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Norsk

Advarsel mot Shirk (polyteisme)

Muslimer! Den mest urettferdige handlingen er å assosiere partnere ved Allah i tilbedelse. 
Han sier: Sannelig, for dem som gir noen plass ved Allahs side, har Allah stengt 
paradiset,  og  deres  herberge  blir  Ilden!  For  illgjerningsmenn  er  det  ingen 
hjelpere. [5:72] Han sier også: … Hold dere unna avgudsstyggedommen! Hold 
dere unna falsk tale! … Den som gir Allah medguder, han er som om han falt fra 
himmelen, og fuglene snapper ham opp, eller vinden feier ham bort til et fjernt  
sted. [22:30-31]

Brødre i islam! Vokt dere for Shirk og det som leder til det, og den beste måten å være 
trygg fra  Shirk er å kjenne til  det. Huthaifa ibn Al-Yaman sa:  «Folk brukte å spørre 
Allahs sendebud om det gode, men jeg brukte å spørre om det onde, slik at det 
ikke skulle røre meg.»

Muslimer! Det er ulykksalig at noen muslimer gjør handlinger som er i mot prinsippet til 
Tawhid (bekrefte Allahs enhet). Derfor er det nødvendig å forklare saker og regler som har 
med  Tawhid å gjøre. Det er mange Koranvers og autentiske  ahadith som gir  klare og 
forståelige  bevis  om  at  det  bare  er  Allah  som  har  rett  til  tilbedelse,  og  at  alle 
tilbedelseshandlinger må være til Ham alene. 

Kjære muslimer! En del av  Tawhids perfeksjon er å avstå fra å uttale noe som kan ha 
Shirk i seg, selv om man ikke anser det slik. Likeledes er å sverge ved andre ved siden av 
Allah, og den som gjør det grenser til en farlig synd. Profeten (saws) sa: «Enhver som 
sverger ved noe annet enn Allah har utført Kufr (vantro) og Shirk.»  [Ahmad] 
Han  (saws)  sa  også:  «Sverg  ikke  ved  deres  fedre  eller  mødre,  eller  andre 
guddommer ved siden av Allah. Sverg heller ikke ved Allah med mindre dere 
forteller sannheten.» 
[Abu Dawood]

Man kan sverge ved Allah, Hans navn og attributter. Enhver som sverger ved noe annet 
enn Allah må angre seg og ikke gjøre det igjen. Sa’d ibn Abi Waqqas sa: «Vi hadde en 
diskusjon  da  jeg  akkurat  hadde  levnet  jahiliyah (ignoransens  tid)  og  jeg 
sverget  ved  Al-Lata  og  Al-Uzza  (arabiske  idoler).  Ledsagerne  til  Allahs 
sendebud  fortalte  meg:  ‘For  en  ond  uttalelse  du  har  uttalt!  Gå  til  Profeten 
(saws) og si hva du har sagt. Vi tror du har blitt en kafir ved å uttale dette.’ Han 
gikk da til ham (saws) og fortalte hva han hadde sagt. Han sa da: ‘Si: Laa ilaha 
illa Allah wahdaho laa sharika lah tre ganger, spytt så mot venstre side tre 
ganger og ikke si det flere ganger.’»

Kjære muslimer! Unngå avskyelige uttalelser som: «Jeg stoler på Allah og deg.» Ahmad 
fortalte:  «En mann kom til Profeten (saws) og sa til ham: ‘Alt som Allah og du 



ønsker.’ Profeten (saws) svarte: ‘Gjør du meg likestilt med Allah? Nei, det er 
hva Allah alene ønsker.’»

Muslimer! Bønnfall Allah og søk Hans gunst gjennom gode handlinger som Tawhid og å 
holde  seg  unna  alle  former  for  Shirk.  Bønnfall  Ham  ikke  gjennom  forbudte  og  ikke 
anbefalte bønner. Bær ikke amuletter og lignende, for det er en del av Shirk. Vend dere 
mot Allah alene når det er vanskelig, for Han er Den eneste som er i stand til å fjerne 
vanskeligheter.  Han sier:  Og hjemsøker  Allah  deg med en  prøvelse,  kan ingen 
avvende den, unntatt Han. Hvis Han lar godt overgå deg, så evner Han alle ting.  
Han har overhøyhet over sine tjenere. Han er den Vise, den Innsiktsfulle.[6:17-
18]

