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Den korrekta dogmen
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Lov ske Allâh och må Han hylla och freda Allâhs sändebud.

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm är Salafs dogm. Denna dogm är samtliga muslimer
ålagda att följa, ty den är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans ädla
följeslagares dogm. Den som väljer en annan dogm överlämnar sig själv till Allâhs stränga
straff och vrede. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade om grupper som skulle
uppkomma i samfundet och sade:
”Mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från
en; Samlingen.”1
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev denna grupp som räddats från den
plågsamma Elden och sade:
”Den som följer det jag och mina följeslagare följer i dag.”2
Detta är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs grund. De håller fast vid profetens (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) och de renläriga kalifernas Sunnah och biter tag i den med sina kindtänder.
Därför är de den räddade gruppen. De är alltså räddade från elden på Domedagen och från
innovationer i religionen. Således är de den stödda gruppen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) sade:
”Det skall aldrig sluta finnas en grupp från mitt samfund som är rådande upprättat på
sanningen. Den skadas inte av dem som försakar den eller motsäger den till dess att Allâhs
(tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer och då kommer den att vara i samma tillstånd.”3
Rådande innebär segrande. Allâh (ta´âlâ) sade:
َ ﺻَﺒُﺤﻮا
ظﺎِھِﺮﯾَﻦ
ْ ََﻓﺄَﯾﱠْﺪَﻧﺎ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ َآَﻣﻨُﻮا َﻋَﻠﻰ َﻋُﺪﱢوِھْﻢ َﻓﺄ
”Men Vi stödde dem som trodde på honom mot deras fiender, och de avgick med segern.”4
َوِإﱠن ُﺟﻨَﺪَﻧﺎ َﻟﮭُُﻢ اْﻟَﻐﺎِﻟﺒُﻮَن

1 Ahmad och Abû Dâwûd rapporterade den från Mu´âwiyah. Ahmad, Ibn Mâdjah och Ibn Abî ´Âsim rapporterade den
från Anas.
2 Rapporterad av al-Âdjurrî i ”ash-Sharî´ah” från ´Abdullâh bin ´Amr och at-Tabarânî i ”as-Saghîr” och ”al-Awsat” från
Anas bin Mâlik.
3 Muslim (1920).
4 61:14
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”Och att Våra styrkor skall hemföra segern.”5
De är segrarna med såväl svärd och spjut som med argument och bevis. De är endast en grupp
som inte splittras därav namnet ”Samlingen”. Allah (ta´âlâ) sade:
َ ﻀ
َﻓَﻤﺎَذا َﺑْﻌَﺪ اْﻟَﺤ ﱢ
ﻼُل
ﻖ ِإﻻﱠ اﻟ ﱠ
”Vad finns vid sidan av sanningen annat än lögn och misstag.”6
De har inga namn som de är kända för bortsett från islam, Sunnah och dylikt. Imâm Mâlik
(rahimahullâh) sade att Ahl-us-Sunnah saknar namn som de är kända för – varken Djahmî,
Qadarî eller Râfidhî. Han (rahimahullâh) blev frågad om Sunnah och svarade:
”Det har inget annat namn än Sunnah.”
Det vill säga att Ahl-us-Sunnah saknar andra namn som de tillskrivs.
Det har lagts ned mycket vikt vid att stärka de rättfärdiga Salafs dogm och klargöra dess bevis.
