Shirk i al-Ulûhiyah/al-`Ebâdah
(Sætte partnere ved Allâh i tilbedelsen)
I denne kategori af Shirk bliver tilbedelse rettet mod andre end Gud, og belønningen for
denne tilbedelse søges også fra en simpel skabning og ikke fra Skaberen. Som i de tidligere
kategorier har Shirk i al-Ulûhiyah/al-`Ebâdah to hovedinddelinger.
(A) Ash-Shirk al-Akbar (stor shirk)
Denne form for Shirk optræder, når enhver form for tilbedelse rettes mod andre end Allâh
(swt). Det repræsenterer den mest tydelige form for afgudsdyrkelse, som profeterne
modsatte sig og specifikt blev sendt af Allâh for at kalde masserne væk fra. Dette princip er
understøttet af Allâhs ord i Al-Qur’ân:

"Og sandelig, Vi har sendt hver en nation en budbringer sigende: ’Adlyd Allâh og undgå Taghût
(falske guder)’."
Sûrah an-Nahl, 16:36

Taghût betyder rent faktisk alt, som tilbedes i stedet for Allâh (swt) eller samtidig med
Allâh (swt). F.eks. er kærlighed en form for tilbedelse, der i en bestemt form kun må rettes
mod Allâh. I Islâm udtrykkes kærlighed til Gud ved total lydighed overfor ham. Det er ikke
den samme type kærlighed, som et menneske normalt føler overfor skabninger; det være
sig forældre, børn, mad, osv. At rette denne type kærlighed mod Gud vil svare til at sænke
Ham til et niveau, hvor skabningerne befinder sig. Og dette er faktisk Shirk i al Asmâ’
was-Sifât. Kærlighed som tilbedelse til Allâh (swt) er den totale overgivelse af ens vilje til
Gud. Derfor fortalte Allâh (swt), at profeten
skulle sige til de troende:

" Sig (Oh Muhammad), hvis du elsker Allâh, så følg mig og Allâh vil elske dig (tilbage)."
Sûrah Âl-´Imrân, 3:31

Profeten

fortalte også sine ledsagere:

”Ingen af jer tror oprigtigt, førend jeg er mere elsket af ham end hans barn, hans far og hele
menneskeheden”.
Berettet af Anas og samlet af al-Bukhâri

Kærlighed til profeten
er ikke baseret på hans medmenneskelighed men på den
guddommelige baggrund for hans budskab. På denne måde udtrykkes kærlighed til
profeten
ligeledes ved totalt lydighed overfor hans påbud.
Allâh (swt) sagde i den sidste åbenbaring:

"Den, der adlyder budbringeren, har adlydt Allâh…"
Sûrah an-Nisâ, 4:80

og

"Sig: Adlyd Allâh og adlyd profeten…"
Sûrah Âl-´Imrân, 3:32

Hvis mennesket tillader kærligheden til noget komme imellem sig selv og Allâh (swt), så
har det tilbedt denne ting/objekt. På denne måde kan penge blive ens gud, og selv ens
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lyster og begær kan blive ens gud. Profeten

sagde:

”Tilbederen af dirham’en vil altid være fattig”
Berettet af al-Bukhâri

og Allâh (swt) siger i Al-Qur’ân:

"Har I ikke set dén, som gør sit begær til sin gud?"
Sûrah al-Furqân, 25:43

Der er blevet lagt meget vægt på det farlige ved Shirk i `Ebâdah (tilbedelse), fordi det er i
direkte modstrid med selve formålet med skabelsen, som Allâh (swt) udtrykker som
følgende:

"Jeg skabte ikke Djinn og mennesket for andet end tilbedelse af mig "
Sûrah adh-Dhâriyât, 51:56

Ash-Shirk al-Akbar repræsenterer den største oprørshandling mod universets Herre og er
dermed den ultimative synd. Det er en synd så stor, at den så godt som fjerner alle de gode
handlinger, som et menneske har foretaget sig. Denne synd er så alvorlig, at den sikrer
udøveren evig forbandelse i Helvede. Alle falske religioner er baseret på denne form for
Shirk. Alle menneskeskabte systemer inviterer på den ene eller anden måde deres følgere
til en tilbedelse af skabelsen. De kristne kaldes til tilbedelsen af en mand, en af Guds
profeter ved navn Jesus, som de tror er inkarneret af Gud. Katolikker tilbeder Maria som
”Guds moder”, og engle som Michael, der hyldes den 8. maj og 29. september (Michaelmas
dag)3. Desuden tilbeder de også ”menneskehelgener”.
De muslimer, hvis handling også falder ind under denne kategori af Shirk, er dem, som
tilbeder profeten Muhammad (saws) eller tilbeder mystikere fra sufi-hierakiet af helgener.
Dette foregår i den tro, at deres bønner bliver hørt og opfyldt og sker på trods af, hvad
Allâh (swt) siger:

