benægtede  om  Ham.  Vi  tror  på  at  denne  benægtelse  er  en 
bekræftelse af det fuldkommen modsatte. Vi drøfter ikke noget, som Han 
eller Hans Sendebud ikke har nævnt om Ham. 

- Vi  tror  på, at  det  er  en  absolut  nødvendighed  at  følge  denne 
fremgangsmåde, fordi det Allah har bekræftet eller benægtet angående Sig 
Selv er et udsagn, Han har fremsat om Sig Selv. Han kender Sig Selv bedst, 
Hans ord er de mest sande og rigtige og folk kan ikke vide alt om Ham. Det 
Allahs Sendebud bekræftede eller benægtede om Ham, er et udsagn, han 
fremsatte om Allah  Foruden at kende Allah bedre end nogen anden gør, så 
er han den mest sandfærdige, oprigtige og veltalende blandt folk. Alt hvad 
Allah og Hans Sendebud sagde angående Hans Navne og Egenskaber, er 
således sandhed, viden og afklaring. Vi har derfor ingen undskyldning, for 
at afvise eller endda tøve, med at acceptere det.

KAPITEL 2

QUR´ANEN OG SUNNAH: KILDER TIL HANS EGENSKABER

Alt det, vi har nævnt om Allahs Egenskaber, hvad enten det er kortfattet, 
detaljeret, bekræftende eller benægtende, er baseret på vor Herres Bog og 
vores  Profets  overleveringer.  Det  er  også  i  overensstemmelse  med  de 
forgående generationer af  Muslimers  praksis  og de retledede lærde,  som 
kom efter dem.

Vi  tror  på,  at  det  er  obligatorisk,  at  tage  Qur´anen  og  Profetens 
overleveringer angående Allahs Egenskaber for pålydende og fortolke dem 
på en måde, som det sømmer sig for den Almægtige Allah. Vi forkaster den 
fremgangsmåde, som de bruger, der fordrejede disse teksters betydning og 
forstod dem på en måde, som Allah og Hans sendebud ikke har tilsigtet

Vi  forkaster  også  fremgangsmåden  af  dem,  der  blottede  dem  for  den 
betydning, de blev overbragt i af Allah og Hans sendebud. Endelig forkaster 
vi  fremgangsmåden  af  dem,  der  overdriver  og  fortolkede  dem fysisk  og 
derved sammenligner Allah med en del af Hans skabninger.

Vi  ved  helt  sikkert  at  det,  der  er  åbenbaret  i  Allahs  Bog  og  Profetens 
overleveringer er sandheden. De indeholder ingen modsigelser:  ”Vil de da 
ikke tænke over Qur´anen? Og hvis den havde været fra nogen anden end 
Allah, så havde de visselig fundet mangen modsigelse i den.” (4:82)

Modsigelser  i  udsagn  forfalsker  dem,  og   dette  kan  umuligt  findes  i  de 
udsagn,  som  er  åbenbaret  fra  Allah  og  udtalt  af  Profeten,  må  Allahs 
velsignelser og fred være med ham. Enhver der påstår, at der er modsigelse 
i Qur´anen, Profetens overleveringer eller mellem de to, må have en ond 
hensigt og et vildledt hjerte. Han/hun bør angre og opgive sin synd. Hvis der 
findes nogle, som bilder sig ind, at der er modsigelser i Qur´anen, Profetens 
overleveringer eller mellem disse to, så må dette være et udslag af hans 
mangel  på  viden,  utilstrækkelige  forståelse  og  mangel  på  dybsindig 



tænkning. Derfor bør han søge efter viden og gøre sit bedste til at reflektere, 
indtil sandheden står klar for ham. Hvis sandheden ikke står klar for ham 
efter alle disse bestræbelser, bør han overlade hele sagen til Den, der ved 
det og bør droppe sin indbildning og sige ligesom de, der har sikker viden 
siger:  ”Vi tror på det, alt er fra vores Herre.” (3:7) Han må vide, at der 
hverken  findes  modsigelser  eller  uenigheder  i  Qur´anen,  Sunnah  eller 
mellem de to.  

KAPITEL 3

TROEN PÅ ENGLE

Vi tror på eksistensen af Allahs engle og at de er ”ærede tjenere. De taler 
ikke før Han gør, og de handler kun på Hans befaling.” (21:26) Allah skabte 
dem og de tilbad og adlød Ham.  ”De som er  hos Ham, vender  sig  ikke 
hovmodigt fra tilbedelse af Ham, og de trættes ikke (i deres tilbedelse).”  
(21:19)

- Engle er skjulte for os, vi kan ikke se dem. Allah viser dem måske til nogle 
af Sine tjenere. Profet Muhammad, må Allahs velsignelser og fred være med 
ham,  så  Gabriel  i  hans  rigtige  form  med  600  vinger,  som  dækkede 
horisonten. (Bukhari & Muslim). Gabriel tog form som et smukt menneske, 
der mødte Maria og talte med hende. Han kom til Profeten være med ham, 
mens denne var bl han lignede en fremmed, der ike noget tegn på at have 
rejst langt, iført kridhvide klæder og havde meget sort hår. Han sad med 
ansigtet  vendt  mod Profeten være med ham: hans  knæ imod Profetens 
knæ,  må  Allahs  velsignelsre  med  ham,  og  hans  hænder  hvilende  på 
Profetens lår, må Allahs velsignelser og fred være med ham, og snakkede 
med Pd være med ham. Profeten, må Allahs velsignelser og fred være med 
ham, Gabriel. (

ENGLENES FUNKTIONER

- Vi  tror  på, at  engle  er  tildelt  visse  funktioner.  Blandt  englene  er  der 
Gabriel, som er betroet åbenbaring. Han bringer den ned fra Allah til hvem 
Han (Allah) ønsker iblandt Sine Profeter og Sendebud.
Blandt dem er Mikael, som  har ansvaret for regn og beplantning. Blandt 
dem  er  også  Israfîl,  som  har  ansvaret  for  at  blæse  i  Hornet,   på 
Opstandelsen Dag. Blandt dem er dødsengelen, som tager folks sjæle bort 
på dødstidspunktet.  Blandt  dem er  den,  der  har ansvaret  for  bjerge; og 
Malik, Helvedes vogter.