Stora imamer har förklarat denna dogm i många och varierande verk. Till dem hör verk vid
namn ”as-Sunnah”. Dogmen vill säga. De överstiger tvåhundrafemtio verk. Några av dem är:
1 – ”as-Sunnah” av Ibn Abî Shaybah
2 – ”as-Sunnah” av Ahmad bin Hanbal
3 – ”as-Sunnah” av Ibn Abî ´Âsim
4 – ”as-Sunnah” av ´Abdullâh bin Imâm Ahmad
5 – ”as-Sunnah” av al-Khallâl
6 – ”as-Sunnah” av Ahmad bin al-Furât Abî Mas´ûd ar-Râzî
7 – ”as-Sunnah” av Ismâ´îl bin Usayd al-Madînî
8 – ”as-Sunnah” av Asad bin Mûsâ
9 – ”as-Sunnah” av Ibn-ul-Qâsim – Mâliks elev
10 – ”as-Sunnah” av Muhammad bin Salâm al-Baykandî
11 – ”as-Sifât wa ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah” av Nu´aym bin Hammâd
12 – ”as-Sunnah” av al-Athram
13 – ”as-Sunnah” av Harb bin Ismâ´îl al-Karmânî
14 – ”as-Sunnah” av Ibn Abî Hâtim
15 – ”as-Sunnah” av Ibn Abîd-Dunyâ
16 – ”as-Sunnah” av Ibn Djarîr at-Tabarî
5 37:173
6 10:32
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17 – ”at-Tabsîr fî Ma´âlim-id-Dîn” av Ibn Djarîr
18 – ”as-Sunnah” av at-Tabarânî
19 – ”as-Sunnah” av Abûsh-Shaykh al-Asbahânî
20 – ”as-Sunnah” av Abûl-Qâsim al-Lâlakâ’î
21 – ”as-Sunnah” av Muhammad bin Nasr al-Marwazî
22 – ”´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth” av as-Sâbûnî
23 – ”al-Ibânah” av Ibn Battah
24 – ”at–Tawhîd” av Ibn Khuzaymah
25 – ”at-Tawhîd” av Ibn Mandah
26 – ”al-Îmân” av Ibn Abî Shaybah
27 – ”al-Îmân” av Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm
28 – ”Sharh-us-Sunnah” av al-Muzanî – ash-Shâfi´îs elev
29 – ”Sharh Madhâhib Ahl-is-Sunnah” av Ibn Shâhîn
30 – ”al-Hudjdjah fî Bayân-il-Mahadjdjah wa Sharh ´Aqîdah Ahl-is-Sunnah” av Abûl-Qâsim
at-Taymî al-Asbahânî
31 – ”Usûl-us-Sunnah” av Abû Abdullâh Ibn Abî Zamanîn
32 – ”ash-Sharî´ah” av al-Âdjurrî
33 – ”I´tiqâd Ahl-is-Sunnah” av Abû Bakr al-Ismâ´îlî
34 – ”as-Sunnah” av al-Barbahârî
35 – ”al-Îmân” av Ibn Mandah
36 – ”al-Îmân” av al-´Adanî
37 – ”al-´Arsh” av Muhammad bin Abî Shaybah
38 – ”al-Qadar” av Ibn Wahb
39 – ”al-Qadar” av Abû Dâwûd
40 – ”ar-Ru’yah” av ad-Dâraqutnî
41 – ”as-Sifât” av ad-Dâraqutnî
42 – ”an-Nuzûl” av ad-Dâraqutnî
43 – ”Risâlah ilâ Ahli Zabîd” av Abû Nasr as-Sidjzî
44 – ”Djawâb Ahl Dimashq fîs-Sifât” av al-Khatîb al-Baghdâdî
45 – ”as-Sunnah” av Abû Ahmad al-Asbahânî, även känd som ”´Assâl”
46 – ”as-Sunnah” av Ya´qûb al-Fasawî
47 – ”as-Sunnah” av al-Qassâb
48 – ”Usûl-us-Sunnah” av Abû Bakr ´Abdullâh bin az-Zubayr al-Humaydî
49 – ”as-Sunnah” av Hanbal bin Ishâq
50 – ”Usûl-us-Sunnah” av Abû ´Amr at-Talamankî
Detsamma gäller de böcker som skrevs efter dessa författare. Några av dem var Ibn ´AbdilBarr, Ibn Qudâmah al-Maqdisî, Ibn Taymiyyah, Ibn-ul-Qayyim, adh-Dhahabî, Ibn Kathîr och
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5

Den korrekta dogmen
Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas (d. 1425)

Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb. Däri klargörs den sanna dogmen. Den utgör ett bevis och
avslöjar sekternas tvivel.
Jag kommer att nämna en del av dessa präktiga människors dogm. Allâh förfogar över min
framgång och Honom litar jag mig till.