"Sig: Tror I, at hvis Allâhs straf faldt over jer eller Timen kom til jer, at I ville kalde på andre end
Allâh? (Svar) hvis I er sandfærdige."
Sûrah al-An´âm, 6:40

(B) Ash-Shirk al-Asghar (mindre Shirk)
Mahmoud ibn Lubayd fortalte, at ”Allâhs budbringer

sagde:

”Dét, som jeg frygter mest for jer, er ash-Shirk al-Asghar (mindre Shirk).” Hans ledsagere spurgte
”Oh budbringer fra Allâh, hvad er mindre Shirk?” Han svarede ”Ar-Riyâ (at prale), for på
Genopstandelsens Dag, når folk modtager deres belønninger, vil Allâh sandelig sige, ”Gå til dem,
som du pralede overfor i den materielle verden og se, om du kan få nogen belønning fra dem.”
Berettet af Ahmad, at-Tabarânî og al-Bayhaqî

Mahmoud ibn Lubayd sagde også:

”Profeten
kom ud og fortalte, ’Oh mit folk, tag jer i agt for den skjulte Shirk!’ Folket
spurgte, ’Oh budbringer fra Allâh, hvad er skjult Shirk?’ Han svarede, ’Når en mand står op for
at bede og anstrenger sig for at gøre sin bøn smuk, fordi folk ser på ham; det er skjult Shirk’.”
Samlet af Ibn Khuzaymah

2

Ar-Riyâ
Riyâ er at foretage enhver form for tilbedelseshandling, der udføres for at blive set og rost
af mennesker. Denne synd ødelægger alt det gavn og nytte, der består i gode gerninger.
Ydermere er der en alvorlig straf til dén, der begår dette. Det er specielt farligt, fordi det er
naturligt for mennesket at længes efter og nyde, at ens medmennesker roser en. At foretage
religiøse handlinger for at imponere fok eller for at blive rost af dem, er derfor et onde, der
kræver menneskets yderste opmærksomhed. Denne fare er virkelig bemærkelsesværdig og
nærværende hos de troende, hvis mål er at lave alle livets handlinger til religiøse
handlinger, tilegnet Gud. Faktisk er sandsynligheden for, at velinformerede troende vil
begå ash-Shirk al-Akbar lille, fordi dens faldgruber er så tydelige. Men for den oprigtigt
troende og alle andre er risikoen for at begå Riyâ stor, fordi den er så skjult. Det sker
ved den simple handling, at man ændrer sin niyyah (intention). De motiverende kræfter
bag er også meget stærke, eftersom de kommer fra menneskets indre natur.
Ibn `Abbâs hentydede til denne realitet, da han sagde,

”Shirk er mere skjult end en sort myre, der sniger sig op af bagsiden af en sort sten på en
måneløs nat.”
Berettet af Ibn Abî Hâtim

Derfor skal man være meget varsom og forsigtig med hensyn til at sikre sig, at ens
intentioner begynder rene og forbliver rene, hver gang man udfører en religiøs handling.
For at sikre dette er det foreskrevet i Islâm, at nævne Allâhs navn før enhver vigtig
handling. En række Du`â (uformelle bønner) er ligeledes blevet foreskrevet af profeten
før og efter alle naturlige vaner, som f.eks. at spise, drikke, sove og have samleje med sin
ægtefælle. Dette er for at gøre alle disse hverdagshandlinger til en slags tilbedelse og for at
udvikle en dyb og stærk bevidsthed om Allâh (swt) hos den troende muslim. Det er denne
form for bevidsthed, kaldet Taqwâ, der fundamentalt set sikrer, at ens intentioner
forbliver rene. Profeten
forsynede os også med beskyttelse mod de uundgåelige
handlinger af Shirk ved at lære os nogle specifikke bønner, som kan siges når som helst.
Abû Mûsa sagde:

”En dag gav Allâhs budbringer
en prædiken og sagde: ’Oh mit folk, frygt Shirk, for det er
mere skjult end en krybende myre.’ De, som Allâh ønskede (skulle spørge), spurgte: ’Og
hvordan skal vi undgå det, når det er mere skjult end en krybende myre, Oh budbringer fra
Allâh?’ Han svarede, ’Sig: Allâhumma Innâ na`ûdhu bika an nushrika bika shay`an na´lamuh,
wa nastaghfiruka limâ lâ na´lamuh. (Oh Allâh vi søger tilflugt i dig fra bevidst at begå Shirk
mod dig og vi beder om tilgivelse for, hvad vi ikke ved)’.”
Samlet af Ahmad og at-Tabarânî

Fra bogen Tawhids Principper
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