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Biografi 

Hans namn och födsel: 

Han heter Salih bin Fawzan bin ‘Abdillah al Fawzan och föddes år 1354 E.H. 
vilket motsvarar år 1935. 

Hans uppväxt och studier: 

Hans pappa dog när han var ung, så han växte upp i sin faders familj och lärde 
sig Koranen och att läsa och skriva av imamen i sitt område. Därefter började 
han studera i en statlig skola i sin stad år 1379 E.H. sedan fortsatte han sina 
studier i en skola i Buraydah år 1371 E.H. Han studerade sedan i ett lärocenter 
i Buraydah när det startades mellan år 1373 E.H tills 1377 E.H. Därefter 
fortsatte han sina studier i Shari’ahfakulteten i Riyadh och tog examen år 1381 
E.H. 

Därefter fortsatte han att studera magister och doktorsutbildningen inom 
fiqh. 

Hans lärare: 

1) Shaykh ‘Abdulaziz bin Baz, Saudiarabiens förra mufti. Shaykh Ibn Baz hade 
mycket förtroende för Shaykh al-Fawzan och brukade ge honom olika böcker 
som han skulle läsa igenom och förklara vad han tyckte om dem. 

2) Shaykh ‘Abdullah bin Humayd, chefen för det högsta domarrådet i 
Saudiarabien förut. Han brukade närvara på många av hans lektioner när han 
studerade i Buraydah. 

3) Shaykh Muhammad Amin ash-Shanqiti, vår tids stora förklarare av 
Koranen. 

4) Shaykh ‘Abdurrazzaq al-’Afifi. 

Hans arbeten: 

1) Han har varit lärare i skolor i Buraydah och Riyadh, därefter  blev han 
anställd som lärare i Shari’ahfakulteten. 

2) Han var rektor för domarhögskolan i Riyadh år 1396 E.H. 

3) Han blev medlem i rådet för de äldre lärda i Saudiarabien år 1407 E.H 

4) Han blev medlem i det permanenta rådet för fatwa i Saudiarabien år 1411 
E.H. 

5) Han är medlem i fatwarådet i Mecka som tillhör Rabitat ul-Alim al-Islami. 
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6) Han är imam, lärare och fredagspredikant i Prins Mut’ib bin ‘Abdilaziz 
moskén i Riyadh. 

7) Han svarar på frågor i Nur ‘ala ad-darb programmet i den saudiska 
radiokanalen. 

8 ) Han har varit mentor och opponent till många akademiska uppsatser på 
magister och doktorsnivå. 

Hans böcker: 

Shaykhen har skrivit många böcker och hans studenter brukar skriva ned hans 
inspelade lektioner och trycka dem som böcker. Shaykhen går även igenom 
och förklarar många av de tidigare Imamernas verk.  Bland dessa böcker: 

1) En förklaring på Kitab ut-Tawhid –som är två volymer stor och som heter 
I’anat ul-Mustafid sharh kitab it-tawhid. 

2) En kortfattad och känd bok inom fiqh som undervisas världen över som 
heter al-Mulakhas ul-Fiqhi. 

3) En av de kändaste böckerna inom islamisk arvsrätt i vår tid som undervisas 
på islamiska universitet; at-Tahqiqat al-Mardiyyah fil-Mabahith al-
Fardiyyah fil-Mawarith. 

4) En förklaring på Imam al-Barbharis kända verk Sharh-us-Sunnah som 
handlar om vår troslära. 

5) En förklaring till boken Lum´atul i´tiqad skriven av Imam Ibn Qudamah. 

Källa: En sammanfattning av förordet till boken al-Ajwibah al-Mufidah ‘an 

As’ilatil-Manahij al-Jadidah (sida 14- 18) av Jamal bin Fur 

www.islam.nus
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Monoteismens vikt och vad det leder till om man 

vänder sig ifrån det: 

En person kanske säger - och det har sagts – varför lägger ni alltid 

så mycket vikt på monoteism och talar ständigt om det?! Varför 

lägger ni inte vikt på muslimernas nutida situation när dem nu 

dödas, blir utslängda ur sina länder och de otrognas länder har 

invaderat dem?s

Vi säger till dem och all framgång finns hos Allah: 

Monoteism är grunden som den rena religionen har byggts på, så 

att lägga vikt vid monoteism är att lägga vikt vid grunden. Om vi 

reflekterar över Koranen så finner vi att den har förklarat 

monoteism helt och hållet till den grad att det inte finns en enda 

surah i Koranen som inte har förklarat monoteism eller förbjudit 

dess motsats.s

Imam Ibn ul-Qayyim har klargjort att hela Koranen handlar om 

monoteism, eftersom den antingen berättar om Allah och Hans 

Namn och Attribut och detta är kunskapsmonoteism som är 

monoteism i Herraväldet. Eller så beordrar den med att endast 

dyrka Allah och förbjuder från att begå månggudadyrkan, detta är 

handlingsmonoteism vilket är monoteism i Allahs ensamhetsrätt 

att dyrkas.s

Eller så beordrar den med att lyda Allah och Hans sändebud 

(sallallahu ‘aleyhi wa sallam) och förbjuder från att vara olydig mot 

Allah och Hans sändebud (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) och detta 

är från monoteismens rättigheter och bland de saker som 

fullbordar det. s

Eller så förklarar den vad Allah har förberett för njutningar, 

framgång, säkerhet och seger i detta liv och det nästa för 

monoteisterna. Eller så förklarar den vilket straff som sker 

månggudadyrkarna i detta liv och vad som förberetts för eviga 

plågor och konstant straff i helvetet, detta handlar om de som på 
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ett korrekt sätt handlar i enlighet med monoteismen eller har 

struntat i det .s

Så hela Koranen cirkulerar kring monoteism, och när du 

reflekterar över surorna som sändes ned i Mecka finner du att dem 

flesta handlar om monoteism, för att Profeten (sallallahu ‘aleyhi wa 

sallam) befann sig i Mecka under en 13 års period och kallade till 

monoteism och förbjöd från att begå månggudadyrkan.s

De flesta obligatoriska sakerna som allmosan, fastan, vallfärden 

och de tillåtna och förbjudna sakerna och regler gällande diverse 

transaktioner blev uppenbarade efter Profetens (sallallahu ‘aleyhi 

wa sallam) utvandring till Medina. Bönen blev däremot föreskriven 

i Mecka natten då Profeten (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) fördes 

upp till himlen, däremot skedde detta strax innan utvandringen till 

Medina.s

Av denna anledning så handlar alla surorna som sändes ned till 

Profeten (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) i Mecka för det mesta om 

saker relaterade till monoteism vilket tyder på dess stora vikt. Det 

som är obligatoriskt blev heller inte uppenbarat förrän 

monoteismen hade blivit klar och funnit fäste i folkets själar och de 

den korrekta trosläran hade tydliggjorts. Människans handlingar 

är nämligen inte korrekta förutom om hon är en monoteist och 

dem kan endast grundas på monoteismen.s

Koranen har förklarat att det första som sändebuden började med 

att kalla sina folk till, innan allting annat, var att kalla dem till 

monoteism. Allah säger: "Vi har sannerligen sänt till varje 

samfund sändebud [som förkunnade:] dyrka Allah och 

håll er borta från dem falska gudarna." [an-Nahl: 36].s

Och Allah säger: "Och vi har inte sänt något sändebud 

innan dig förutom att vi uppenbarade för honom att 

ingen har rätt att dyrkas förutom Jag så dyrka Mig"        