Nogle engle har ansvaret for fostre i livmoderen, andre er ansvarlige for, at 
beskytte  mennesker  og  andre  engle  har  travlt  med  at  nedskrive 
menneskenes  handlinger:  to  engle  for  enhver  person,  ”når  de  to 
modtagende (engle) modtager (alle hans gerninger), siddende på højre og 
venstre  side,  så  udtrykker  han  ikke  et  ord,  undtagen  der  er  vogtende 
(engle) parat.” (50:17-18) Andre engle har ansvaret for at udspørge den 
afdøde efter at han/hun er blevet lagt i sit sidste hvilested. Der kommer to 
engle til ham og spørger ham om hans Herre, hans Religion og hans Profet. 
Dér ”styrker Allah dem, som tror, med ordet, der er fast grundet, i dette liv 
og i det kommende. Og Allah efterlader de uretfærdige i vildfarelse, thi Allah  



gør, hvad Han vil.” (14:27)

Nogle af englene har ansvaret for Paradisets beboere: ”Engle skal træde hen 
til  dem fra  enhver  port,  (idet  de  siger)  Fred  være  med jer,  fordi  I  var  
udholdende. Hvor udmærket er nu ikke den (endelige) boligs løn.” (13:24)

Profeten,  må  Allahs  velsignelse  og  fred  være  med  ham,  fortalte  os,  at 
”70.000 engle træder ind og beder i Bait al-Ma’mûr (et hus i himmelen, hvor 
englene kommer for at tilbede Allah) i Himmelen hver dag ,og at de aldrig  
vender  tilbage  dertil.”  (fordi  deres  tur  aldrig  kommer  igen)  (Bukhari  & 
Muslim).

KAPITEL 4

TROEN PÅ ALLAHS BØGER

- Vi tror på, at Allah åbenbarede Bøger til  Sine Sendebude som bevis for 
menneskeheden  og  som  en  retledning  til  dem,  der  handler  godt.  De 
(sendebudene) rensede og lærte dem (menneskene) visdom igennem disse 
Bøger.

- Vi tror på, at Allah sendte en Bog ned til alle Sine sendebude, fordi Han 
siger:  ”Vi  har  visselig  sendt  Vore  sendebude  med klare  tegn og  Vi  har 
nedsendt sammen med dem Bogen og Vægten, for at folk må opretholde 
retfærdigheden.” (57:25)

KENDTE BØGER

Blandt disse bøger kender vi følgende:

1. Toraen som blev åbenbaret til  Moses,  fred være med ham. Det er den 
største blandt Israelitternes bøger. ”Vi har visselig åbenbaret Toraen, hvori  
der var retledning og lys. Dermed har Profeterne, som underkastede sig,  
dømt Jøderne, rabbierne og de lærde, fordi det var dem pålagt, at bevare 
Allahs bog og de var vidner dertil.” (5:44)

2. Evangeliet som Allah åbenbarede for Jesus, fred være med ham. Det er en 
bekræftelse på Toraen og et supplement til den. ”Og Vi gav ham Evangeliet,  
i hvilken der er retledning og lys og en bekræftelse af Toraen, der var før  
den, og en retledning og formaning for de gudfrygtige.” (5:46) ”og for at  
tillade jer noget af det, som var jer forbudt.” (3:50)

3. Salmerne som Allah gav David, fred være med ham.

4. Abraham- og Moses’ Tavler, fred være med dem.

5. Den Strålende Qur´an  som blev åbenbaret til  Hans Profet Muhammad, 
Profeternes Segl, må Allahs velsignelser og fred være med ham. Det er ”en 
retledning for  menneskeheden og med klare  beviser  på retledningen og 
sondringen mellem sandt og falskt.” (2:185) 

QUR´ANEN BESKYTTET MOD ÆNDRING



Qur´anen  ”bekræfter skriften, der kom før den og er en vægter over den.”  
(5:48) Allah har således ophævet alle tidligere Bøger med Qur´anen. Allah har 
også garanteret dens beskyttelse mod enhver form for ondsindet forfalskning 
og  forvrængning.  ”Sandelig,  Vi  har  selv  åbenbaret  Formaningen  og  Vi  vil  
visselig Selv bevare Den.” (15:9) Det er fordi, at Qur´anen er et bevis mod 
menneskeheden indtil Dommedag. 

TIDLIGERE SKRIFTER ÆNDRET

De tidligere skrifter var bestemt for en begrænset periode, som ophørte med 
åbenbaringen af det, der ophævede dem og afslørede hvilken forvrængninger 
og ændringer, der var blevet lavet i dem. Det er grunden til, at de ikke blev 
beskyttet  mod  forfalskning.  De  var  udsat  for  forvrængninger,  tilføjelser  og 
udeladelser. ”Blandt Jøderne er der nogle, som flytter ordene fra deres (rette) 
plads.” (4:46) ”Ve over dem, der skriver Bogen med deres egne hænder og så  
siger: Dette er fra Allah – for at sælge det for en ringe pris. Ve derfor over  
dem, for hvad deres hænder har skrevet, og ve over dem, for hvad de har  
tjent.” (2:79) ”Sig: Hvem åbenbarede Bogen som Moses bragte som et lys og 
en retledning for folk? I nedskriver det på papir ark idet I viser nogle af dem 
(ordene) og skjuler meget.” (6:91) ”Og der er visselig blandt dem en del, som 
fordrejer Bogen med deres tunger, for at I skal tro, at det er fra Bogen, men 
det er ikke fra Bogen. Og de siger: Dette er fra Allah – men det er ikke fra 
Allah, og de siger en løgn om Allah, og de ved det. Det sømmer sig ikke for et  
menneske, til hvem Allah har givet Bogen, visdommen og profetskabet at sige 
til folk: Tilbed mig i stedet for Allah.” (3:78-79) ”O I Skriftens Folk! Nu er vort 
sendebud kommet til jer for at gøre klart for jer meget af det, som I har skjult  
af Skriften, og for at tilgive meget. Der er sandelig kommet til jer fra Allah et  
lys og en klar Bog, hvormed Allah leder den, der søger Hans velbehag til fred, 
og Han fører dem ud af mørket ind i lyset efter Sin Vilje.” (5:15-16)

