Ti ting der ophæver din islam
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Al tak og lovprisning tilkommer Allah, Herren af himlene og jorden. Må Allahs fred og
velsignelser være over den sidste profet af Allah, og over alle dem, der følger hans
fodspor indtil den yderste dag.
Mine kære brødre og beæret søstre, I skal være opmærksomme på, at der findes
anliggender i denne religion, der kan ophæve jeres islam. Det er særdeles vigtigt, at man
er varsom på disse. Nedenstående er der listet 10 ting, der ophæver ens islam.
1.

At associere partnere med Allah. Allah, Den Mest Høje, siger (meningsmæssigt)
“Sandelig, hvem end som sætter partnere op ved siden af Allah, denne har Allah
forbudt haven (Paradiset) for, og ilden vil være hans opholdssted. Og for
lovovertræderne er der ingen hjælpere.” (Surah Al-Ma’ida, 5:72)

2.

At sætte mellemled mellem sig selv og Allah og påkalde dem via bøn, spørge dem om at
gå i forbøn foran Allah eller sætte sin tillid til dem er alt sammen vantroskab (kufr).

3.

Enhver, der ikke anser polyteisterne for værende vantro eller som sår tvivl vedrørende
deres vantroskab eller som anser deres vej for værende den rette vej, er selv en vantro.

4.

Enhver, som anser en vejledning eller en beslutning som værende bedre end
profeternes, er en vantro. Dette gøre sig gældende for de, der præferer lovgivningen af
ondskab (taghout) over profeternes lovgivning. Nogle eksempler på disse er:
A. At have en overbevisning om at love og systemer, der er skabt af mennesker, er
bedre end den islamiske Shariah. For eksempel:
•

At det islamiske system ikke er passende i det tyvende århundrede.

•

At islam er årsagen til at muslimer er tilbagestående.

•

At islam udelukkende er en sag mellem en muslim og Allah og bør ikke
blandes i andre af livets aspekter.

B. At mene de straffe som Allah har ordineret såsom at hugge hånden af en tyv eller
stene den, der har begået hor, ikke er passende til den tidsalder.

C. At tro på at det er tilladt, at frembringe en regel som Allah ikke har åbenbaret, når
det kommer til islamiske transaktioner eller sager, der vedrører lovgivning, straffe
eller andre anliggender. På trods af at man ikke tror på, at disse ting er overlegne
Allahs shariah, så bekræfter man i realiteten sådan et standpunkt ved at erklære et
specifikt anliggende såsom utroskab, indtagelse af alkohol eller renter for værende
tilladt. Der er konsensus blandt muslimerne om at sådan en person anses som
værende en vantro.
5.

Enhver, der hader en del af hvad Allahs profet har forkyndt til at være tilladt, har ophævet
sin islam og er blevet en vantro på trods af han handler i overensstemmelse med denne
lov eller regel. Allah, Den Mest Høje, siger (meningsmæssigt):
”Dette er fordi de hader hvad Allah har sendt ned, så Han har gjort deres gerninger
frugtesløse.” (Surah Muhammad, 47:9)

6.

Enhver, der latterliggør ethvert aspekt af religionen af Allahs sendebud eller nogen af
dens belønninger eller straffe, bliver en vantro. Allah, Den Mest Høje, siger:
”Sig: Var det Allah, og Hans tegn og Hans Profeter som du latterliggjorde?
Frembring ingen undskyldning; du har vist vantroskab, efter du havde troet.”
(Surah At-Tawbah, 9:65-66)

7.

Praktisering af magi. I dette er inkluderet at for eksempel forårsage splittelse mellem
mand og kone ved at omvende kærligheden manden har til sin kone til had. Det kan
også være friste en person til at gøre ting, han normalt ikke kan lide at gøre ved brug af
magi. En, der engagerer sig i sådan en ting eller er tilfreds med det, aftræder islams fold.
Allah, Den Mest Høje, siger (meningsmæssigt):

”Men ingen af disse to (engle, Harut og Marut) har lært nogen (magi), indtil de
havde sagt, sandelig, vi er en prøve; så udøv ikke vantroskab.” (Surah Al-Baqarah,
2:102)
8.

At støtte og hjælpe polyteister mod muslimer. Allah, Den Mest Høje, siger
(meningsmæssigt):
“Hvem end blandt jer, der tager dem som allierede er aldeles en af dem. Sandelig,
Allah vejleder ikke lovovertræderne.”(Surah Al-Maida, 5:51)

9.

Enhver, som er af den overbevisning om at det er tilladt for nogen mennesker at afvige
fra profeten Muhammads shariah, er en vantro fordi Allah, Den Mest Høje, siger
(meningsmæssigt):
”Og hvem end som søger en anden religion end islam, vil det ikke være
accepteret fra ham, og i det hinsides vil han være blandt taberne.” (Surah alImran, 3:85)

10. At vende sig helt væk fra Allahs religion ved hverken at lære dens forskrifter eller handle
på dem. Allah, Den Mest Høje, siger (meningsmæssigt):
“Og hvem gør større uret end den, der er mindet om åbenbaringer fra sin Herre og
vender bort derfra. Sandelig, skal vi tage nøjagtig gengældelse fra de
skyldige.” (Surah As-Sajdah, 32:22

Allah, Den Mest Høje, siger også (meningsmæssigt):
"Men de vantro vender sig bort fra, det som de var advaret imod." (Surah Al'Ahqaf, 46:3)

Det gør ingen forskel om sådanne krænkelser begås som en joke, i alvor eller af frygt,
undtagen når det er udført under tvang (dvs. fra truslen om tab af liv). Vi søger tilflugt hos
Allah fra sådanne handlinger som vækker Hans vrede og straf.