[al-Anbiya: 25] 

Och varje profet sade till sitt folk: "Mitt folk! Dyrka Allah ni 

har ingen vid Hans sida som skall dyrkas" [al-A'raf: 59]. 
                                                           

 
 Madaridj us-Salikin 3/468 av Imam Ibn ul-Qayyim med vissa förändringar.  
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Sändebuden brukade alltså alltid börja med att kalla till 

monoteism.s

Detta gäller även sändebudens efterföljare likt de som kallar till 

Islam och korrigerar muslimernas tillstånd, även dessa personer 

lägger vikt vid monoteism. Detta därför att varje kall som inte är 

baserat på monoteism är ett misslyckat kall som inte lever upp till 

sina mål och inte får några resultat. Varje kall som låter 

monoteismen komma åt sidan och inte lägger vikt vid det kommer 

att vara ett misslyckat kall i dess resultat vilket är något som är 

bevittnat och känt.s

Varje kall som däremot lägger vikt vid monoteismen kommer att 

vara framgångsrikt, om Allah så vill, och det kommer att ge sina 

frukter och ge nytta till samhället vilket är välkänt om man går 

tillbaka till historien.s

Det är inte så att vi inte bryr oss om muslimernas nutida situation, 

snarare lägger vi vikt vid det också och vi försöker hjälpa dem och 

försöker få dem att inte dra skada på alla möjliga sätt. Det är 

verkligen inte en lätt sak för oss att muslimerna dödas i stora antal 

och drivs på flykt. Däremot betyder det inte att bara för att man 

lägger vikt vid hur dem har det, att vi skall sitta och gråta eller 

låtsasgråta samtidigt som vi håller på att skriva, skrika och tjuta 

dag in och dag ut, för detta leder ingen vart.s

Den korrekta lösningen till det som sker med muslimerna är att vi 

först skall leta efter anledningarna som har lett fram till att dessa 

straff har drabbat muslimerna och varför deras fiender har 

attackerat dem. Vad är egentligen anledningen till att fienderna 

har attackerat muslimerna?s

Vid detta tillfälle skall vi se på den muslimska världen och då 

kommer vi att finna att de flesta av dem som tillskriver sig Islam, 

förutom dem som Allah är barmhärtig mot, endast är muslimer till 

namnet. Trosläran har däremot gått förlorad hos dem, de dyrkar 

andra än Allah och fäster sig vid helgon, rättfärdiga människor, 

gravar och mausoleum. De etablerar inte bönen, ger inte allmosa, 

fastar inte och gör inte det som Allah har beordrat dem att göra. 

Och bland det som Han beordrat med är att förbereda sig för att ha 
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tillräckligt med styrka för att göra jihad mot de otrogna!! Detta är 

situationen som många av dem som tillskriver sig Islam befinner 

sig i, de lade inte vikt vid religionen, så Allah lade inte vikt vid dem.s

Den viktigaste anledningen till att dessa straff har drabbat 

muslimerna är att de inte har lagt vikt vid monoteism och har 

istället hamnat i månggudadyrkan och förbjuder inte folk från att 

hamna däri och varnar inte för det! Den som inte hamnar i 

månggudadyrkan tar heller inte avstånd från det och säger inte att 

det är månggudadyrkan som vi senare skall förklara. Detta är den 

viktigaste anledningen till att dessa straff har drabbat muslimerna.s

Om de ändå bara hade hållit fast vid sin religion och etablerat 

monoteism och baserat deras troslära på Koranen och Sunnahn, 

samtidigt som de alla hade hållit fast vid Allahs rep och inte 

splittrats så skulle inte det som sker dem ha skett. Allah säger: 

"Och sannerligen kommer Allah att ge seger till dem som 

ger Honom seger, sannerligen är Allah den Starke, den 

Mäktige. De som, om Vi ger dem makt och myndighet på 

jorden, förrättar bönen och ger åt de fattiga och 

anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är 

orätt. Allt går till sist upp i Allah." [al-Hajj: 40- 41]s

Han klargjorde därmed att muslimerna inte får seger förutom om 

de håller fast vid dessa saker som Allah nämnde, vilket är att 

etablera bönen, ge allmosan, anbefaller det goda och förbjuda det 

som är orätt.s

Men var någonstans sker dessa saker bland muslimerna idag?! Var 

är etablerandet av bönen hos många muslimer?! Var är snarare 

den korrekta trosläran bland många av dem som tillskriver sig 

Islam?s

Allah säger: "Allah har lovat dem bland er som tror och 

lever rättskaffens att Han skall göra dem till 

ställföreträdare på jorden - liksom Han gjorde dem till 

Sina ställföreträdare som levde före dem - och ge fasthet 

och styrka åt den religion som Han har godkänt för 

dem, och att Han i stället för den fruktan som de förut 

levde under skall skänka dem trygghet" men var är 
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villkoret för det som lovats? "[på villkor att] de ägnar Mig 

sin dyrkan och inte sätter något vid Min sida" [an-Nur: 

