
La oss svare på det ved å undersøke Koranen. Å skjenke betyr å tildele. Vi vet at Allah er Al-Wahhab (den 
veldige Skjenkeren). Altså er wahhab (skjenker) en attributt av Allah. Allah er den som skjenker til oss med 
gaver og goder.

Ifølge wanna-be lærdes tankegang er det shirk (avgudsdyrkelse) og kufr (vantro) å påstå at noen andre 
enn Allah også kan skjenke med gaver og goder. Ifølge deres tankegang gjelder da at dersom man sier at et 
menneske eller skapning også skjenker gaver og goder, så er dette shirk og kufr. Ha det i bakhodet, la oss 
nevne følgende vers av Koranen, surah 19 (Mariam), vers 19:

َهَب لَِك ُغالًما َزكِيًّا﴾
َ
نا رَسوُل َرّبِِك ِل

َ
﴿قاَل إِنَّما أ

Engelen Jibril (Gabriel) sa: «Jeg er kun en utsending fra Herren din, (jeg har kommet) 
for å skjenke deg en ren sønn.»

Her ser vi det klart og tydelig at lederen til alle engler, den skjønne Jibril e (Gabriel), påstår å kunne skjenke 
Mariam e (Maria) med en ren sønn. Å, wanna be lærde, skal dere også utstede fatwa mot engelen Jibril e 
for å begå shirk og kufr mazallah (Gud forby!) for å kunne skjenke Mariam e med en sønn? Astaghfirulla! 
Sannheten er at mennesker som ikke eier sunn fornuft, ikke klarer å avgjøre om noe er shirk og kufr eller 
ikke. De burde heller oppsøke godkjente autoriteter i islam og søke ekte islamsk lære fra dem, enn å følge 
villedende wahhabi og salafi lærde. 

Om dette ikke skulle være nok bevis for å avsløre wanna-be lærdes feiloppfatning av begrepet shirk og 
kufr, så kan vi nevne et annet følgende vers av Koranen, sura 27 (Al-Naml), vers 63. Allah refererer til seg 
som Den som viser veien (al-hadi - َــدي .(ه

﴾ِ ن يَهديُكم يف ُظلُماِت الَبّ مَّ
َ
    ﴿أ

Hvem er Den som viser dere veien i det tørre lands og havets mørke?

Igjen, ifølge wanna-be lærdes tankegang er det shirk og kufr å påstå at noen andre enn Allah også kan 
vise vei. Vel, la oss igjen sitere fra Koranen der Allah med henvisning til Profeten Muhammad a sier som 
følger:

﴿ِإَونََّك َلَهدي إىِٰل ِصاٍط ُمسَتقيٍم﴾
Og sannelig, du rettleder til den rette veien.

Her er ordet هــدي (hadi = en som viser vei) brukt om Profeten Muhammad a av Allah Selv! Å, wanna be lærde, 
skal dere nå utstede fatwa mot denne Koranens vers og kalle den for mazallah shirk og kufr? Hvor er det dere får 
deres kunnskap om islam fra? Det er hvertfall ikke fra Koranen. For jeg har illustrert til dere hva Koranen mener om 
deres tankegang. Så hold opp med å utstede fatwa mot muslimer, noe dere overhode ikke har autoritet til å gjøre.

Islam er i dag blitt en gjenstand for krangel, fitna og oppgaven til lærde er blitt å rette opp i misforståelser 
hele tiden. Velkommen til den første tiden av fitna i den muslimske umma. Gud bevare oss! Muslimer 
burde i stede samle seg sammen og samarbeide til det beste for islam og spre fred og kjærlighet og harmoni 
over hele verden, enn å stemple andre for kafir og utgi fatwa som gærninger hit og dit i hut og pine. Å, dere 
som kaller andre muslimer for kafir. Se hva selveste shaykh ul hadith, Imam Qastallani, som alle muslimske 
lærde obligatorisk følger som en autoritet av islam:

 لنه إن اكن القائل صادقا يف نفس المر فالمريم اكفر وإن اكن اكذبا فقد جعل الرايم اإليمان كفرا - 
Den som stempler en annen for kafir har rett kun hvis den han stempler som kafir, 
virkelig er en kafir. Men hvis han ikke er det, da har anklageren gjort om sin imaan til 
kufr!1

De som stempler andre muslimer for shirk uten gyldig grunnlag fra sharia-loven, bør være klar over 
advarselen gitt av Profeten Muhammad a. Abu Hurayra g beretter:

َحُدُهَما -
َ
ِخيهِ يَا اَكفُِر َفَقْد بَاَء بِهِ أ

َ
ِ صىل اهلل عليه وسلم قَاَل   :   إَِذا قَاَل الرَُّجُل ل نَّ رَُسوَل اهللَّ

َ
ِب ُهَريَْرةَ ـ رىض اهلل عنه ـ أ

َ
َعْن أ

Allahs Sendebud a sa: «Hvis den ene sier til den andre, å, kafir (vantro)!, så er minst 
en av dem det.»2 

1  Berettet av Imam Qastalani i irshad al-Sari, bind 9, s. 65.
2   Sahih al-Bukhari, bok 73 Kitab al-Adaab [Bok om gode manerer], bind. 8, hadith nr. 125. 
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