KAPITEL 5

TROEN PÅ SENDEBUD

- Vi tror på, at Allah har sendt sendebud til Sine folk, som ”bragte glædeligt 
budskab og som bragte advarsel, for at mennesker ikke skulle have nogen 
anklage mod Allah, efter (at) sendebudene (var kommet til dem). Og Allah 
er Almægtig, Alviis.” (4:165)

- Vi tror på, at det første sendebud var Noah og det sidste var Muhammad, 
fred være med dem alle.  ”Vi har sendt åbenbaringen til dig (Muhammad) 
ligesom Vi sendte åbenbaringen til Noah og profeterne efter ham.” (4:163) 
”Muhammad er  ikke fader  til  nogen af  jeres mænd,  men han er  Allahs 
Sendebud og Profeternes Segl.” (33:40)

DE BEDSTE SENDEBUD

- Vi tror på, at de bedste af sendebudene først og fremmest er Muhammad, 
så Abraham, så Moses, så Noah og så Jesus, Marias søn, Allahs fred og 
velsignelser være med dem alle. Det er disse, der henvises til i følgende Qur
´an-vers: ”Og (husk) da vi sluttede en pagt med profeterne og med dig, og 
med Noah og Abraham og Moses og Jesus, Marias søn. Vi sluttede visselig 



en stærk (og ubrydelig) pagt med dem.” (33:7) 
- Vi tror på, at Muhammads budskab, må Allahs velsignelser og fred være 

med  ham,  indeholder  alle  de  kvaliteter,  der  findes  i  disse  værdige 
sendebuds  budskaber,  fordi  Allah  siger:  ”Han  har  forordnet  for  jer  den 
religion, som Han pålagde Noah, og som Vi (nu) har åbenbaret til dig, og  
som  Vi  (også)  pålagde  Abraham  og  Moses  og  Jesus:  Oprethold  denne 
religion og bliv ikke adsplittede i den.” (42:13)

SENDEBUDENE ER MENNESKER

- Vi tror på, at alle sendebudene er mennesker, der er blevet skabt og ikke 
besidder nogen som helst af Allahs guddommelige egenskaber. Allah, den 
Ophøjede, sagde om Noah, som var den første blandt dem: ”Og jeg siger 
ikke til jer: Jeg besidder Allahs skatte, ej heller kender jeg det usete, ej  
heller siger jeg: Jeg er en engel.” (11:31) Allah befalede Muhammad, må 
Allahs velsignelser og fred være med ham, som er den sidste blandt dem at 
sige: ”Jeg siger ikke til jer: Jeg besidder Allahs skatte, ej heller kender jeg 
det usete, ej heller siger jeg til jer: Jeg er en engel.” (6:50) Og at sige: 
”Jeg har ikke magt over gavn eller skade for mig selv, undtagen hvad Allah 
vil.” (7:188) Og tillige at sige: ”Jeg har ikke magt over ondt og godt for jer.  
Sig: Sandelig, ingen kan beskytte mig mod Allah, og jeg finder ingen tilflugt  
undtagen i Ham.” (72:21-22) 

- Vi tror på, at sendebudene er blandt Allahs tjenere. Han velsignede dem 
med budskabet og beskrev dem som tjenere og priste og hædrede dem 
samtidig.  Han  siger  således  om  Noah,  den  første  blandt  dem:  ”I  er 
efterkommere af dem, Vi bar (i Arken) sammen med Noah. Han var visselig  
en taknemmelig tjener.” (17:3) Muhammad, må Allahs velsignelser og fred 
være med ham, den sidste iblandt dem, sagde: ”Velsignet være Ham, der 
har sendt Qur´anen ned til Sin tjener, så han kunne være en advarer for  
alverden.” (25:1) Han har sagt om nogle andre sendebude:  ”Og ihukom 
Vore  tjenere  Abraham,  Isak  og  Jakob,  mænd  med  styrke  og  indsigt.”  
(38:45) ”Og husk Vor tjener David, som var stærk og vendte sig ofte i  
anger (til Allah).” (38:17) ”Og Vi skænkede David Solomon (som søn og 
efterfølger).  En  udmærket  tjener,  thi  han  vendte  sig  altid  (til  Allah).”  
(38:30) Allah sagde om Jesus, Marias søn: ”Han var kun en tjener, som Vi 
viste nåde, og som Vi har gjort til et forbillede for Israels børn.” (43:59)

- Vi tror på, at Allah afsluttede alle budskaber med Muhammads budskab, 
må Allahs velsignelser og fred være med ham, der er til alle mennesker, 
fordi  Allah  sagde,  at  han  skulle  sige:  ”Sig:  O  Menneskehed,  jeg  er  et 
sendebud for jer fra Allah, Hvem himlenes og jordens rige tilhører. Der er 
ingen gud undtagen Ham - Han giver liv og forårsager død. Tro derfor på 
Allah og Hans sendebud, Profeten, som ikke kan læse og skrive og som tror 
på Allah og Hans ord. Følg ham for at I må være retledede.” (7:158)

ISLAM: DET UNIVERSELLE OG ENDEGYLDIGE BUDSKAB

- Vi tror på, at Profeten Muhammads  Shari’ah1, må Allahs velsignelser og 
fred være med ham, er en del af Islams religion, som Allah har valgt til Sine 
tjenere og Han accepterer ingen anden religion fra nogen, fordi Allah den 

1   Shari’ah er  Islamisk lov ( konstitution der er påskrevet af Allah)



Ophøjede  sagde:  ”Sandelig,  religionen  hos  Allah  er  Islam.”  (3:19) Han 
sagde også: ”I dag har jeg fuldkommet jeres religion for jer og fuldendt Min 
Nåde over jer og valgt Islam som jeres religion.” (5:3) Og ”Søger nogen en 
anden religion end Islam, skal den ikke modtages af ham og han vil i det 
kommende liv være blandt taberne.” (3:85) 