55]s

Han klargjorde därmed att dem endast skall få etableras på detta 

sätt om de lever upp till dess villkor som han nämnde, vilket är att 

de endast skall dyrka Honom, vilket är monoteism. Så dessa 

generösa saker som vi lovats kommer endast ske för dem som 

etablerar monoteism genom att endast dyrka Allah. Och dyrkan av 

Allah innefattar bönen, fastan, allmosan, vallfärden och alla former 

av lydnad till Allah.s

Allah sade inte endast att de skall dyrka Mig, utan Han sade 

därefter: "Och inte sätter något vid Min sida", eftersom 

dyrkan inte räknas om det samtidigt sker månggudadyrkan. Man 

måste istället avstå från att hamna i månggudadyrkan, vilken sort 

det än är, och oberoende hur det än utförs eller vad det än kallas 

för. Detta då månggudadyrkan är att rikta sin dyrkan till någon 

annan än Allah.s

Detta är vägen till räddningen, säkerhet, seger och att man skall få 

makt och myndighet på jorden. Det är alltså genom att ha en 

korrekt troslära och genom att göra rättfärdiga handlingar, och om 

det inte sker så kan straff, skador och olyckor ske dem som inte 

lever upp till det villkoret Allah har nämnt. Dessa olyckor och 

anledningen till att deras fiender lyckas ta över deras länder går 

tillbaka till att muslimerna inte lever upp till detta villkor och att 

de tar lätt på deras troslära och religion samtidigt som de nöjer sig 

med att endast tillskriva sig till Islam.s

s 
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Betydelsen av monoteism: 

Vad är då betydelsen av monoteism som är av denna vikt och har 

denna höga status i Islam?s

Monoteism kommer från det arabiska ordet tawhid som betyder 

att man gör något till ett, och ett är motsatsen till två, tre eller mer. 

Dess betydelse är alltså att det är motsatsen mot flera saker, så en 

sak, är någonting som är ensam och inte har något vid dess sida.s

Däremot är den islamiska betydelsen av monoteism att man 

särskiljer Allah i sin dyrkan, dvs. att man riktar all sin dyrkan till 

Allah: "Och allt religöst utövande skall endast tillkomma 

Allah" [al-Anfal: 39], och beviset är att Allah säger: "Jag har 

endast skapat jinnerna och människorna för att de skall 

dyrka mig" [adh-Dhariyat: 56] och Han sade: "Och dyrka 

Allah och sätt ingen vid Hans sida [i er dyrkan]" [an-Nisa: 

36] och Han sade: "Så åkalla Allah med uppriktighet i er 

religion även om månggudadyrkarna skulle hata det" 

[Ghafir: 14]s

Detta är den islamiska betydelsen av monoteism: att man skall 

särskilja Allah i sin dyrkan och lämna dyrkandet av någon annan.s

s 
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 Monoteismens kategorier: 

Monoteismen har tre kategorier vilket man ser om man läser 

Allahs bok. Att dela upp monoteismen i tre kategorier är inget man 

kommit fram genom någons åsikter eller att det är en definition 

som man kommit överens om, snarare är det något man finner då 

man läser Allahs bok.s

Den första kategorin: monoteism i Herraväldet (tawhid ur-

rububiyyah), vilket betyder: "Att Allah är ensam om att göra sina 

handlingar" likt skapande, försörjande, ge och ta liv, styra saker 

och ting. En person skall ha övertygelse om att det endast är Allah 

som är skaparen, försörjaren, den som styr och den levande som 

inte dör.s

Den andra kategorin: monoteism i Allahs ensamhetsrätt att 

dyrkas (tawhid ul-uluhiyyah), vilket betyder: "Att Allah särskiljs 

med dyrkarnas handlingar" dvs. de handlingar de närmar sig Allah 

med som åkallan, rädsla, hopp, fruktan, vilja, tillit, att vara 

stadfast, att söka hjälp vid svårigheter, att slakta, att avlägga eder 

och andra former av dyrkan. Det är obligatoriskt att dyrkan av alla 

dess sorter endast skall tillkomma Allah och inte riktas till någon 

annan än Allah. Detta är monoteism inom dyrkan eller monoteism 

i Allahs ensamhetsrätt att dyrkas, och det är monoteism i 

handlingar, och monoteism i sökande och avsikt, och monoteism i 

lydnad.s

Den tredje kategorin: monoteism i Namnen och Attributen 

(tawhid ul-asma was sifat), vilket betyder: "Att man tror på dem 

Namn och Attribut som Allah har bekräftat till sig själv och Hans 

sändebud har bekräftat till Honom."s

Dessa kategorier är tagna från Allahs bok, varje vers i Koranen som 

handlar om Allahs handlingar som skapande, försörjande, att ge 

och ta liv, att styra saker så handlar det om monoteism i 

Herraväldet. Detta förekommer ofta i Koranen. Allah säger:s

"Säg: "Vem tillhör jorden och alla som bygger och bor 

på den? [Svara] om ni vet det." De kommer att svara: 

"Allah." Säg: "Då borde ni tänka över [vad det 
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innebär]?"  Säg: "Vem är Herren över de sju himlarna 

och Herren till den enorma tronen?"  De kommer att 

svara: "Allah." Säg: "Fruktar ni [Honom] inte?" Säg: 

"Vem är det som har allt herravälde i Sin hand, som 

beskyddar [allt] och som ingen kan beskydda? [Svara] 

om ni vet det." [Och] de kommer att svara: "Allah." Säg: 

"Hur har ni då kunnat bli [till den grad] förvillade?" [al-

Mu'minun: 84-89]s

Och Allah säger: "Säg: "Vem förser er med det i himlen och 

på jorden som ni behöver för er försörjning? Vem har 

makten över hörsel och syn? Vem låter livet spira ur det 

som är dött och låter döden stiga fram ur det levande? 

Och vem styr skapelsens ordning?" På detta kommer de 

att svara: "[Det är] Allah." Och du skall säga: "Skall ni 

då inte frukta Honom" [Yunus: 31]s

Samma sak gäller varje vers som talar om skapandet av himlarna 

och jorden och skapandet av skapelserna, alla dessa verser handlar 

om monoteism i Herraväldet.s

Och varje vers som handlar om dyrkan, genom att den beordrar 

med att Allah skall dyrkas och förbjuder från att begå 

månggudadyrkan; alla dessa verser handlar om monoteism i Allahs 

ensamhetsrätt att dyrkas.s

Och varje vers som handlar om Allahs Namn och Attribut handlar 

om monoteismen i Namnen och Egenskaperna.s

Alla dessa kategorier finns i Allahs bok och av den anledningen har 

de lärda sagt att monoteismen har tre kategorier: monoteism i 

Allahs ensamhetsrätt att dyrkas, monoteism i Allahs Herravälde 

och monoteism i Namnen och Egenskaperna.s

De lärda har inte hittat på dessa kategorier, det är något som de 

funnit i Allahs bok, och detta kommer att förklaras ännu tydligare 

inshallah.s
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Monoteism hos skolastikerna : 