Muslimer! Alle disse overtroiske objektene som folk bærer kan ikke hindre skade mot dem, 
de kan heller ikke kurere noen sykdommer som de har. Man skal derfor holde seg unna 
dem. Imran ibn Hussain fortalte: «Profeten så en messing amulett på armen til en 
mann og spurte ham: ‘Hva er dette?’ Mannen svarte: ‘Det er Al-Wahinah (et 
objekt som bæres på armen for å hindre smerter).’ Profeten sa da: ‘Det vil bare 
forsterke deg i svakhet. Ta det av. Om du dør med det på deg, så vil du aldri 
lykkes.’» [Ahmad]
Ahmad fortalte også:  «En gruppe mennesker kom til Profeten. Han tok troskaps 
ed fra ni av dem, og stoppet den tiende. De spurte: ‘O Allahs sendebud, du tok 
troskaps eden fra oss og levnet denne mannen.’ Profeten (saws) svarte: ‘Det er 
fordi  han  bærer  en  amulett.’  Mannen  tok  da  amuletten  og  ødela  den,  og 
Profeten tok hans troskaps ed.»

Muslimer! Gå ikke til sannsigere og astrologer for de hevder å ha kunnskap om det usette. 
De er listige og forræderske folk, de ber klientene om å assosiere partnere ved Allah, og å 
slakte dyr  til  andre ved siden av Allah.  Profeten (saws) sa:  «Måtte Allah forbanne 
enhver som slakter for andre ved siden av Allah.» Han (saws) sa også: «Enhver 
som besøker  en sannsiger  og  spør  om noe,  vil  få  sine bønner  avvist  i  førti 
dager.» [Muslim] Han sa også: «Enhver som besøker en sannsiger og tror på det 
som sies har tvilt på det som ble åpenbart til Mohammad (saws).» [Ahmad]

Brødre i troen! Hold Tawhid ren og fri fra Shirk; det er ulovlig å søke velsignelser fra trær, 
graver, steiner osv. Abu Waqid Allaythi fortalte:  «De (ledsagerne) dro med Profeten 
(saws) til Hunayn. De vantro hadde et lotustre som de skulle være under for 
tilbedelse, og som de hengte sine våpen på for velsignelse. Treet ble kalt Dhat 
Anwat. Ledsagerne kom over et stort grønt lotustre på sin vei og sa: ‘O Allahs 
sendebud!  La  oss  få  et  Dhat  Anwat  som  de  (vantro)  har.’  Profeten  (saws) 
svarte: ‘Ved Ham som har min sjel i Sin hånd, dere har sagt det samme som 
Israels barn sa til Mosa: ‘Gi oss en gud som deres gud.’ Han sa da: ‘Dere er 
sannelig et ignorant folk! Dere skal følge veien til som var før dere, litt etter 
litt.’» [Ahmad og andre]

Kjære brødre, vær også klar over at det ikke er lov å søke velsignelser fra Profetens grav, 
fødested  eller  fra  noen  profeter  eller  rettskafne  folk.  Det  er  heller  ikke  lov  å  søke 
velsignelser fra vegger i moskeer, selv den hellige moskeen i Mekka. Det er anbefalt å 
kysse eller røre Al-Hajar Al-Aswad og å røre ved Yamani hjørnet. Ibn Umar sa:  «Det 
eneste jeg har sett Profeten røre ved Huset, er Yamani hjørnet og Hajar Al-
Aswad.» [Bukhari og Muslim] Umar sa også mens han kysset den svarte steinen: «Ved 



Allah! Jeg vet at du bare er en stein som verken er til nytte eller skade, hadde 
jeg ikke sett at Profeten (saws) kysset deg, så ville jeg aldri ha kysset deg.» 
[Muslim]

Muslimer!  Å søke hjelp  fra  de døde,  be til  dem, be dem om ens behov,  slakte  for å 
tilfredsstille dem osv. er handlinger fra avgudsdyrkerne, som er djevelens venner. Dette er 
fra de store Shirk, som ødelegger ens gode gjerninger og leder en til evig straff. Allah sier: 
Hvem er mer på villspor enn den som påkaller utenom Allah, noen som ikke vil  
høre ham til oppstandelsens dag, og som er likegyldige for deres bønner? Når  
menneskene samles inn,  vil  de være deres fiender,  og de vil  fornekte deres 
tilbedelse. [46:5-6] 