- Det er  vores anskuelse at  enhverusder  hævder,  at  nogle  af  de andre 
eksisterende  religioner  i  dag  –  foruden  Islam  -  er  acceptable  –  såsom 
Jødedom, Kristendom osv., er vantro. Han skal anmodes om at angre, og 
hvis han ikke gør det, skal han dræbes som en apostat (frafalden)2, fordi 
han  forkaster  Qur´anen.  Det  er  også  vores  anskuelse  at  enhver,  der 
forkaster Muhammads universelle budskab, må Allahs velsignelser og fred 
være  med  ham,  tillige  forkaster  alle  de  andre  sendebudes  budskaber, 
selvom  han  påstår,  at  han  tror  på  og  følger  sit  sendebud.  Allah,  den 
Ophøjede sagde: ”Noahs folk forkastede sendebudene.” (26:105) Allah anså 
dem således for  at  have forkastet  alle  sendebudene, til  trods for  at  der 
ingen sendebude var før Noah. Dette står også klart udfra de følgende vers: 
”Sandelig, de som ikke tror på Allah og Hans sendebude og ønsker at gøre 
forskel på Allah og Hans sendebude og siger: Vi tror på nogle, og vi tror  
ikke på andre – og som ønsker at slå ind på en mellemvej, disse er de 
virkelig vantro – og Vi har beredt de vantro en ydmygende straf.” (4:150-
151)

- Vi  tror  på,  at  der  ikke  kommer  nogen  profet  efter  Muhammad,  Allahs 
Sendebud,  må  Allahs  velsignelser  og  fred  være  med  ham.  Enhver  der 
påstår, at være profet efter ham, eller tror på nogen, der hævder, at være 
det, er en vantro, fordi han afviser Allah, Hans Sendebud og Muslimernes 
samstemmende mening.

DE RETLEDEDE KALIFFER

- Vi tror på,  at Profeten,  må Allahs velsignelser  og fred være med ham, 
havde  retledede  efterfølgere,  som  udførte  hans  Sunnah ved  at  sprede 
viden, invitere til Islam og styre Muslimernes anliggender. Vi tror på, at de 
bedste af dem og de mest berettigede til kalifatet var Abu Bakr as-Siddîq, 
så ’Umar Ibn al-Khattâb, så ’Uthmân Ibn ’Affân, så ’Ali Ibn Abî Tâlib, må 
Allah  være tilfreds  med dem alle.  Den rækkefølge  de blev kaliffer  i  var 
således i  overensstemmelse med deres dyder.  Allah,  den Ophøjede, som 
besidder uendelig visdom, ville ikke udnævne en hersker over den bedste af 
alle generationer, undtagen at han var den bedste af dem og derfor havde 
den største fordring på kalifatet.

- Vi  tror  på,  at  de  ringere  blandt  disse  retledede  Følgere  kan  være 
overlegne,  i  en specifik  dyd end dem, der er  bedre end ham, men han 
fortjener  ikke  fuldstændig  overlegenhed  fordi  elementerne,  der  udgør 
overlegenhed er forskelligartede og mangfoldige.

- Vi tror på, at den Muslimske Ummah er den bedste nation, og Allah, den 
Værdige og Ophøjede har velsignet den, fordi Han sagde: ”I er den bedste 
nation, som er frembragt for menneskeheden(s vel): I påbyder det rette og 
forbyder det onde og tror på Allah.” (3:110)

2  Det er hvis man er i en islamisk stat.



PROFETENS TILHÆNGERE (SAHABAH) 

- Vi tror på, at de bedste i den Muslimske Ummah er Profetens Sahabah, 
dernæst deres følge og de, der fulgte dem. 

-
- Vi tror også på, at en gruppe fra denne Ummah altid vil blive ved med at 

være sejrende,  på den rette vej,  uden at  blive gjort  fortræd af  de,  der 
svigter dem eller de, der bekæmper dem, indtil Dommedag.

- Vi tror på at meningsforskellene, der har været blandt Profetens Sahabah 
var et resultat af oprigtige fortolkninger, som de arbejdede hårdt for at nå 
frem til.  Enhver der har ret  blandt  dem, vil  få  en dobbelt  belønning og 
enhver,  der  lavede fejl,  vil  få  en  enkelt  belønning  og hans  fejl  vil  blive 
tilgivet.

- Det er vores overbevisning, at vi skal holde op med at snakke om deres 
fejl og nævne, at de fortjener smuk ros. Vi bør rense vore hjerter for had og 
ondskabsfuldhed mod enhver af dem, fordi Allah har sagt om dem: ”De er 
ikke lige: dem blandt jer, der gav ud og kæmpede før sejren (over Mekka 
og dem der gjorde senere). De (første) har en højere grad. Men Allah har 
lovet alle en stor belønning.” (57:10) Og Allah sagde om os:  ”Og de, der 
kom efter dem siger: Tilgiv os og vore brødre, som forud for os er indgået i  
troen, og lad der ikke være noget nag i vore hjerter mod de troende. Vor 
Herre, Du er fuld af godhed, den Barmhjertige.” (59:10) 

KAPITEL 6

TROEN PÅ DOMMEDAG

- Vi tror på den Endelige Dag, som er Dommedag, hvor folk vil opstå fra de 
døde og blive kaldt til live igen, for at forblive i glædens bolig eller i den 
hårde strafs bolig.