Det finns vissa personer som säger: "Monoteism är endast en 

kategori och det är monoteism i Herraväldet vilket betyder: att 

man bekräftar att Allah är Skaparen, Försörjaren, den som ger och 

tar liv och dem andra av Allahs handlingar och attribut."s

Denna åsikt håller alla lärda inom skolastik som har byggt sin 

troslära på en skolastisk grund. Deras trosläror existerar nu, och 

när du läser i deras böcker finner du endast att dem bekräftar 

monoteism i Herraväldet, så den som bekräftar det hos dem räknas 

som en monoteist. De skriver ingenting om monoteism i Allahs 

ensamhetsrätt att dyrkas eller om monoteism i Namnen och 

Attributen. Av denna anledning anser de inte att gravdyrkan och 

tillbedjan av dem döda räknas som månggudadyrkan. Det enda de 

bästa av dem säger, är att när en person vänder sig till någon 

annan än Allah har begått misstag, men de säger inte att det är 

månggudadyrkan.s

Vissa av dem säger: "Dessa personer som tillber dem döda och 

söker nödhjälp från dem begravda är inte månggudadyrkare 

eftersom dessa personer inte anser att det som dyrkas skapar, 

försörjer och styr vid Allahs sida, och sålänge de inte tror detta så 

är dem inte månggudadyrkare och deras handlingar räknas inte 

som månggudadyrkan eftersom de endast tog dessa saker som 

mellanhänder mellan dem själva och Allah för att medla för dem."s

Denna sak som de säger är samma sak som månggudadyrkarna 

sade förut: "Vi dyrkar dem endast för att de skall föra oss 

närmare Allah" [az-Zumar: 3] och Allah säger: "Och de 

dyrkar vid Allahs sida det som varken skadar eller 

gynnar dem och de säger: "Dessa är våra medlare hos 

Allah” [Yunus: 18]s

Och de lärda inom skolastik säger: "Dyrkandet av gravar, att fästa 

sig vid dem begravda och att söka nödhjälp från dem är inte 

månggudadyrkan utan det är endast tawassul (ett sätt att försöka 

                                                           
 
 Skolastik (kallas Kalam) är islamisk teologi som blandats med grekisk filosofi och därav har avvikit 

från den korrekta trosläran som är hämtad från Koranen och Sunnahn. s
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komma närmare Allah) och sökandet av medling. Och att ha något 

mellan sig själv och Allah räknas inte som månggudadyrkan 

förutom om man anser att dessa saker skapar, försörjer och styr 

tillsammans med Allah."s

Detta är vad de öppet proklamerar i sina böcker. 

Och de bland skolastikerna som klandrar dem som gör detta säger: 

"Detta räknas som ett misstag, de är endast okunniga människor 

som gjorde denna okunniga sak oavsiktligt på grund av deras 

okunskap."s

Däremot så klandrar inte de flesta av dem som gör detta och säger 

istället att den som tar mellanhänder och medlare mellan sig och 

Allah inte har begått månggudadyrkan.s

Jag hittar inte på detta och säger att de har sagt något som de inte 

sagt, detta finner man i deras böcker där de tillbakavisar 

monoteisterna och försvarar månggudadyrkarna.s

Vad det gäller Allahs Namn och Attribut så anser dem att 

bekräftandet av dem leder till att man liknar Allah vid skapelsen, 

så av den anledningen så förnekar de dem. Dessa personer som gör 

det är Jahmiyyah, Mu'tazilah, Asha'irah och Maturidiyyah. Alla 

dessa förnekar monoteismen i Namnen och Attributen i ett försök 

att frigöra Allah från att antropomorfism. Av den anledningen 

ansåg de endast att monoteism är monoteism inom Herraväldet 

och de känner inte till monoteism inom Allahs ensamhetsrätt att 

dyrkas och monoteism inom Namnen och Egenskaperna.s

De klandrar dem som delar upp monoteismen i tre kategorier till 

den graden att en nutida skribent sade att denna uppdelning 

räknas som treenighet! De går såpass långt att de liknar denna 

uppdelning med de kristnas religion och vi söker skydd hos Allah. 
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Misstag gällande kategoriseringen av monoteism: 

Vissa personer i vår tid har delat upp monoteism i fyra kategorier, 

och de säger: "Monoteism är fyra kategorier: monoteism i 

Herraväldet, monoteism i Allahs ensamhetsrätt att dyrkas, 

monoteism i Namnen och Egenskaperna och Monoteism i att styra 

med Allahs lagar (al-Hakimiyyah)."s

De anser sig själva kunna göra detta för att de tycker att denna 

kategorisering är en definitionsfråga och inte något bevisen tyder 

på och därför är det inga problem att lägga till ytterligare en 

kategori.s

Det sägs till dessa personer: "Denna kategorisering är inte bara en 

definitionsfråga, utan det är en kategorisering som har sin grund i 

Koranen och Sunnahn. Och de tidiga lärda från salaf när de delade 

upp monoteismen i tre kategorier så kom de fram till det eftersom 

bevisen i Koranen och Sunnahn tyder på det."s

Vad det gäller Allahs ensamhetsrätt att stifta lagar så är det korrekt 

i sig, och det är obligatoriskt att styra med Allahs lagar, men detta 

är något som är inkluderat i monoteism i dyrkan eftersom det är en 

form av lydnad till Allah. Det var inte så att de tidiga lärda från 

salaf struntade i monoteism i att styra med Allahs lagar så att det 

finns behov att någon i senare tider skulle komma för att lägga till 

den kategorin, snarare ansåg de att detta är en del av monoteism i 

dyrkan (monoteism i Allahs ensamhetsrätt att dyrkas) därför att 

styra med Allahs lagar är en form av dyrkan av Allah och lydnad till 

Honom. Man skall alltså inte göra det till en separat kategori, för 

om man skulle göra det så skulle man behöva göra bönen till en av 

monoteismens kategorier och samma sak gäller allmosan, fastan, 

vallfärden och alla former av dyrkan. Det skulle leda till att 

monoteismen skulle få kategorier utan slut, vilket är fel. s

Snarare är det så att alla former av dyrkan innefattas av en kategori 

och det är Allahs ensamhetsrätt att dyrkas, för den omfattar alla 

former och hindrar samtidigt andra saker att innefattas.s

Vissa personer lägger till en extra kategori utöver dessa fyra 

kategorier och det är en femte kategori som de kallar: följandet av 
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Profeten (sallallahu aleyhi wa sallam). Detta är fel, för att följa 

