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Norsk
All takk tilkommer Allah
All takk tilkommer Allah, Den mest sjenerøse. Jeg bevitner at ingen annen enn Ham er verdt
tilbedelse. Han har ingen partner. Måtte Allahs fred og velsignelse være med Hans siste sendebud.
Da Allah sendte Mohammed (saws) som det siste sendebudet, så sendte Allah ham midt i lover,
religioner og ritualer som rådet den tiden, og man kan dele dem inn i to store grupper:
Den første gruppen er fra tidligere gudommelige religioner: jøder, kristne, og noen troende som
fulgte profeten Ibrahim, fred være med ham.
Den andre gruppen er hedninger som ikke tror på Allah, som Magi; ild-tilbedere i Irak, eller
avgudsdyrkere på den arabiske halvøy.
Det var logisk at islam ble partisk mot den første folkegruppen; det islamske budskapet utfyller det
himmelske budskapet og kaller til det samme; tilbedelse av én Gud, Skaperen, et samfunn som da
var i mindretall.
Profeten Mohammed (saws) sa: «Da Allah sendte Sitt sendebud Mohammed, så hadde Han sett
på folkene på jorden; Han avviste både arabere og persere, unntatt de som var igjen etter
skriftfolket.» (Muslim)
Siden kristendommen var religionen nærmest islam, og nærmest i tid, så beskriver Koranen dem
som de nærmest islam. Allah sier: … Og du vil finne at de som sier: «Vi er kristne» … (5:82)
Tidlig i løpet av islams kall, var det en viktig kamp mellom romersk kristne og Magi i Irak, der
Magi vant. Koranen snakker om denne hendelsen og lover de kristne seier om noen få år, og at de
troende fryder seg med Allahs seier. Allah, Den allmektige sier: Alif Lam Mim. Østromerne har
lidd nederlag i nabolandet, men etter sitt nederlag vil de seire innen tre til ni år, – saken er i
Allahs hånd, før og etter, og på den dag vil de troende glede seg…
(30:1-4) Og som nevnt i Koranen så hendte det.
Islam forbyr muslimer å gifte seg med avgudsdyrkere, men tillater muslimer å gifte seg med
skriftens kvinner (jøder og kristne). Islam tillater også mat og kjøtt fra bokfolket og forbyr
avgudsdyrkernes. Allah sier i Koranen: I dag er alle gode ting tillatt for dere! Skriftfolkenes mat
er tillatt for dere, og deres mat er tillatt for dem! Likeledes ærbare kvinner blant de troende, og
ærbare kvinner blant dem som mottok skriften før dere, såfremt dere gir dem deres gave som
ærbare menn, ikke som slike som driver utukt eller holder elskerinner. Den som fornekter troen,
hans gjerninger er intet verdt. I det hinsidige liv er han blant taperne. (5:5)
Konklusjon:
Islam viser et meget moderne samarbeid og ærbødighet mellom folk fra himmelske religioner. Da
Amr ibn Alas tok en del av kirken i Egypt for å utvide sin moské, sendte Omar ibn al-Khattab
ham tilbake for å returnere den delen av kirken, og ødelegge det som var bygd til moskeen i
det området. Han sa: «Vi har ikke lov til å gjøre dette.»