TROEN PÅ OPSTANDELSEN

- Vi tror på Opstandelsen, hvilket vil sige, at Allah giver liv til alle de døde 
når  Israfîl  blæser  i  Hornet  for  anden  gang.  ”Og  der  skal  blæses  i  
Trompeten,  og  alle  i  himlene  og  på  jorden  vil  falde  besvimede  om  – 
undtagen dem Allah vil (skåne for det). Derpå skal der blæses i den igen og 
så vil de stå op og kigge omkring sig.” (39:68) Folk vil  stå op fra deres 
grave, idet de besvarer kaldet fra Universets Herre. De vil være barfodede, 
nøgne og uomskårne.  ”Sådan som Vi begyndte den første skabelse, vil Vi 
gentage den. Dette er et løfte fra Os. Vi vil visselig gøre det.” (21:104)

TROEN PÅ OPTEGNELSER OG VÆGTEN

- Vi tror på optegnelserne af gerninger, som vil blive givet til folk i deres 
højre hånd eller bag deres ryg i deres venstre hånd: ”Hvad så angår den, 
der modtager sin bog i højre hånd (den) vil få et let regnskab og vil med 
fryd vende tilbage til sin familie. Men hvad angår den, som modtager sin 
bog bag sin ryg, (den) vil snart bønfalde om tilintetgørelse, og vil brænde i 



en  flammende  Ild.”  (84:7-12)  ”Og  Vi  har  bundet  ethvert  menneskes 
handlinger til dets hals, og på opstandelsens dag vil Vi bringe det en bog,  
som det vil finde vidt åben. (Og Vi vil sige til det): Læs din bog. Din egen 
sjæl er i dag tilstrækkelig som vidne imod dig.” (17:13-14)

- Vi  tror  på  at  vægten,  der  vejer  gerninger  vil  blive  bragt  frem  på 
Dommedag og ingen sjæl vil  blive forurettet.  ”Da vil  den, der gjorde et 
støvgrans vægt af godt, se det.” (99:7) ”Og de hvis vægtskåle er tunge (af  
gode  gerninger),  er  de  lykkelige.  Men  de,  hvis  vægtskåle  er  lette,  har  
mistet sig selv. I Helvedet skal de forblive. Ilden vil brænde deres ansigter 
og de vil lave grimasser med forskudte læber (vansirede).” (23:102-104) 
”Den, der bringer en god gerning, skal belønnes tifold, men den, der bringer 
en ond gerning, skal kun belønnes med det samme, og der skal ikke gøres  
dem uret.” (6:160

PROFETENS FORBØN

- Vi tror på Profeten Muhammads, må Allahs velsignelser og fred være med 
ham, særligt betydelige forbøn. Han vil bede Allah indtrængende, efter Hans 
tilladelse og på menneskehedens vegne, om at dømme mellem Hans tjenere 
på det tidspunkt hvor de er mere ængstelige og bekymrede, end de kan 
bære. De vil gå til Adam, så Noah, så Abraham, bagefter til Moses, så Jesus 
og til sidst til Profeten Muhammad, må Allahs velsignelser og fred være med 
ham.

- Vi tror på forbønnen, som vedrører nogle af de troende, som vil blive taget 
ud af  Ilden.  Dette  privilegium bevilliges  Profeten Muhammad,  må Allahs 
velsignelser og fred være med ham, og alle andre profeter, de troende og 
englene.

- Vi tror også på, at Allah vil redde nogle folk blandt de troende fra Helvede 
uden at nogen går i forbøn for dem, men ved Hans nåde og barmhjertighed. 

PROFETENS BASSIN (AL-KAUTHAR)

- Vi tror på Profetens bassin, må Allahs velsignelser og fred være med ham, 
hvis vand er hvidere end mælk og sødere end honning og hvis duft er bedre 
end musk (den bedste slags parfume). Dens længde såvel som dens bredde 
er en månedsrejse lang. Dens drikkeglas er så smukke og mangfoldige som 
stjerner. De troende blandt Profetens følge vil komme for at drikke fra dette 
mægtige bassin og  derefter aldrig blive tørstige igen.

BROEN (SIRÂT)

- Vi tror på Sirât, broen der er anbragt over Helvede. Folk passerer den alt 
efter deres gerninger: de første så hurtigt som lynet, derpå så hurtigt som 
vinden,  bagefter  så  hurtigt  som fugle  og  derpå  så  hurtigt  som løbende 
mænd. Profeten vil stå på Broen og sige: ”Herre, Frels! Frels!” Nogle folks  
gerninger vil være utilstrækkelige. Nogle af dem vil komme kravlende. På 
begge sider af broen er der hager, som er beregnet til at tage hvem, Allah 
vil: nogle bliver frelst men kvæstet; andre bliver smidt i Helvede. (Bukhâri 
& Muslim).



- Vi tror på alt det, der er nævnt i Qur´anen og Profetens udtalelser om den 
dag og dens rædsler, må Allah redde os fra dem.

- Vi tror på Profetens Forbøn (shafâ’ah),  må Allahs  velsignelser  og fred 
være med ham,  for  Paradisets  folk,  at  de  må komme i  Paradis.  Denne 
forbøn er udelukkende begrænset til ham.

TROEN PÅ PARADIS OG  HELVEDE

- Vi tror på Paradis og Helvede. Paradis er glædens bolig, som Allah, den 
Ophøjede, har beredt for de retskafne. e de nyder deri, har intet øje set, 
intet øre hørt om og intet menneske nogensinde drømt om:  ”Ingen ved, 
hvad der er skjult for dem af øjenlyst som belønning for det, de plejede at 
øve.” (32:17) Helvedet er straffens bolig, som Allah har beredt for de vantro 
og synderne. Man kan ikke forestille sig Helvedes pinsler og gruefuldheder. 
”Vi har visselig beredt de uretfærdige en ild, hvis mure skal omfatte dem. 
Og hvis de råber om hjælp, skal de blive givet vand som smeltet bly, der 
brænder deres ansigter. En frygtelig drik og et frygteligt hvilested.” (18:29)

- Både Paradis og Helvede eksisterer nu og vil aldrig forgå.  ”Og de, der 
tror  på  Allah  og  handler  retfærdigt,  vil  Han  føre  ind  i  haver,  der  
gennemstrømmes af floder – der skal de forblive for evigt. Allah har visselig 
givet dem en skøn og god forsyning.” (65:11) ”Allah har visselig forbandet 
de vantro og beredt dem en brændende ild, hvori de skal forblive for evigt,  
de  vil  ikke  kunne  finde  nogen  ven  eller  hjælper.  Den  dag,  hvor  deres 
ansigter skal vendes om i ilden, vil de sige: Åh, gid vi havde adlydt Allah og 
adlydt Sendebudet!” (33:64-66)

- Vi  bekræfter, at  Paradiset  er  for  dem,  der  er  nævnt  i  Qur´anen  og 
Profetens overleveringer enten ved navn eller beskrivelse. Blandt de, der er 
blevet skænket Paradis og nævnt ved navn er Abu Bakr, ’Umar, ’Uthmân, ’Ali 
og andre, som nærmere angivet af Profeten, må Allahs velsignelser og fred 
være  med  ham (Bukhâri  &  Muslim).  Blandt  de,  vi  bekræfter  kommer  i 
Paradis, fordi de passer til beskrivelsen, er de troende og gudfrygtige.