Profeten (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) är korrekt och något man 

måste göra, men att följa Profeten (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) är 

något som monoteismen nödvändiggör. Av den anledningen så blir 

inte vittnesmålet om att ingen har rätt att dyrkas utom Allah 

accepterat förutom om man bär vittne om att Muhammad är 

Allahs sändebud, så bland de saker som vittnesmålet om Allahs 

enhet nödvändiggör är vittnesmålet om att sändebudet (sallallahu 

‘aleyhi wa sallam) var ett sändebud. Detta är alltså bland det 

Monoteismen nödvändiggör och inte en separat kategori bland 

Monoteismens kategorier. Den som motsätter sig monoteismen 

kallas månggudadyrkare eller otrogen, medan den som går emot 

efterföljandet av Profeten (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) är en 

innovatör.s

Detta är åsikterna som de som går emot Ahl us-Sunnah har 

gällande kategoriseringen av monoteism, vissa av dem går till 

överdrift och vissa faller till korta.s

Den som går till överdrift är den som lägger till extra kategorier 

utöver de tre kategorierna som finns.s

Den som faller till korta är den som nöjer sig med en kategori och 

struntar i resten. Snarare så struntar de i den viktigaste kategorin 

som man avses praktisera vilket är monoteism i Allahs 

ensamhetsrätt att dyrkas.s

Vad det gäller monoteism i Herraväldet så bekräftar alla samfund 

det, och de enda som förnekar det är enstaka människor, och de 

förnekade det baserat på högmod och envishet samtidigt som de 

egentligen bekräftar det inombords. Hela skapelsen bekräftar att 

Allah är Skaparen, Försörjaren, den som ger och tar liv och den 

som styr allting, men det är inte den kategorin av monoteism som 

är huvudsyftet. 
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Den monoteism som människorna beordras att 

praktisera: 

Den monoteism som människorna beordras att praktisera är 

monoteism i Allahs ensamhetsrätt att dyrkas och av denna 

anledning brukade sändebuden alltid börja med att kalla deras folk 

till detta genom att säga: "Mitt folk!  Dyrka Allah ni har 

ingen guddom vid Hans sida" [al-A'raf: 59]. De kallade dem 

till monoteismen i Allahs ensamhetsrätt att dyrkas som Koranen 

har förklarat. Det är nämligen denna kategori av monoteism som 

människor tog avstånd från och shayatin lurade dem ifrån.s

Vad det däremot gäller monoteism i Herraväldet så är det något 

uppenbart och något som är väl etablerat i människornas själar. 

Den som endast har denna kategori av monoteism kommer inte att 

bli räddad och det gör inte heller personen till en troende 

monoteist. Profeten (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) krigade mot de 

otrogna från Quraysh samtidigt som de bekräftade att Allah är 

deras Skapare, Försörjare, den som styr och den som ger och tar 

liv. Han krigade mot dem tills de bekräftade Allahs ensamhetsrätt 

att dyrkas.s

Profeten (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) sade: "Jag har beordrats 

att kriga mot människorna tills de säger att ingen har rätt att 

dyrkas utom Allah, och om de säger det så har deras blod och 

egendom blivit förbjuden att ta, förutom om de inte lever upp till 

dess rättighet, och deras räkenskap skall ske hos Allah" s

Detta är ett bevis att den viktigaste saken som mänskligheten 

beordras att praktisera är monoteism i Allahs ensamhetsrätt att 

dyrkas och av den anledningen så sade han inte: "Jag har 

beordrats att kriga mot människorna tills de bekräftar att Allah 

är deras Skapare, Försörjare, och den som ger och tar liv, 

eftersom de bekräftade detta."s

Det han sade var: "Tills de säger: Ingen har rätt att dyrkas utom 

Allah" eller: "Tills de bevittnar att ingen har rätt att dyrkas utom 

Allah" 
                                                           

 
 Återberättad av al-Bukhari (2946) och Muslim (21)s
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Klargörandet av monoteismens tre kategorier i 

Koranen: 

Vi har tidigare sagt att dessa kategorier är tagna från den givmilda 

Koranen. De verser som man kan finna de tre kategorierna av 

Monoteism är många, bland dem är:s

Surat ul-Fatihah – det är den första surahn man finner i mushafen 

– däri finner man de tre kategorierna av monoteism. s

Allah säger: "All lovpris tillkommer Allah världarnas 

Herre", i den versen finner man monoteism i Herraväldet för att 

versen bekräftar Allahs Herravälde över alla världar (betydelsen av 

världar är allt annat än Allah), och Herren är den som äger och 

styr.s

Och när Han säger: "Den Nåderike, den Benådande, 

Domedagens Ägare" då finner vi monoteism i Namnen och 

Attributen för att de två verserna har bekräftat två av Allahs 

egenskaper som är Barmhärtighet och att Han äger, och de två 

verserna bekräftar tre av Allahs namn som är: Den Nåderike, Den 

Benådande och Ägaren.s

Och när Han säger: "[Endast] Dig dyrkar vi och [endast] 

Dig ber vi om hjälp" då finner vi Monoteism i Allahs 

ensamhetsrätt att dyrkas för att versen tyder på att man måste 

särskilja Allah med sin dyrkan och sökande av hjälp.s

Samma sak gäller Surat un-Nas - som är den sista surahn i 

mushafen – även däri finner vi de tre kategorierna av Monoteism.s

Han säger: "Säg: Jag tar skydd hos människornas Herre", 

detta är ett bekräftande av monoteism i Herraväldet.s

"Människornas Konung", detta är bekräftande av monoteism i 

Namnen och Attributen.s

"Människornas Gud", detta är ett bekräftande av monoteism i 

Allahs ensamhetsrätt att dyrkas.s
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Samma sak gäller den första gången människornas anropas i 

mushafen, däri finner vi två av Monoteismens kategorier, detta då 

Han säger: "Människor! Dyrka er Herre som skapat er och 

dem som levde före er så att ni skall bli gudsfruktiga. 

Han som har skapat jorden som en viloplats för er och 

rest himlen som ett valv och låtit vatten strömma från 

skyn och därmed frambringat frukter för er försörjning. 