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DEN KORREKTA DOGMEN OM ALLÂHS HERRAVÄLDE

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah anser att Allâh (ta´âlâ) är ensam om skapandet, herraväldet och
upprätthållandet. Allâh (ta´âlâ) sade:
ْ ش ﯾُْﻐِﺸﻲ اﻟﻠﱠْﯿَﻞ اﻟﻨﱠَﮭﺎَر َﯾ
ّ ِإﱠن َرﺑﱠُﻜُﻢ
َ ت َوا
ﻄﻠُﺒُﮫُ َﺣِﺜﯿًﺜﺎ َواﻟ ﱠ
ﺲ
ﻖ اﻟ ﱠ
َ ﷲُ اﻟﱠِﺬي َﺧَﻠ
َ ﺸْﻤ
َ ﻷْر
ِ ﺴَﻤﺎَوا
ِ ض ِﻓﻲ ِﺳﺘﱠِﺔ َأﯾﱠﺎٍم ﺛُﱠﻢ اْﺳَﺘَﻮى َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻌْﺮ
ّ ﻷْﻣُﺮ َﺗَﺒﺎَرَك
َ ﻖ َوا
َ ت ِﺑﺄَْﻣِﺮِه َأ
ُ ﻻ َﻟﮫُ اْﻟَﺨْﻠ
ب اْﻟَﻌﺎَﻟِﻤﯿَﻦ
ﷲُ َر ﱡ
ٍ ﺴﱠﺨَﺮا
َ َواْﻟَﻘَﻤَﺮ َواﻟﱡﻨُﺠﻮَم ُﻣ
”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste
Han Sig över tronen. Han låter natten svepa dagen - den ena följer den andra i snabb följd.
Sol, måne och stjärnor lyder Hans bud. Skapelsen är Hans och Han befaller över allt. Väldig
vare Allâh, världarnas Herre!”7
َ ْ ت َوا
َ ﺐ ِﻟَﻤﻦ َﯾ
َ ﺐ ِﻟَﻤْﻦ َﯾ
َ ﻖ َﻣﺎ َﯾ
ُ ُض َﯾْﺨﻠ
ُ  ُﻣْﻠs
ﺸﺎء اﻟﱡﺬُﻛﻮَر
ُ ﺸﺎء ِإَﻧﺎًﺛﺎ َوَﯾَﮭ
ُ ﺸﺎء َﯾَﮭ
ﻚ اﻟ ﱠ
ِ ﺴَﻤﺎَوا
ِِﱠ
ِ ﻷْر
”Allâh äger herraväldet över himlarna och jorden. Han skapar vad Han vill och Han skänker
åt den Han vill döttrar och åt den Han vill söner.”8
َ ْ ت َوا
ُ ض ﯾُْﺤِﯿﻲ َوﯾُِﻤﯿ
َ ﺖ َوھَُﻮ َﻋَﻠﻰ ُﻛﱢﻞ
ُ َﻟﮫُ ُﻣْﻠ
ﺷْﻲٍء َﻗِﺪﯾٌﺮ
ﻚ اﻟ ﱠ
ِ ﺴَﻤﺎَوا
ِ ﻷْر
”Hans är herraväldet över himlarna och jorden; Han skänker liv och skänker död och Han har
allt i Sin makt.”9
Denna Tawhîd kallas för ”Tawhîd-ur-Rubûbiyyah” och är gjuten i varje människas inre. Ingen
människa motsätter sig den, oavsett om hon är muslim eller inte. Allâh (ta´âlâ) sade om de
otrogna:
َ ْ ت َوا
ض َﻟَﯿﻘُﻮﻟُﱠﻦ ﱠ
ﻖ اﻟ ﱠ
َ ﺳﺄَْﻟَﺘﮭُﻢ ﱠﻣْﻦ َﺧَﻠ
ُﷲ
َ َوَﻟِﺌﻦ
َ ﻷْر
ِ ﺴَﻤﺎَوا
”Och om du frågar dem: ”Vem har skapat himlarna och jorden?” – svarar de helt säkert:
”Allâh.”10
 ِإﻻﱠ َوھُﻢ ﱡﻣْﺸِﺮُﻛﻮَنs
ِ ّ َوَﻣﺎ ﯾُْﺆِﻣُﻦ َأْﻛَﺜُﺮھُْﻢ ِﺑﺎ
”Och de flesta av dem tror inte på Allâh utan att de är avgudadyrkare.”11
7
8
9
10
11

7:54
42:49
57:2
31:25
12:106
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Mudjâhid sade:
”De betror att Allâh är deras Skapare och Försörjare som orsakar deras död. De betror det
samtidigt som de dyrkar andra än Honom.”