- Ligeledes bekræfter vi, at Helvedet er til de, der er nævnt i Qur´anen og 
Profetens udtalelser, enten ved navn eller beskrivelse. Blandt andre er de, 
der er nævnt ved navn og som vil komme i Helvede Abu Lahab, ’Amr Ibn 
Luhai Al-Khuza’i (Bukhâri & Muslim). Baseret på den beskrivelse vi har fået, 
bekræfter vi at Helvede indeholder enhver vantro, afgudsdyrker og hykler.

TROEN PÅ HVAD DER SKER I GRAVEN

- Vi tror på Gravens Prøvelse, hvilket vil sige, at den døde i graven vil blive 
udspurgt om sin Herre, sin religion og sin Profet. Dér ”styrker Allah den, der 
tror med ordet, som er fast grundet i dette liv og i det kommende.” (14:27) 
Den  troende  vil  sige:  ”Allah  er  min  Herre,  Islam  er  min  religion  og 
Muhammad er min Profet.” Den vantro eller hykleren vil sige: ”Det ved jeg 
ikke, jeg hørte folk sige noget og så sagde jeg det samme.”

- Vi tror på, at graven er behagelig for de troende.  ”De, hvis liv englene 
tager,  medens de er rene (i sjælen), idet de siger: Fred være med jer.  
Træd ind i  (Paradisets)  have (som belønning) for  det I  plejede at øve.”  
(16:32)

- Vi tror på,  at de vantro syndere bliver straffet i graven: ”Og hvis du kunne 



se de uretfærdige i dødens pinsler, når englene strækker deres hænder ud 
(og siger): Giv jeres sjæle fra jer. På denne dag skal I belønnes med en 
ydmygende straf, fordi I sagde noget om Allah, som ikke var sandt, og I 
plejede at vende jer i overmod fra Hans tegn.” (6:93) Profetens udtalelser 
på dette område er mange og velkendte. En Muslim skal tro på alt, hvad der 
er nedskrevet i Qur´anen og Profetens overleveringer angående de usynlige 
ting. Han skal ikke modsige det med hans verdslige erfaring, da forholdene i 
det Hinsides ikke kan bedømmes i forhold til dette livs forhold. Forskellen 
mellem dem er meget stor. Allah er kilden til hjælp.

TROEN PÅ SKÆBNEN DET GUDDOMMELIGE DEKRET

- Vi tror på skæbnen, det være sig god eller dårlig, som Allah har udmålt og 
bestemt for alle skabninger alt efter Sin forudgående viden og som Han har 
ment at være passende ifølge Sin visdom.

GRADER I TROEN PÅ SKÆBNEN

- Troen på Skæbnen har fire grader:

Den første grad er Viden: Vi tror på, at Allah, den Ophøjede, ved alt. Han 
ved, hvad der er hændt, og hvad der vil ske og hvordan det vil ske. Hans 
viden er evig. Han behøver ikke at erstatte den med en ny viden, ej heller 
glemmer Han, hvad Han ved.

Den anden grad er registrering: Vi tror på, at Allah har registreret hvad, 
der end vil ske indtil Dommedag på den Sikre Tavle (al-Lawh al-Mahfûdh). 
”Ved du ikke, at Allah ved, hvad der er i himlene og på jorden; thi det er (alt 
sammen forud nedskrevet) i en bog. Det er visselig let for Allah.” (22:70)

Den tredje grad er Vilje: Vi tror på, at alt i himlene og jorden er sket efter 
Allahs Vilje. Intet sker uden Hans Vilje; hvad Han end vil, vil ske, og hvad 
Han ikke vil, vil ikke ske.

Den fjerde grad er Skabelse: Vi tror på, at ”Allah er alle tings Skaber, og 
Han  er  vogter  over  alle  ting.  Himlene  og  jordens  nøgler  tilhører  Ham.” 
(39:62)

Den  fjerde  grad  indeholder  alt,  hvad  Allah  gør  Selv  og  alt,  hvad  Hans 
skabninger  gør.  Så  alt  hvad  mennesker  udfører  i  form  af  udtalelser, 
gerninger eller hvad, de lader være med at gøre, det ved Allah og Han har 
registreret det, fået det til at ske ved Hans Vilje og skabt det.  ”Således at 
de, der vil blandt jer, kan vandre ad den rette vej. Og I vil ikke, medmindre 
Allah, verdenernes Herre vil.” (81:28-29) ”Og hvis Allah havde villet det, 
havde de ikke kæmpet indbyrdes, men Allah gennemfører hvad, Han vil.”  
(2:253) ”Hvis Allah havde villet, så havde de ikke gjort det. Overlad dem da 
til sig selv og det, som de har opdigtet.” (6:137) ”Allah har skabt jer og  
hvad I gør.” (37:96)

MENNESKETS FRIE VILJE



- Vi tror imidlertid på, at Allah har skænket mennesket både magt og en fri 
vilje, hvormed det udfører dets handlinger. At menneskets gerninger sker 
med dets evne og med dets frie vilje kan bevises ved følgende punkter:

For det første ved Allahs ytring: ”Gå da til jeres ager (hustruer) hvornår og 
hvordan I vil.” (2:223) ”Og hvis de havde ønsket at drage ud, så ville de 
sandelig  have  truffet  forberedelser  dertil.”  (9:46) I  disse  vers  bekræfter 
Allah  for  mennesket  ”at  drage  ud”  med  dets  vilje  og  ”at  have  truffet 
forberedelser” efter dets ønske.