Sätt därför inte medgudar vid Allahs sida, då ni vet [att 

Allah är utan like]." [al-Baqarah: 21- 22]s

När Allah nämnde de tre kategorierna av människor (troende, 

otrogna och hycklare) så riktade Han sina slavars uppmärksamhet 

till att bli vägledda av Koranens vägledning och nämnde därefter: 

"Människor! Dyrka er Herre" vilket är ett generellt kall till 

hela mänskligheten att de skall särskilja Allah i deras dyrkan och 

inte begå någon form av månggudadyrkan, och detta är monoteism 

i Allahs ensamhetsrätt att dyrkas.s

Därefter nämnde Han monoteism i Herraväldet som ett bevis för 

det då Han sade: "Som skapat er och dem som levde före er 

så att ni skall bli gudsfruktiga. Han som har skapat 

jorden som en viloplats för er och rest himlen som ett 

valv och låtit vatten strömma från skyn och därmed 

frambringat frukter för er försörjning." s

Är detta inte Allahs handlingar? Detta är monoteism i Herraväldet 

som Allah nämnde som ett bevis och tecken för monoteismen i 

Allahs ensamhetsrätt att dyrkas. På samma sätt som Han gör dessa 

saker helt ensam, så är det ingen som har rätt att dyrkas förutom 

Honom, det är endast Hans rättighet.s

I denna vers nämnde Han två kategorier av monoteism: 

monoteism i Allahs ensamhetsrätt att dyrkas, vilket är huvudmålet, 

och Han nämnde monoteism i Herraväldet som ett bevis för 

monoteismen i Allahs ensamhetsrätt att dyrkas och för att den 

leder till det. Han beordrade därigenom alla människor att dyrka 

Honom likt Han sade i en annan vers: "Jag har endast skapat 

jinnerna och människorna för att de skall dyrka Mig" 

[adh-Dhariyat: 56]s
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Han förklarade därmed att dessa två enorma världar (världen med 

jinner och världen med människor) inte har skapats för något 

annat syfte än att de skall dyrka Allah och särskilja Honom i denna 

dyrkan.s

Därefter förbjöd han från att begå månggudadyrkan i slutet av 

versen då Han sade: "Sätt därför inte medgudar vid Allahs 

sida, då ni vet [att Allah är utan like]."s

Betydelsen av "medgudar" är något som finns vid Allahs sida 

som ni riktar någon form av dyrkan till "då ni vet" att Han inte 

har någon vid Sin sida i Sitt Herravälde som är delaktiga i att skapa 

himlarna och jorden, låter regnet falla ned, låter växterna gro. Ni 

vet att ingen är delaktig i detta, hur kan ni då dyrka andra vid Hans 

sida?!s

Allah säger: "Eran Gud är en gud, ingen har rätt att 

dyrkas förutom Honom" [al-Baqarah: 163] Denna vers 

handlar om monoteism i Allahs ensamhetsrätt att dyrkas. Ordet 

Gud (al-Ilah) betyder: den som dyrkas, och gudomlighet (al-

uluhiyyah) är: dyrkan och kärlek.s

Betydelsen av versen är: Den Gud ni dyrkar i sanning är endast en 

Gud, ingen har rätt att dyrkas förutom Honom.s

Han sade därefter: "Den Nåderike den Benådande", detta 

handlar om monoteism i Namnen och Attributen, eftersom versen 

bekräftar två namn till Allah, och den bekräftar attributet 

barmhärtiget.s

Och Allah säger därefter: "I skapelsen av himlarna och 

jorden, i växlingen mellan natt och dag, i skeppen som 

plöjer haven [lastade] med det som är till nytta för 

människorna, i regnet som Allah sänder ned och därmed 

ger nytt liv åt den jord som varit död och låter djur av 

alla de slag befolka den och i vindarnas och molnens 

rörelser, drivna mellan himmel och jord i bestämda 

banor - [i allt detta] ligger förvisso budskap till dem som 

använder sitt förstånd." [al-Baqarah: 164]s
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Denna vers handlar om monoteism i Herraväldet som Han 

nämnde som ett bevis och tecken för monoteismen i Allahs 

ensamhetsrätt att dyrkas. Av den anledningen sade Han att i detta 

finner vi budskap, d.v.s. tecken för att endast Allah förtjänar att 

dyrkas.s

I dessa två verser finner vi de tre kategorierna av monoteism, vilket 

man även finner på många andra platser i Koranen.s

s 
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Visdomen bakom att Koranen tydliggör monoteism i 

Herraväldet: 

Koranen nämner endast monoteism i Herraväldet trots att de 

otrogna bekräftar det för att lägga fram det som ett bevis för 

monoteismen i Allahs ensamhetsrätt att dyrkas. Han nämner det 

som ett bevis mot det som de bekräftat för att de skall hålla med 

om vad det nödvändiggör:s

Hur kan ni bekräfta att Allah har detta Herravälde och inte 

bekräfta att endast Han skall dyrkas?!s

Hur kan ni rikta er dyrkan till den som inte gör något av detta i 

Hans skapelser?! Detta är en motsägelse:s

"Säg: "Har ni övervägt vad det är ni anropar i Allahs 

ställe? Visa Mig vad dessa [väsen eller makter] har 

skapat på jorden! Eller hade de del i himlarnas 

[skapelse]? Visa upp en Skrift som uppenbarats före 

denna eller vad som kan ha bevarats av [äldre släktens] 

kunskap [och som ni stöder er på], om ni talar sanning!” 

[al-Ahqaf: 4]s

"Detta är Allahs skapelse; visa Mig nu vad det är som 

andra än Han har skapat! - Nej, de orättfärdiga har 

alldeles uppenbart gått vilse!" [Luqman: 11] s

"Människor! Hör på den liknelse, som här framställs 

[för er]: de som ni anropar i Allahs ställe kommer aldrig 

att kunna skapa [ens] en fluga, även om de förenar [alla 

sina krafter] för [att åstadkomma] detta. Och om en 

fluga stjäl något från dem, kan de inte ta det ifrån denna 

[fluga]. Lika maktlös är den bedjande som den till vilken 

bönen ställs!" [al-Hajj: 73]    

Om Allah hade skickat flugor till dem så skulle de inte klara att 

skydda sig själva från dem. Flugorna är de svagaste av alla ting och 

trots det så om Allah hade skickat flugor och myggor mot 

människorna så skulle de inte klara av att bli av med dem. De 
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skulle döda så många de kunde, men de skulle sedan bara bli fler 

och fler för att sedan översvämma dem.s

Och det sägs att betydelsen är att om flugan hade tagit något från 

statyn likt parfym eller dess utsmyckning som de lägger på den så 

skulle inte statyn ta tillbaka det som tagits ifrån den.s

"Lika maktlös är den bedjande som den till vilken bönen 

ställs!" "Den bedjande" är månggudadyrkaren och "den till 

vilken bönen ställs" är statyn, och det sägs att det är flugan.s

Om det nu är på detta vis hur kan man då göra dessa saker till 

medgudar vid sidan av Allah, Skaparen, Försörjaren, den som ger 

och tar livs, den starke, den mäktige som är kapabel att göra 

allting?! Var är deras intellekt?! Var är deras förstånd?! Vi ber 

Allah att skydda oss. 
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Monoteism i ayat ul-kursi:  

"Allah - det finns ingen som är värd dyrkan förutom 

Honom, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare. 