Muslimer!  Å  overdrive  angående  graver  til  profeter  og  rettskafne  folk,  ved  å  bygge 
moskeer og kupler over dem, og å dekorere dem, er en stor synd og en vei til Shirk.
Aisha  og  ibn  Abaas  sa:  «Da Profeten  var  døden nær,  så  brukte  han  å  dekke 
ansiktet sitt med et laken og fjerne det når han hadde smerter. Mens han var i 
denne  tilstanden  så  sa  han:  ‘Måtte  Allahs  forbannelse  være  over  jøder  og 
kristne,  for  de  lagde graver  av  deres  profeters  moskeer.’  For  å  advare  (sin 
ummah) mot jøder og kristnes handlinger.»

Kjære muslimer! Å bygge over graver, gipse dem og å inngravere på dem er ulovlig. Jabir 
fortalte:  «Allahs sendebud har forbudt å gipse graver, sitte på dem, og bygge 
noe over dem.» [Muslim og andre] i Tirmidhis fortelling, så legger han til:  «… og å 
skrive på dem.» Ali ibn Talib fortalte Abul Hayyaaj Al-Asdi: «La meg sende med deg 
noe som Allahs sendebud har sendt meg; levne ikke noen statuer hele, eller en 
hevet grav uten å rive det ned.» [Muslim]

Å ha intensjon om å tilbe Allah ved graven til en profet eller en helgen er sannelig en måte 
som leder til Shirk. Derfor er bønner ved gravene, inkludert Profetens, forbudt. Abu Ya’laa 
og Ad-Diya Al-Maqdisee fortalte at Ali ibn Hussain så en mann som brukte å entre en 
åpning som er ved Profetens grav og be der. Han forbød ham fra å gjøre det og sa til ham: 
«La meg fortelle deg en hadith som jeg hørte fra min far, etter min bestefar; 
Profeten (saws) sa: ‘Gjør ikke min grav om til en høytidsplass. Gjør ikke deres 
hus om til graver (at man ikke ber i dem).’ Påkall velsignelser over meg, for 
deres påkalling om fred og barmhjertighet over meg, er innen rekkevidde, hvor 
enn dere er.»

Brødre i islam! Frykt Allah som Han bør fryktes og vær Ham bevisst, offentlig og privat. 
Allah sier: Dere som tror! Vis gudsfrykt, og hold dere til de sannferdige! [9:119]

Muslimer! Iverksetting av Allahs lover for Hans tjenere er en handling for å lovprise Allah. 
Det er derfor obligatorisk for muslimer og deres ledere å underkaste seg Allahs lov, å 
underkaste seg Hans bedømmelse og kjempe mot alt  som går i  mot det.  Å assosiere 
partnere ved Allah i regler og dommer er sannelig som å assosiere partnere ved Ham i 
tilbedelseshandlinger. Enhver som fordømmer Allahs og Profetens dommer, tror at andres 
dommer er bedre eller likestilte Allahs, eller tror at det er tillatt å dømme med noe som 
motsir loven til Allah og Hans sendebud, har tvilt på det som ble åpenbart Mohammad 
(saws) og er utfor islams grenser. Allah sier:  Men sannelig, ved Herren, de er ikke 
troende før de lar deg dømme i sine stridigheter, og ikke finner det vanskelig å 
akseptere din avgjørelse, og overgir seg fullt ut! [4:65]



Muslimer! Å fornemme onde varsel i dager, måneder eller noen fugler, er en handling som 
er fra ignoransens tid (jahiliyah) og som islam kom for å fjerne. Å fornemme onde varsel 
forandrer ikke på noen måter hva som er forordnet. Allahs sendebud (saws) sa: «Det er 
ingen  adwa (ingen  smittsom  sykdom  bringes  uten  Allahs  tillatelse),  det  er 
heller ikke noen dårlig varsel (fra fugler) eller noen (dårlig varsel i en fugl som 
heter) hamah, eller noen dårlig varsel i måneden Safar.» [Bukhari]

Frykt Allah, hengi dere helt til Allah og kjemp mot alle former for overtro.