Avgudadyrkarna trodde alltså inte att deras avgudar hade någon andel i Allâhs skapande. De
ansåg att enbart Allâh förfogade över det. Däremot påstod de att deras gudomar användes för
att föra dem närmare Allâh och medla för dem hos Honom. Han (ta´âlâ) sade:
ﺺ َواﻟﱠِﺬﯾَﻦ اﺗﱠَﺨُﺬوا ِﻣﻦ ُدوِﻧِﮫ َأْوِﻟَﯿﺎء َﻣﺎ َﻧْﻌﺒُُﺪھُْﻢ ِإﱠﻻ ِﻟﯿَُﻘﱢﺮﺑُﻮَﻧﺎ ِإَﻟﻰ ﱠ
ﷲِ ُزْﻟَﻔﻰ
ُ  اﻟﱢﺪﯾُﻦ اْﻟَﺨﺎِﻟs
ِ َأَﻻ ِ ﱠ
”Ja, ren, uppriktig tillbedjan är Allâh förbehållen! Men de som tar beskyddare vid sidan av
Honom [säger]: ”Vi tillber dem just för att de skall föra oss närmare Allâh.”12
َ ْ ﷲِ َأُروِﻧﻲ َﻣﺎَذا َﺧَﻠﻘُﻮا ِﻣَﻦ ا
ﺷَﺮَﻛﺎءُﻛُﻢ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ َﺗْﺪُﻋﻮَن ِﻣﻦ ُدوِن ﱠ
ُ ﻗُْﻞ َأَرَأْﯾﺘُْﻢ
ٌ ض َأْم َﻟﮭُْﻢ ِﺷْﺮ
ت َأْم آَﺗْﯿَﻨﺎھُْﻢ ِﻛَﺘﺎًﺑﺎ َﻓﮭُْﻢ
ك ِﻓﻲ اﻟ ﱠ
ِ ﺴَﻤﺎَوا
ِ ﻷْر
َﻋَﻠﻰ َﺑﱢﯿَﻨٍﺔ ﱢﻣْﻨﮫُ َﺑْﻞ ِإن َﯾِﻌُﺪ اﻟ ﱠ
ﻀﺎ ِإﱠﻻ ُﻏُﺮوًرا
ُ ﻈﺎِﻟُﻤﻮَن َﺑْﻌ
ً ﻀﮭُﻢ َﺑْﻌ
”Säg: ”Har ni tänkt över era medhjälpare som ni tillber i Allâhs ställe? Visa mig vad de har
skapat på jorden. Eller har de en andel i himlarna?” Eller har Vi gett dem en Skrift som
innehåller bevis som de stöder sig på? Nej, de orättfärdiga invaggar bara varandra i falska
förhoppningar.”13
Allâh (ta´âlâ) sade om Qurayshs avgudadyrkare:
ِإﻧﱠﮭُْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا ِإَذا ِﻗﯿَﻞ َﻟﮭُْﻢ َﻻ ِإَﻟَﮫ ِإﱠﻻ ﱠ
َ ﷲُ َﯾْﺴَﺘْﻜِﺒُﺮوَن َوَﯾﻘُﻮﻟُﻮَن َأِﺋﻨﱠﺎ َﻟَﺘﺎِرُﻛﻮا آِﻟَﮭِﺘَﻨﺎ ِﻟ
ﺸﺎِﻋٍﺮ ﱠﻣْﺠﻨُﻮٍن
”Varje gång de fick höra orden ”det finns ingen sann gud förutom Allâh”, kände de hur
högmodet steg dem åt huvudet och de säger: ”Skall vi överge våra gudar för en galen poets
skull.”14
َ َأَﺟَﻌَﻞ اْﻵِﻟَﮭَﺔ ِإَﻟًﮭﺎ َواِﺣًﺪا ِإﱠن َھَﺬا َﻟ
ب
ٌ ﺸْﻲٌء ُﻋَﺠﺎ
”Han gör ju alla gudar till en gud – det är högst märkligt.”15
Allâh (ta´âlâ) etablerade denna Tawhîd för att den skall fastställas, bekräftas och intala