Slummer överraskar Honom inte och inte heller sömn. 

Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det 

som jorden bär. Vem är den som vågar medla inför 

Honom utan Hans tillstånd? Han vet allt vad 

[människor] kan veta och allt som är dolt för dem och av 

Hans kunskap kan de inte omfatta mer än Han tillåter. 

Hans fotstol omsluter himlarna och jorden. Att värna 

och bevara dem är för Honom ingen börda. Han är den 

Höge, den Väldige." [al-Baqarah: 255] 

Det är den mäktigaste versen i Allahs bok, som handlar om Allahs 

Herravälde, att Han skall dyrkas och Hans Namn och Attribut. 

Versen har samlat mellan nekande och bekräftande. Nekande av 

att Allah skulle besitta några brister och ofullkomligheter och 

bekräftande av fullkomlighet till Allah.s

I början av versen nämns Monoteism i Allahs ensamhetsrätt att 

dyrkas: "Allah det finns ingen som är värd dyrkan 

förutom Honom ", därefter nämnde Han Monoteism i 

Herraväldet då Han sade: "Den levande, skapelsens eviga 

vidmakthållare " detta bekräftar liv och vidmakthållande till Allah.s

Han sade därefter: "Slummer överraskar Honom inte och 

inte heller sömn" det är ett nekande, Allah nekar att han skulle 

besitta ofullkomligheter eller brister, och bland de attribut Han 

nekade att han skulle besitta är sömn och slummer.s

Han sade: "Honom tillhör allt det som himlarna rymmer 

och det som jorden bär", detta är ett bekräftande av Hans 

Herravälde, Han är ägaren av himlarna och jorden och det som 

finns däri.s

Han sade: "Vem är den som vågar medla inför Honom 

utan Hans tillstånd?" Detta är ett nekande; ett nekande att 

någon skall kunna medla inför Allah utan med Hans tillåtelse. 
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Anledningen till detta är Hans storhet och därför är det ingen som 

vågar sig på att medla inför Honom utan med Hans tillåtelse.s

Han sade: "Han vet allt som kommer ske och allt som har 

skett" detta är ett bekräftande, däri bekräftas fullkomlig kunskap 

till Allah, Han känner till allting: det som skett, det som sker och 

det som kommer att ske, ingenting är dolt för Honom, Hans 

kunskap omfattar och inkluderar allting.s

Han sade: "Hans kunskap kan de inte omfatta mer än Han 

tillåter." Detta är ett nekande, ett nekande att skapelsen känner 

till något av Allahs kunskap förutom det Han låter dem veta. De 

känner inte till al-ghayb (det som inte kan uppfattas med 

människans sinnen), det är endast Allah som känner till al-ghayb.s

Han sade: "Hans fotstol omsluter himlarna och jorden", 

fotstolen är en av Allahs skapelser, det är en enorm skapelse. Om 

man skall jämföra den med himlarna och jorden är det likt man 

slänger ut sju silvermynt i en stor öken, eller likt man slänger dem i 

en stor skål. Vad är dessa sju silvermynt i öknen eller i en stor 

skål?! Allahs fotstol är är större än himlarna och jorden, och det är 

något annat än tronen, för tronen är större än fotstolen.s

Om man jämför fotstolen med tronen är det likt man slänger ut en 

järnring i en stor öken.s

Detta är fotstolen, hur är det då med den Nåderikes tron?!s

Och skapelserna är väldigt små om man jämför dem med Allah och 

kan knappt räknas som någonting. Om nu fotstolen som är en av 

Allahs skapelser omfattar himlarna och jorden, och den är i sin tur 

mindre än tronen, så skall vi veta att Allah är större än allting.s

Han sade: "Att värna och bevara dem är för Honom ingen 

börda." D.v.s. det är inte svårt och tungt för Honom att bevara 

himlarna och jorden och skydda dem från att fördärvas och ändras 

samtidigt som Han håller dem uppe: "Och [att det är Han] 

som håller uppe himlen, så att den inte störtar mot 

jorden? [Den störtar inte] om Han inte ger dem denna 

befallning." [al-Hajj: 65] "Det är Allah som har rest 

himlarna utan synligt stöd" [ar-Ra'd: 2] "Det är Allah som 
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håller uppe himlarna och jorden så att de inte skall 

försvinna" [Fatir: 41]s

Allah är inte i behov av himlarna och jorden, Han är inte heller i 

behov av tronen, fotstolen eller någon av Hans skapelser. Det är 

endast Hans skapelser som är i behov av Honom.s

Han sade: "Han är den Höge" i Sin essens, i kraft och i makt, 

Han är över sina tjänare. "den Väldige" Han besitter alla de 

enorma och stolta attributen. Denna vers har alltså omfattat alla 

tre kategorier av Monoteism.s

s 
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Monoteism i surat ul-Kafirun och surat ul-Ikhlas: 

I Koranen finns det vissa surur som endast handlar om 

monoteismen i Allahs ensamhetsrätt att dyrkas: "Säg: Otrogne! 

Jag dyrkar inte vad ni dyrkar och inte heller dyrkar ni 

vad jag dyrkar och jag skall inte dyrka det ni dyrkar och 

ni skall inte heller dyrka vad jag dyrkar ni har er 

religion och jag har min". Denna surah handlar endast om 

monoteism i Allahs ensamhetsrätt att dyrkas och monoteism i 

dyrkan.s

Anledningen till att denna surah sändes ned var att 

månggudadyrkarna bad Profeten (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) att 

de skulle dyrka hans Herre under ett års tid och att han skulle 

dyrka deras gudar under ett års tid.4s

Därefter sände Allah ned denna surah som ett avståndstagande av 

dyrkandet av andra gudomar och för att man endast skall dyrka 

Allah.s

Han sade: "Jag dyrkar inte vad ni dyrkar", Han upprepade 

detta för att lägga extra vikt vid det.s

Och Han sade: "Ni har er religion och jag har min". Detta 

sades som ett avståndstagande och för att månggudadyrkarna 

skulle tappa hoppet om det de sökte efter.s

I Koranen finns det också en surah som endast nämner monoteism 

i Herraväldet, Namnen och Attributen. Det är Surat ul-Ikhlas: 

"Säg: Han är Allah [och Han är] En. "Allah är as-Samad 

(den perfekte i Sina attribut som hela skapelsen vänder 

sig till). Han har inte avlat och inte heller är Han född. 