For det andet ved at lede mennesket til at gøre, eller afholde sig fra noget. 
Hvis et menneske ingen fri vilje eller magt har, så betyder denne styring, at 
Allah forlanger, at mennesket skal gøre noget, det ikke kan. Dette forslag 
forkastes  af  Allahs  visdom,  Hans  barmhjertighed  og  Hans  sandfærdige 
erklæring i verset: ”Allah bebyrder ingen sjæl over dens evne.” (2:286)

For det tredje ved at rose den retskafne for hans/hendes gerninger og ved 
at dadle synderen for hans/hendes gerninger og ved at belønne enhver af 
dem med det, han/hun fortjener. Hvis gerningen ikke udføres med individets 
frie vilje, så er det kun en vittighed at rose den retskafne og uretfærdigt at 
straffe  synderen,  og  Allah  er  selvfølgelig  fri  for  at  både  spøge  og  være 
uretfærdig.

For  det  fjerde har  Allah  sendt  sendebudene,  som  ”bragte  glædeligt 
budskab, og som bragte advarsel, for at mennesker ikke skulle have nogen 
anklage mod Allah, efter (at) sendebudene (var kommet til dem).” (4:165) 
Hvis  individets  gerninger  ikke  udføres  med  dets  frie  vilje,  så  er  Allahs 
anklage imod mennesket ikke gyldig, selvom der er blevet sendt sendebude.

For det femte føler enhver, der udfører en handling, at han/hun gør det 
eller afholder sig fra at gøre det, uden nogen som helst tvang. Han rejser sig 
og sætter sig; kommer ind og går ud; rejser og bliver efter sin egen vilje 
uden  at  han  føler,  at  der  er  nogen,  der  tvinger  ham til  nogen  af  disse 
handlinger. Faktisk skelner han klart mellem at gøre noget med sin egen frie 
vilje og at blive tvunget til at udføre denne handling af nogen. Den Islamiske 
lov skelner klogt mellem disse tilstande. Den straffer ikke en synder for en 
gerning udført under tvang.

SKÆBNEN: INGEN UNDSKYLDNING FOR SYNDERE

- Vi  tror  på,  at  synderne  ingen  undskyldning  har  i  Allahs  Guddommelige 
Dekret, fordi han/hun begår sin synd efter egen frie vilje uden at vide, hvad 
Allah har  bestemt for  ham/hende,  da ingen kender Allahs  dekret før  det 
sker: ”Ingen sjæl ved, hvad den vil erhverve sig i morgen.” (31:34) Hvordan 
kan det så være muligt,  at fremføre en undskyldning som personen, der 
fremsætter  den,  ikke  er  bekendt  med,  når  han  begår  sin  synd?  Allah 
afkræftede denne form for  argument i  Sin udtalelse:  ”Afgudsdyrkerne vil  
sige: Hvis Allah havde villet det, så havde vi og vore fædre ikke sat nogen  
ved siden af (Allah), ej heller havde vi forbudt noget. Ligeledes løj de, der 



kom før  dem,  indtil  de  smagte  vores  straf.  Sig:  Har  I  nogen  viden,  så  
fremlæg  den  for  os.  Men  I  følger  blot  en  formodning,  og  I  lyver  blot.”  
(6:148) Vi siger til synderne, som bruger det Guddommelig Dekret som en 
undskyldning: Hvorfor udførte du ikke gerninger i lydighed (mod Allah) og 
formodede, at Allah havde bestemt dem for dig, eftersom der ingen forskel 
er på dem (de gode gerninger) og synder i at være ukendte for dig, før du 
begik dem? Derfor, da Profeten Muhammad fortalte sine Sahabah, at enhver 
har fået tildelt sin plads enten i Paradis eller Helvedet, sagde de:  ”Skal vi 
ikke stole på det og stoppe med at stræbe (for at lave gode gerninger)?” 
Han sagde: ”Nej! Stræb og enhver vil blive ledt til det, han er blevet skabt 
til.” (Bukhâri & Muslim)

Vi  kan  sige  til  synderen,  der  prøver  på  at  finde  en  undskyldning  i  det 
Guddommelige Dekret: ”Sæt at du vil rejse til Mekka. Der findes to veje, der 
vil føre dig dertil. En troværdig person fortæller dig, at en af disse veje er farlig 
og besværlig, den anden nem og sikker, så vil du tage den anden. Du vil ikke 
tage den første vej og sige, at det er bestemt for mig. Hvis du gjorde det, ville 
folk anse dig for at være skør.”

Vi kan også sige til ham: ”Hvis du bliver tilbudt to jobs og det ene giver en 
højere løn, så vil du bestemt tage det, der giver en højere løn. Hvordan kan 
det  være  at  du  vælger  det,  som er  ringere  i  det  Hinsides  og  bruger  det 
Guddommeligt Dekret som en undskyldning?”

Vi kan endvidere sige til ham: ”Når du bliver ramt af en sygdom, banker du på 
enhver læges dør, idet du leder efter en kur og idet du bærer enhver smerte, 
som resultat af kirurgisk indgreb og medicinens bitterhed. Hvorfor gør du ikke 
det samme, når dit hjerte er åndeligt sygt af synder?”

ONDT KAN IKKE TILSKRIVES ALLAH

- Vi  mener,  at  ondt  ikke  kan  tilskrives  Allah  pga.  Hans  perfekte 
barmhjertighed og visdom. Profeten, må Allahs velsignelse og fred være 
med  ham,  sagde:  ”Og  ondt  kan  ikke  tilskrives  Dig.”  (Muslim) Allahs 
bestemmelse  har  således  intet  ondt  i  sig,  fordi  den  udspringer  af 
barmhjertighed og visdom. Ondt kan imidlertid vise sig som en følge af 
nogle af Hans bestemmelser, fordi Profeten være med ham, sagde i  bønnen 
fhan  lærte  al-Hasan:  ”Og beskyt  os  mod det  onde,  som Du har  skabt” 
(Tirmidhi & andre) Her tilskriver Profeten, må Allahs velsignelser og fred 
(Allah) har bods for dette, er ondt i Hans bestemmelse ikke ren og skær 
ondt. Det er rettere ondt i en henseende og godt i en anden henseende eller 
det er ondt i et tilfælde og godt i et andet tilfælde. Korruption i landet, der 
således kommer som et udfald af tørke, sygdom, fattigdom og frygt er ondt, 
men  det  er  godt  i  en  anden  henseende.  Allah,  den  Ophøjede  sagde: 
”Korruption har vist sig til lands og til vands på grund af det, menneskenes 
hænder har erhvervet for dem, for at Han må lade dem smage (følgerne af) 
noget af det, de har øvet, for at de måske vil  vende tilbage (til  Ham).” 
(30:41). Det at hugge tyvens hånd af eller at stene ægteskabsbryderen er 
en ond ting for tyven og ægteskabsbryderen, men det er godt for dem i én 



henseende, fordi det er en renselse for dem, så de straffes for det i dette liv 
og ikke i det næste. Det er også godt i en anden henseende. Påføringen af 
disse straffe er en beskyttelse af ejendom, ære og forhold.