människan att Tawhîd-ul-Ulûhiyyah är obligatorisk, ty Tawhîd-ur-Rubûbiyyah fordrar att
12
13
14
15

39:3
35:40
37:35–36
38:5
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man dyrkar endast Allâh (ta´âlâ). Allâh (ta´âlâ) sade:
س اْﻋﺒُُﺪوْا َرﺑﱠُﻜُﻢ اﻟﱠِﺬي َﺧَﻠَﻘُﻜْﻢ َواﻟﱠِﺬﯾَﻦ ِﻣﻦ َﻗْﺒِﻠُﻜْﻢ َﻟَﻌﻠﱠُﻜْﻢ َﺗﺘﱠﻘُﻮَن
ُ َﯾﺎ َأﱡﯾَﮭﺎ اﻟﻨﱠﺎ
”Människor tillbe er Herre, som har skapat er och dem som levde före er – så att ni skall
frukta.”16
َذِﻟُﻜُﻢ ﱠ
ُ ﷲُ َرﱡﺑُﻜْﻢ َﻟﮫُ اْﻟُﻤْﻠ
ﺼَﺮﻓُﻮَن
ْ ُﻚ َﻻ ِإَﻟَﮫ ِإﱠﻻ ھَُﻮ َﻓﺄَﻧﱠﻰ ﺗ
”Detta är Allâh, er Herre. Allt herravälde är Hans. Det finns ingen sann gud utom Han. Hur
har någon kunnat förmå er att vända ryggen?”17
ْ ﺖ اﻟﱠِﺬي َأ
ف
َﻓْﻠَﯿْﻌﺒُُﺪوا َر ﱠ
ٍ ع َوآَﻣَﻨﮭُﻢ ﱢﻣْﻦ َﺧْﻮ
ِ ب َھَﺬا اْﻟَﺒْﯿ
ٍ طَﻌَﻤﮭُﻢ ﱢﻣﻦ ُﺟﻮ
”Därför skall de tillbe Herren till denna Helgedom, som har gett dem föda när hungersnöden
hotade och trygghet från fruktan.”18
Allâh (ta´âlâ) sade att endast Han skapade och försörjde dem, något de inte betvivlade. Han
lät det vara ett bevis mot dem för att det är obligatoriskt att dyrka Honom allena, ingen
medhjälpare har Han. Allâh (ta´âlâ) sade:
َ ْ ت َوا
َ ﺻ
ض َوَأﻧَﺰَل َﻟُﻜﻢ ﱢﻣَﻦ
ﻖ اﻟ ﱠ
ْ ﺳَﻼٌم َﻋَﻠﻰ ِﻋَﺒﺎِدِه اﻟﱠِﺬﯾَﻦ ا
َ ُ َﺧْﯿٌﺮ َأﱠﻣﺎ ﯾُْﺸِﺮُﻛﻮَن َأﱠﻣْﻦ َﺧَﻠsﻄَﻔﻰ آﱠ
َ  َوs
َ ﻷْر
ِ ﺴَﻤﺎَوا
ِ ﻗُِﻞ اْﻟَﺤْﻤُﺪ ِ ﱠ
َ ْ ﷲِ َﺑْﻞ ھُْﻢ َﻗْﻮٌم َﯾْﻌِﺪﻟُﻮَن َأﱠﻣﻦ َﺟَﻌَﻞ ا
ﺷَﺠَﺮَھﺎ َأِإَﻟﮫٌ ﱠﻣَﻊ ﱠ
َ ت َﺑْﮭَﺠٍﺔ ﱠﻣﺎ َﻛﺎَن َﻟُﻜْﻢ َأن ﺗُﻨِﺒﺘُﻮا
َ ﻖ َذا
اﻟ ﱠ
ض
َ ﺴَﻤﺎء َﻣﺎء َﻓﺄَﻧَﺒْﺘَﻨﺎ ِﺑِﮫ َﺣَﺪاِﺋ
َ ﻷْر
َ
َ
َ
ْ
َ
ﱠ
ْ
ْ
ﺐ
ُ َﻗَﺮاًرا َوَﺟَﻌَﻞ ِﺧَﻼَﻟَﮭﺎ أﻧَﮭﺎًرا َوَﺟَﻌَﻞ َﻟَﮭﺎ َرَواِﺳَﻲ َوَﺟَﻌَﻞ َﺑْﯿَﻦ اﻟَﺒْﺤَﺮْﯾِﻦ َﺣﺎِﺟًﺰا أِإَﻟﮫٌ ﱠﻣَﻊ ﷲِ َﺑْﻞ أﻛَﺜُﺮھُْﻢ َﻻ َﯾْﻌَﻠُﻤﻮَن أﱠﻣﻦ ﯾُِﺠﯿ
َ ْ ﻒ اﻟﱡﺴﻮَء َوَﯾْﺠَﻌﻠُُﻜْﻢ ُﺧَﻠَﻔﺎء ا
ُ ﷲِ َﻗِﻠﯿًﻼ ﱠﻣﺎ َﺗَﺬﱠﻛُﺮوَن َأﱠﻣﻦ َﯾْﮭِﺪﯾُﻜْﻢ ِﻓﻲ
ض َأِإَﻟﮫٌ ﱠﻣَﻊ ﱠ
َ ﻀ
ُ ﻄﱠﺮ ِإَذا َدَﻋﺎهُ َوَﯾْﻜِﺸ
ت اْﻟَﺒﱢﺮ
ْ اْﻟُﻤ
ِ ظﻠَُﻤﺎ
ِ ﻷْر
ﷲِ َﺗَﻌﺎَﻟﻰ ﱠ
ي َرْﺣَﻤِﺘِﮫ َأِإَﻟﮫٌ ﱠﻣَﻊ ﱠ
ﷲُ َﻋﱠﻤﺎ ﯾُْﺸِﺮُﻛﻮَن
