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Vi g ti g h ed en a f a t S ø g e V i d en
Allahs Sendebud  sagde:

«  
     
      
   »
”Søgen efter viden er en forpligtelse for enhver muslim.” [Sunan Ibn Majah]
I dag ser vi desværre mange muslimer, som når det handler om deres uddannelse, arbejde eller endda
underholdning, vil tilegne sig en masse viden om disse områder, men når det handler om deres Deen,
Islam, så har de meget lidt viden. Profeten  har faktisk beskrevet denne tid. Hazam bin Hakeem
berettede fra sin onkel, der berettede fra Allahs Sendebud , som sagde:
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”I er i en tid med mange jurakyndige, få talere, mange, der giver og få, der spørger;
så handling i denne tid er bedre end viden. Og der vil snart komme en tid med få
jurakyndige, mange talere, mange, der spørger og få, der giver; så viden i denne tid
er bedre end handling.” [Al-Tabarani]
Hvilken type af viden er Fardh ’Ayn (dvs. en individuel forpligtelse)?
For det første er det obligatorisk for os alle at have Iman på Islam uden tvivl, så derfor skal denne viden
være kendt for os. Og det er viden om de grundlæggende elementer i Islams ’Aqidah:
Allah  siger:
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”Og tvivl (eller formodning) er sandelig ikke nogen erstatning for Sandheden.” [Al-Najm 53:28]
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Og Han  siger:
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”De har ingen (sikker) viden herom, og følger ikke andet end formodninger.” [Al-Nisa 4:157]
Og Han  siger ydermere:

O, ;( S
 A MQ$  %#) , $C "@MN MQ$ , ;'"%A ,$ -E 2 ;T S
 %    @ J UE  V  7F
”Sig: Har I nogen ’Ilm, som I kan frembringe for os? I følger ikke andet end formodninger, og I gør ikke
andet end at lyve.” [Al-An’am 6:148]
Og Han  siger:
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”De er intet andet end navne, I har udtænkt - I og jeres fædre, for hvilke Allah ikke har nedsendt nogen
autoritet; og de følger ikke andet end formodninger, og hvad deres Nafs ønsker. Selv om der allerede er
kommet vejledning til dem fra deres Rabb.” [Al-Najm 53:23]
Jalaluddin Al-Suyuti har kommenteret denne Ayah, at folk havde formodninger (Dhann), hvilket står i
modsætning til viden (’Ilm) dvs. absolut viden. Han sagde også, at Allah  havde nedsendt et absolut
bevis (Burhan Qat’i) for den islamiske ’Aqidahs sandhed. [Tafseer Al-Jalalayn, side 627]
I alle disse og andre Ayaat, som har at gøre med overbevisninger (’Aqa´id), kritiserer Allah  dem, der
tager deres overbevisning gennem formodninger (Dhann) og Han  forbyder dem på en forlangende
måde at gøre dette.
Derfor er det forbudt for os at have en følelsesmæssig overbevisning eller en overbevisning baseret på
efterligning. Vi skal selv vide, at Allah  findes, at Muhammad  er hans sidste Sendebud, at Qur’anen
er Allahs  Tale, og at alt hvad der er indeholdt i den, er sandheden, såsom erkendelsen af eksistensen
af Engle, tidligere bøger, tidligere Profeter, Dommedagen, Jannah, Jahannam osv.
For det andet er det en individuel forpligtelse for os at kende de shariamæssige regler relateret til vores
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eget liv og handlinger.
Allah  har adresseret os direkte i Qur’anen på følgende måde:
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”Åh I, som har Iman (erkendelse eller overbevisning)! Adlyd Allah og adlyd Sendebudet.”
Vi ved, at vores formål i livet er at tilbede Allah , ligesom Allah  siger:
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”Jeg har ikke skabt Jinn (dvs. usete væsner) og Mennesket til andet end, at de skulle tilbede Mig.”