Och det finns ingen [och inget] som är Honom lik."s

I denna vers finns det nekande och bekräftande. Den nekar att 

Allah skulle besitta några brister, medan den bekräftar att Allah 

besitter de fullkomliga attributen. Denna surah handlar helt och 

hållet om Allahs Attribut. Av denna anledning har det återberättats 

att en följeslagare till Profeten (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) 

                                                           
 
 Återberättad av Ibn Jarir at-Tabari och Ibn Abi Hatim I deras två tafsirböckers
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brukade läsa denna surah ofta så frågades han om det, då svarade 

han: Jag älskar den för i den finns den Nåderikes Attribut. När 

Profeten (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) sade det sade han: "Berätta 

för honom att Allah älskar honom"5s

s 

                                                           
5) Berättad av al-Bukhari (7375) och Muslim (813)s
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Monoteismens kategorier i surat uz-Zumar: 

Början till slutet av surat uz-Zumar handlar om monoteismen och 

dess tre kategorier: monoteism i Herraväldet, monoteism i Allahs 

ensamhetsrätt att dyrkas och monoteism i Namnen och Attributen. 

När du reflekterar över surahn från dess början till dess slut så 

finner du detta.s

Han sade: "Uppenbarelsen av denna Skrift är Allahs, den 

Allsmäktiges, den Vises, verk. Vi har uppenbarat 

Skriften med sanningen för dig. Dyrka därför Allah med 

ren och uppriktig tro! Ja, ren, uppriktig tillbedjan är 

Allah förbehållen!" [az-Zumar: 1-3] s

Och Han sade: "Säg: "Jag har blivit befalld att dyrka Allah 

med ren och uppriktig tro, och jag har blivit befalld att 

vara den förste av dem som underkastar sig Allahs 

vilja." Säg: "Om jag inte lydde min Herre, fruktar jag 

[att Hans] straff skulle drabba mig en olycksdiger Dag." 

 Säg: "Jag dyrkar Allah med ren och uppriktig tro" [az-

Zumar: 11-14]s

Och andra verser som handlar om monoteism i Allahs 

ensamhetsrätt att dyrkas. Hela surahn handlar om monoteismens 

tre kategorier.s

Samma sak gäller andra suror och verser i Koranen som innefattar 

de tre kategorierna av monoteism. Du kan knappt finna en surah i 

Koranen som inte handlar om monoteism. Vissa suror handlar om 

endast en eller fler av monoteismens kategorier. De flesta av 

surorna som uppenbarades i Mecka handlar om att förklara 

monoteism och kalla till det.s

Detta tyder på vikten av monoteismen och dess höga status i 

religionen, och att det är obligatoriskt för muslimerna att lägga vikt 

vid det genom att lära sig om det, lära ut och handla i enlighet med 

det. Allah säger: "Ha vetskap om att ingen har rätt att 

dyrkas förutom Allah och be om förlåtelse för dina 

synder och för de troende männen och kvinnorna." 

[Muhammad: 19]s
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Här tilltalas Allahs sändebud (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) och var 

och en från hans samfund med att dem beordras att lära sig innan 

de handlar. De skall lära sig kunskap, och i synnerhet kunskapen 

om monoteism eftersom handlingar som inte baseras på kunskap 

inte är korrekta.s

Det är ett måste att en person lär sig kunskap först och därefter gör 

handlingar och han skall inte göra handlingar utan kunskap.s

Av denna anledning sade Allah: "Utom den som med [full] 

kunskap vittnar om sanningen" [az-Zukhruf: 86]s

"Vittnar om sanningen" dvs. med sin tunga då han säger La 

ilaha illa Allah. "Utom den som med full kunskap" vittnar om 

detta genom att ha kunskap om betydelsen och innebörden av 

detta vittnesmål och vad det tyder på, och de handlar i enlighet 

med det i enlighet med kunskap.s

Det måste alltså finnas tre saker där: Att man uttalar La ilaha illa 

Allah, att man känner till dess betydelse och att man handlar i 

enlighet med dess innebörd öppet och dolt.s

Hela Koranen handlar om monoteism, dess kategorier, dess 

rättigheter, det som fullbordar det, belöningen för den som 

handlar i enlighet med det och straffet för den som vänder sig bort 

från det. Hela Koranen handlar om dessa saker.s

Detta är den monoteism som muslimerna måste lägga vikt vid före 

allt annat. Om de gör det kommer de att få seger, ära och få chans 

att styra på jorden. Dessa saker sker inte om man inte lever upp till 

monoteismen som Allah skapade skapelsen för och som Han 

beordrade dem alla att handla i enlighet med.s

Hur kan man ta det lätt gällande monoteism?! Det sägs: 

Människorna har problem nu! Muslimerna befinner sig i en svår 

och pressad situation från fiendernas sida!s

Man måste veta att den viktigaste av alla muslimernas 

angelägenheter är att praktisera monoteism, så man måste lägga 

vikt vid det innan allting annat. Vi måste frigöra människorna från 
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att vara okunniga om monoteism, vi måste frigöra dem från 

månggudadyrkan, innovationer och vidskepelse. s

Om vi gör det så kommer segern att komma likt den kom till de 

tidigare generationerna från detta samfund då de praktiserade 

monoteism på ett korrekt sett med deras tal, kunskap och 

handling. Allah lät dem då styra på jorden likt Han sade: "Allah 

har lovat dem bland er som tror och gör rättfärdiga 

handlingar att Han skall göra dem till ställföreträdare 

på jorden - liksom Han gjorde dem till Sina 

ställföreträdare som levde före dem - och ge fasthet och 

styrka åt den religion som Han har godkänt för dem, 

och att Han i stället för den fruktan som de förut levde 

under skall skänka dem trygghet - detta sker dock med 

ett villkor: "[på villkor att] de ägnar Mig sin dyrkan och 

inte sätter något vid Min sida" "Men de som efter detta 

återfaller i otro är al-Fasiqun." [an-Nur: 55] dvs. de lyder 

inte Allah.s

Detta är monoteism, detta är dess kategorier, detta är dess vikt och 

detta är hur Koranen förklarar det.s

Må Allah göra oss och er bland monoteismens folk som håller fast 

vid Koranen och Sunnahn, som kallar till Allah baserat på insikt, 

med visdom, goda förmaningar och genom att lägga fram 

argumenten på bästa sätt.s

Och vi ber Honom att ge seger till Sin religion, låta Sitt ord vara 

högst och rätta till muslimernas ledare och lärda.s

 

 

 

 

 

 