ْ َواْﻟَﺒْﺤِﺮ َوَﻣﻦ ﯾُْﺮِﺳُﻞ اﻟﱢﺮَﯾﺎَح ﺑُْﺸًﺮا َﺑْﯿَﻦ َﯾَﺪ
”Säg: ”Allâh ske lov och pris! Fred över dem som Han har utvalt bland Sina slavar!” Är inte
Allâh förmer än det som de vill sätta vid Hans sida? Vem är Den som har skapat himlarna och
jorden och som sänder ned regn till er från skyn med vars hjälp Vi låter praktfulla trädgårdar
växa upp, medan ni inte har makt att få deras träd att växa? Kan det finnas en sann gud vid
sidan av Allâh? Nej! – Men likväl jämställer de Honom med andra. Vem har gjort jorden till
boplats för och låtit den genomkorsas av floder och sänkt ned i den fast förankrade berg, och
satt ett hinder mellan de två vattenmassorna? Kan det finnas en sann gud vid sidan av Allâh?
Nej! Men det flesta är okunniga. Vem är Den som bönhör den betryckte som ropar till Honom
i nöd och befriar denne från det onda, och vem är Den som låtit er ta jorden i besittning? Kan
det finnas en sann gud vid sidan av Allâh? Ägnar ni knappast någon eftertanke? Vem vägleder
16 2:21
17 39:6
18 106:3–4
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er genom mörkren över hav och land och sänder ut vindarna som ett varsel om Sin nåd? Kan
det finnas en sann gud vid sidan av Allâh? Nej! – Allâh är höjd högt över allt vad de
avgudar.”19
I dessa verser fördömer Allâh (ta´âlâ) avgudadyrkarna som medgav att Allâh (ta´âlâ) är ensam
om att skapa himlarna och jorden, gagna och skada. Däremot är deras medgivande värdelöst,
ty de avgudade andra med Allâh liksom de dyrkade Honom. Naturligtvis motsätter sig denna
teori både föreskriften och förståndet. Den som är ensam om att skapa, försörja, döda och
väcka skapelserna till liv skall också tillägnas all sorts lydnad. Därför fördömer Allâh (ta´âlâ)
dem då Han säger: ”En gud vid sidan av Allâh.” Han sade däremot inte: ”En skapare vid sidan
av Allâh”, eftersom de bekräftade det.