[Al-

Dhariyaat 51:57]

Allah  har også tydeligt påbudt os at tage fra Sendebudet :
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”Og hvad Sendebudet har givet jer, skal I tage imod, og det han har forbudt jer, skal I afholde jer fra.” [AlHashr 59: 7]

Derfor skal vi i det mindste kende de shariamæssige regler, som er relateret til Fara´idh (forpligtelser) og
Muharramaat (forbud) blandt vores handlinger; eksempelvis:
- Ahkam om Salah
- Ahkam om forhold til det modsatte køn
- Ahkam om ansvaret overfor forældre
- Ahkam om køb
- Ahkam om at besvare Salam (dvs. når andre hilser på os)
- Ahkam om bagtalelse
- Ahkam om arbejdet for Khilafah
- Ahkam om Riba (renter og åger)
Uanset hvilke handlinger vi foretager os, så skal vi kende reglen (dvs. Hukm), før vi udfører handlingen,
fordi der er et juridisk princip, som siger: Enhver handling kræver en Hukm og enhver Hukm kræver et
bevis.
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Derfor er det Fardh for en læge at kende Ahkam relateret til hans felt; eksempelvis om obduktion er
tilladt, regler om behandling af det modsatte køn, brugen af rusmidler (Khamr) til medicinske formål
osv.
For en Imam i en Masjid er det Fardh at kende Ahkam om at lede bønnen, forpligtelser i forbindelse
med Khutbah (dvs. talen om fredagen), ansvaret overfor muslimerne, forpligtelsen om at sige sandheden
fra talerstolen (Minbar) osv.
Det er Fardh for læreren at vide, om det er tilladt at undervise elever i fag, der modsiger Islam og
fremmer Kufr, Ahkam om undervisning af medlemmer af det modsatte køn, Ahkam om disciplinering af
eleven m.m.
Det er Fardh for ægtemanden at kende sine forpligtelser over for sin kone, hvad der er forbudte
handlinger, hvordan han kan disciplinere hende, hvis hun er ulydig osv. Ligeledes er det Fardh for
konen at kende sit ansvar overfor sin mand, at være forælder overfor barnet, barnets pligter overfor
forældre og så videre.
Det er Fardh for muslimernes Khalifah at kende Ahkam relateret til hans ansvar osv.
Altså skal vi sikre os, at vi følger Shari’ah og ikke regler, som er opfundet fra sindet.
I en Hadith fra Sahih Al-Bukhari fra ’Abdullah bin ’Amru bin Al-’Aas, som sagde: Jeg hørte Allahs
Sendebud  sige:
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”Allah vil sandelig ikke slette viden ved at fjerne den fra tjenerne, men den vil blive
slettet med de lærdes død, indtil der ikke er nogen lærd tilbage; så vil folk spørge
uvidende personer, som vil give deres holdning uden viden, så de vil vildlede og
selv blive vildledt.” [Sahih Al-Bukhari]
Dette vil sige, at de giver Fatwaer i henhold til deres egne meninger, som ikke stammer fra de islamiske
beviser.
Og Profeten sagde i en autentisk Hadith:
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”Sandelig, den bedste tale er Allahs Bog og den bedste vejledning er Muhammads
vejledning. De ondeste sager er de nyopfundne sager, og enhver nyopfunden sag er
Bid’ah (innovation); enhver Bid’ah er vildledning, og enhver vildledning er i Ilden.”
[Sunan Al-Nasa´i]

De ”nyopfundne sager” er de innovationer, som modstrider de islamiske beviser.
Hadith’en berettet af Al-Darqutni i Al-Afrad fra Anas, fra Profeten , som sagde:
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”Den der snyder min Ummah, forbandes af Allah, englene og menneskeheden. De
sagde de: Hvad er snyd, åh Allahs Sendebud? Han sagde: ”At han opfinder en
Bid’ah (dvs. innovation) for dem, som de så handler efter.” [Al-Darqutni og Kanz Al-’Ummal]
Og i en Hadith berettet af Ibn ’Abbas , som sagde, at Allahs Sendebud  sagde:
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”Den, der taler om Qur’anen uden viden, skal finde sin plads i Ilden.” [Al-Tirmidhi og Abu
Dawud]