                                                                    KAPITEL 8

TROENS FRUGTER

Denne ædle tro, som indeholder disse mægtige principper, bærer mange og 
nyttige frugter for alle, der tror på den.

Dyder Som Resultat af Troen på Allah:

Troen  på  Allah,  Hans  Navne  og  Hans  Egenskaber  indgyder  den  enkelte 
kærlighed til Allah og lovprisning af Ham, som resulterer i udførelse af Allahs 
befalinger, undgåelse af Hans forbud, hvilke er midlerne til at opnå maksimal 
lykke i dette liv og i det hinsides for den enkelte såvel som hele samfundet. 
”Og den, der handler retfærdigt – det være sig mand eller kvinde – og er  
troende, vil Vi visselig belønne med et rent og godt liv. Og Vi vil belønne  
dem efter deres bedste gerninger.” (16:97)  

Dyder Som Resultat af Troen på Englene:

For  det  første:  at  påskønne  Allahs  Værdighed,  Hans  Magt  og  Hans 
Suverænitet.
For  det  andet:  taknemmelighed  mod Allah  fordi  Han har  givet  nogle  af 
englene ansvar for Sine tjenere, idet de nedskriver deres gerninger og andre 
ting, der gavner dem.
For det tredje: kærlighed og beundring for englene på grund af det de gør, 
nemlig at tilbede Allah på den bedst mulige måde og at bede for de troende.

Dyder Som Resultat af Troen på Bøgerne:

For det første: at påskønne Allahs barmhjertighed og omsorg for Sine folk, 
ved det at Han sendte Bøger ned til enhver nation, for at retlede dem.
For  det  andet:  at  påskønne  Allahs  Visdom,  fordi  Han  åbenbarede  disse 
Bøger til enhver nation med hvad, der passede til dem. Den ædle Qur´an er 
den sidste blandt disse Bøger og passer til ethvert folk til enhver tid indtil 
Dommedag.
For det  tredje: at vise taknemmelighed for Allahs barmhjertighed, ved at 
åbenbare disse Bøger.

Dyder Som Resultat af Troen På Sendebudene:

For det  første: at påskønne Allahs Nåde og omsorg for Sine folk, ved at 
sende disse mægtige sendebude, for at lede dem ad den rette vej.
For det andet: at takke Allah for Hans store gunstbevisning.
For det tredje: at elske og respektere Profeterne og prise dem sådan som 
de fortjener, fordi de er Allahs sendebude og Hans udvalgte blandt Hans folk. 
De  tilbad  Allah  efter  bedste  evne,  overbragte  Hans  budskab  til 
menneskeheden, gav oprigtige råd til deres folk, og bar tålmodigt enhver 
fortræd de blev udsat for.



Dyder Som Resultat af Troen på Dommedag:

For  det  første:  bestræbelse  på  at  adlyde  Allah,  for  at  få  den  dags 
(Dommedags) belønning og undgå at være ulydig af frygt for Hans straf.
For det andet: en trøst for den troende for alt hvad han/hun ikke opnår af 
verdslig nydelse for hvad han/hun håber at få af velsignelser og belønning i 
det Hinsides.

Dyder  Som Resultat  af  Troen  på  Skæbnen og  det  Guddommelige 

Dekret:

For det  første: tillid til  Allah når man gør en gerning, da både årsag og 
resultatet er en følge af Allahs bestemmelse.
For det  andet: sindsro og trøst fordi når den enkelte ved, at alt sker ved 
Allahs bestemmelse og at ulykker alligevel vil hænde, så vil den sjæl være 
rolig og dens hjerte tilfreds med Allahs dekret. Ingen har et mere behageligt 
liv, en mere ubekymret sjæl og stærkere tillid end den, der tror på skæbnen.
For det  tredje: frihed fra arrogance når et mål er nået, fordi dette er en 
velsignelse  fra  Allah  igennem det,  Han  har  bestemt  af  gode  årsager  og 
succes. Den enkelte bør takke Allah for det og befri sig selv for arrogance.
For det fjerde: Frihed fra bekymring og kedsomhed i tilfælde af fiasko eller 
ulykke,  fordi  det  sker  efter  Allahs  bestemmelse,  Ham,  der  behersker 
Himlene og jorden. Eftersom det alligevel vil ske, så bør den enkelte være 
tålmodig og håbe på belønning fra Allah

Allah fremhæver de sidste to dyder igennem følgende vers:

”Der træffer ikke nogen hjemsøgelse på jorden eller blandt jer selv, som 
ikke er i en bog, før vi fremkalder den. Sandelig, dette er let for Allah. For at  
I ikke skal sørge over det, der undslipper jer, ej heller fryde jer (overmåde) 
over det, som Han giver jer, og Allah elsker ikke nogen som helst opblæst  
praler.” (57:22-23) 

Vi beder Allah, den Ophøjede, om at belønne os for denne tro, om at lade os 
opnå dens frugter, om at forøge vores velsignelser, om at holde os på den rette 
vej, ad hvilken Han har ledt os, og om at skænke os velsignelse, Han er 
visselig Giveren. Priset og takket være Allah, verdnernes Herre og må Allahs 
velsignelser og fred være med Muhammad, hans familie, hans Sahabah og 
dem, som følger dem på den rigtige måde.
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