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)
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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
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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.
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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)
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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)
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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-Dadjal (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)
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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.
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