Altså har Islam forbudt os at følge nogen anden vej end videns vej. Og Allah  siger:
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”Og følg ikke det, som du ikke har nogen viden om. Sandelig! Hørelsen, synet og hjertet; alt dette vil man
blive draget til ansvar for (af Allah).” [Al-Isra 17:36]
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Selv om vi ikke er bevidste om beviset, så skal vi vide, at reglen er udledt fra de islamiske tekster via en
legitim Ijtihad.
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”Spørg derfor påmindelsens folk, hvis I ikke ved.” [Al-Anbiya 21:7]
Han  har påbudt, at den, der ikke har viden, skal spørge den, der er mere vidende end ham.
Det blev også berettet af Jabir : ”En mand blev ramt af en sten, der splittede hans kranium. Derefter
havde han en våd drøm. Så spurgte han sine følgesvende - kender I en tilladelse (Rukhsah) for mig til at
udføre Tayammum (i stedet for Wudhu)? - De sagde: Vi finder ikke nogen tilladelse for dig, og du kan
bruge vand. Så han tog et bad og døde. Da vi ankom til Profeten , fik han det at vide. Så sagde han :
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”De dræbte ham, må Allah dræbe dem. Hvorfor spurgte de ikke, når de ikke havde
viden? Den eneste kur for uvidenhed er at spørge. Det ville have været nok for ham
at lave Tayammum, og binde et stykke stof omkring sit hoved, tørre over det, og
vaske resten af kroppen.” [Sunan Abu Dawud, Ibn Majah og Musnad Ahmad]
Så Sendebudet  pålagde dem at spørge om den shariamæssige Hukm.
Vi skal passe på, hvem vi tager vores viden fra i forhold til de shariamæssige regler; det skal være nogen,
vi har tillid til, og nogen, som baserer deres udtalelser på de islamiske beviser.
En beretning fra Imam Al-Zuhri lyder, ”Vær forsigtige, hvem I tager jeres viden fra, fordi dette er jeres
Deen (livsstil).”
Vi skal vogte os for alle regeringsansatte Muftier, lærde og Imamer - og dem, der åbent har overtrådt
Shari’ah eller har givet domme (Fatawa), som modsiger de absolutte (Qat’i) sager.
Abu Hanifah sagde: ”Hvis du ser den retslærde ved regentens porte, så anklag ham i hans Deen.”
De trofaste og oprigtige retslærde går aldrig på kompromis med sandheden. Lad os tage eksemplet med
Imam Ahmad bin Hanbal , Hadith mesteren og Makkahs Mujtahid, til hvem Hanbali juraskolen
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(Madhab) tilskrives. I hans tid blev Al-Ma´mun den nye Khalifah, og han havde adopteret Mu’tazilas
holdning om, at Qur’anen var skabt, og forsøgte at påtvinge denne holdning over masserne.
Han startede med ’Ulema, fordi de var dem, der havde ledelsen af Ummah. Blandt disse ’Ulema var
Imam Ahmad, som nægtede at acceptere denne korrupte doktrin. Hans onkel gik til ham og bad ham
om at sige med sin tunge, hvad han ikke accepterede i sit hjerte; til dette svarede han: ”Hvis den
retslærde (’Alim) er tavs overfor falskhed, hvornår vil sandheden så blive manifesteret?”
Den anbefalede viden
At få viden i de øvrige områder indenfor Islam, som er udover viden om de grundlæggende elementer i
’Aqidah og direkte Ahkam til vores liv, er Mandub (opfordret); eksempelvis at kende beviserne for
Ahkam, viden om Seerah, islamisk historie (Tarikh), Tafseer (fortolkning), arabisk sprog, Hadith videnskab
og Usul Al-Fiqh (jurafundamenter).
Vi bør stræbe efter at opnå denne viden kontinuerligt.
Belønningen for at få viden
Al-Bukhari berettede gennem Mu’awiyah bin Abu Sufyan, at Allahs Sendebud  sagde:

«@ JU * ? 4 5^ e6 : ? R ? M f   @  »
”Den Allah ønsker noget godt for, vil Han give Fiqh (forståelse og viden) i Deen.”
Det blev berettet, at ’Umar bin Al-Khattab  sagde: ”At et tusind tilbedere, som beder om natten og
tilbeder om dagen, dør, er mindre alvorlig end at en intelligent person med viden om Allahs Halal og
Haram, dør.”
Alle disse beretninger indikerer og understreger for os, som er muslimer, hvor vigtigt det er at søge
viden.
Abu Hurayrah  sagde, at Allahs Sendebud  sagde:

«-4R K̀g) ; 4  -VU T C n6&
  @  { >  M-l >! &
  > ! »
”Det vise ord er den Troendes tabte ejendom; hvor end han finder det, så har han
størst ret til det.” [Sunan Al-Tirmidhi]
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Abu Al-Darda  sagde: ”At lære om en enkelt sag (i Deen), er bedre for mig end at bede hele natten.”
Han sagde også: ”Den retslærde og søgeren af viden er partnere i udvekslingen af godt. Andre mænd er
sultne, og der er intet godt i dem.”
Fath bin Muhammad Al-Azdi (Al-Musili)  sagde: ”Den syge person, der ikke får mad eller noget at
drikke eller givet nogen medicin, vil han ikke dø?” Folk svarede: ”Jo!” Han sagde: ”Det er det samme
med hjertet; det ville dø, hvis viden og visdom blev tilbageholdt fra det.”
’Abdullah bin Mas’ud  berettede: Profeten  sagde:

? M 2 -AY  T \ C JK&
  * ? %!  V  ? 9 M
  -G- ? M 2 -AY  T \ @ 6 %Eq * -M$ U 
 g -»
«-4> C -4R *5  ; 4  G > ! g
”Lad vær med at misunde andre end to personer: Den første er en person, Allah har
givet rigdom, der bruger den på en retskaffen måde; den anden er en person, som
Allah har givet visdom, og han handler efter den og underviser andre i den.” [Sahih AlBukhari]

Abu Hurayrah sagde, at Allahs Sendebud  sagde:
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”I vil finde, at mennesker er ligesom miner med sølv og guld. De bedste af dem i
uvidenhed vil være de bedste af dem i Islam, når de får viden.” [Sahih Muslim og Mishkat AlMasabih]

De lærdes status
De lærde har en særlig status i Islam, og vi skal respektere dem.
Allah  siger:
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”Sig: ”Er dem, der ved, ligesom dem, der ikke ved?” Det er kun mennesker med forståelse, der vil tænke
sig om.” [Al-Zumar 39:9]
Jabir  berettede: Efter Uhud slaget, arrangerede profeten  begravelsen af to martyrer i en grav. Hver
gang spurgte han :
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”Hvilken en af dem havde lært mest af Qur’anen udenad?”
Den der blev udpeget placerede han først i graven.” [Sahih Bukhari]
’Ubadah bin Al-Samit  berettede, at Allahs Sendebud  sagde:
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”Den der ikke anerkender æren, som vores ældre fortjener, som ikke viser nåde til
vores yngste, og heller ikke anerkender vores lærdes ret, er ikke fra min Ummah.”
[Musnad Ahmed]

’Abdullah bin Mas’ud  berettede, at Allahs Sendebud  sagde:
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”Lad dem, der er modne og besidder (religiøs) viden, stå tættest på mig i Salah;
derefter dem, der er tættest på dem i disse henseender.” (Han gentog dette) tre gange
(og tilføjede:) ”Pas på med at beskæftige jer med den løse snak, som foregår på
markederne (når I er i Moskéen).” [Sahih Muslim]
Abu Musa  berettede, at Allahs Sendebud  sagde:
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”Det er visselig ud af ærbødighed (Ijlal) til Allah, at vi respekterer den aldrende
(gråhårede) muslim, og den, som har lært Qur’anen udenad, og ikke overdriver i
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udtalelsen af dens bogstaver og heller ikke glemmer den, og at vise respekt til den
retfærdige Sultan (regent).” [Sunan Abu Dawud]
Må Allah  gøre det muligt for os at få den korrekte viden og anvende den.

Da’wah Studiecenter Website:
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