
Hvor vakkert det er det at Allah elsker Sitt elskede Sendebud a. Hele Koranen er en gjenspeiling av Allahs 
kjærlighet for Profeten Muhammed a. Denne kjærligheten er så intens at Allah befaler i Koranen om det å 
fryde seg over Profeten Muhammeds a ankomst til denne verden, dvs. feire bursdagen til habib-ullah (Allahs 
elskede, Profeten Muhammed a – ved hvilket man uttrykker takknemlighet til Allah på):

ِ َوبِرمََحتِهِ فَبِٰذلَِك فَلَيفرَحوا ُهَو َخرٌي ِمّما َيَمعوَن﴾ ﴿قُل بَِفضِل اللَّ

Si: «(Alt dette er) takket være Allahs velvilje og nåden Hans (som dere har fått gjennom Profeten Muhammeds a 
profetskap), så muslimene bør fryde seg over det. For det er langt bedre enn alt det de samler i haug (av velstand 

og rikdom).»1

Med Allahs velvilje og nåde, menes det Profeten Muhammeds sending til menneskeheten. Også i et annet vers, 
sier Allah som følger:

ِ َعلَۡيُكۡم َورمَۡحَُتُهۥ لَُكنُتم ّمَِن ٱۡلَخِٰسِيَن﴾ ﴿فَلَۡوَل فَۡضُل ٱللَّ
Hadde det ikke vært for Allahs velvilje og Hans nåde mot dere, ville dere sannelig ha vært fortapte.2

I forhold til dette verset så har de fleste anerkjente koran-fortolkere sagt det at, begrepet Allahs velvilje og 
nåde, er med henvisning til Profeten Muhammed a; dvs. hadde ikke Profeten Muhammed a reddet oss fra 
villfarelsens mørke, og ledet til lyset, så hadde vi vært fortapte. Også et annet vers sier som følger:

ۡيَطَٰن إِلَّ قَلِيٗل﴾ َبۡعُتُم ٱلشَّ ِ َعلَۡيُكۡم َورمَۡحَُتُهۥ َلتَّ ﴿َولَۡوَل فَۡضُل ٱللَّ
Hadde det ikke vært for Allahs velvilje mot dere og Hans nåde, hadde dere (alle) uten tvil fulgt Satan, 

bortsett fra noen få.3

Også i forhold til dette verset så har de fleste anerkjente koran-fortolkere sagt det at, begrepet Allahs velvilje og 
nåde, er med henvisning til Profeten Muhammed a. Så dermed er det klart at når Allah henviser til Sin velvilje 
og nåde (som nevnt verset helt øverst), så henviser Allah til sendingen av Sendebudet Sitt, Muhammed a til 
menneskeheten, ved hvem menneskeheten fikk rettledningens lys, for ellers hadde menneskeheten fulgt satans 
fotspor i villfarelse, bortsett fra noen få. 

Så Profeten Muhammed a er både Allahs velvilje og Allahs nåde. Det at Profeten Muhammed a også er Allahs 
nåde, kommer helt klart fram av verset som følger, der Eieren av Nåden, Allah u, sier:

رَۡسۡلَنَٰك إِلَّ رمَۡحَٗة ّلِۡلَعٰلَِمنَي﴾
َ
 ﴿َوَمآ أ

Og (kjære suverene Sendebud a!), Vi har ikke sendt deg som noe annet enn nåde for alle verdener.4

Så det er ingen tvil om at det med Allahs velvilje og nåde, menes Profeten Muhammeds ankomst a. Det verset 
vi nevnte øverst, gir altså påbud om feiring av mawlid, også kalt milaad-un-nabi a, eller bursdagsferingen til 
Profeten Muhammed a. Allah befaler muslimer om å fryde seg over Allahs velvilje og nåde, som er i form av 
den hellige Profeten Muhammeds ankomst a (fødsesldag, bursdag). Dette er den største og beste velsignelsen 
som er skjenket over menneskeheten; for Allah u sier i det verset at  … dette er langt bedre enn alt det de 
samler i haug (av velstand og rikdom). 

Det å være imot milaad-feiring (Profetens bursdagsfeiring a), er tegn på at noe er galt med ens imaan (tro). 
En slik person er da imot befalingen til Allah gitt i verset nevnt øverst. For å redde sin imaan (tro), er det 
derfor nødvendig, at i stedet for å kreve bevis på dens lovlighet, at man heller begynner å uttrykke fryd og 
glede over Allahs velvilje og gunst, som er i form av den hellige Profeten Muhammeds a bursdag.
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