Allâh (ta´âlâ) klargjorde hur falskt det är att ha en hednisk syn på Allâhs herravälde. Om
någon annan skulle ha andel i det, skulle himlarna och jorden förstörts. Detta förstås även av
de naturligt lagda intellekten. Allâh (ta´âlâ) sade:
ﺳْﺒَﺤﺎَن ﱠ
َﻣﺎ اﺗﱠَﺨَﺬ ﱠ
ﺼﻔُﻮَن
ُ ﺾ
ُ ﻖ َوَﻟَﻌَﻼ َﺑْﻌ
َ ﺐ ُﻛﱡﻞ ِإَﻟٍﮫ ِﺑَﻤﺎ َﺧَﻠ
َ ﷲُ ِﻣﻦ َوَﻟٍﺪ َوَﻣﺎ َﻛﺎَن َﻣَﻌﮫُ ِﻣْﻦ ِإَﻟٍﮫ ِإًذا ﻟﱠَﺬَھ
ِ ﷲِ َﻋﱠﻤﺎ َﯾ
ٍ ﻀﮭُْﻢ َﻋَﻠﻰ َﺑْﻌ
”Allâh har aldrig haft en son och Han har aldrig haft någon gudom vid Sin sida. I annat fall
skulle helt säkert varje sådan gudom ha bekymrat sig enbart om sin skapelse och velat ta
makten från de andra. Nej! – fri är Allâh från brister, fjärran från allt de beskriver.”20
َﻟْﻮ َﻛﺎَن ِﻓﯿِﮭَﻤﺎ آِﻟَﮭﺔٌ ِإﱠﻻ ﱠ
ﺴَﺪَﺗﺎ
َ ﷲُ َﻟَﻔ
”Men om det i himlen eller på jorden hade funnits gudar vid sidan av Allâh skulle världsalltets
ordning ha brutit samman.”21

19 27:59–63
20 23:91
21 21:22
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DEN KORREKTA DOGMEN OM ALLÂHS NAMN OCH EGENSKAPER

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör att de bekräftar Allâhs sköna namn och
upphöjda egenskaper som Han (ta´âlâ) har namngett och beskrivit Sig själv med samt det som
Hans sändebud (sallâ Allâhu´ alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med. De överskrider
inte Qur’ânen och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade hadîther.
De bekräftar formuleringarna och har vetskap om deras betydelser i arabiskan som Qur’ânen
uppenbarades på. Däremot anförtror de Allâh (ta´âlâ) deras beskaffenhet, ty de är särskilda
för Allâh (ta´âlâ) och ingen människa har kunskap om dem.
Deras utgångspunkt i denna farliga sakfråga är föreskrivna fundament; den som håller sig till
dem undviker avvikelse.
Det första: Att bekräfta det som Allâh (ta´âlâ) bekräftade åt Sig själv och det som Hans
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade åt Honom. Detta skall tillämpas utan
tillägg eller avdrag. Ingen är ju kunnigare om Allâh (ta´âlâ) än Allâh själv:
ّ ﻗُْﻞ َأَأﻧﺘُْﻢ َأْﻋَﻠُﻢ َأِم
ُﷲ
”Är det ni eller Allâh som vet bäst?”22
Ingen människa är kunnigare om Allâh än Allâhs sändebud (sallâ Allâh ´alayhi wa sallam).
Allâh (ta´âlâ) sade:
ُ َوَﻣﺎ َﯾﻨِﻄ
ﻲ ﯾُﻮَﺣﻰ
ٌ ﻖ َﻋِﻦ اْﻟَﮭَﻮى ِإْن ھَُﻮ ِإﱠﻻ َوْﺣ
”Och han talar inte av egen drift – det är endast en uppenbarelse som uppenbaras.”23
Det andra: Allâh (ta´âlâ) är olik skapelsernas egenskaper. Allâh (ta´âlâ) sade:
َ ﺲ َﻛِﻤْﺜِﻠِﮫ
ﺼﯿُﺮ
ﺷْﻲٌء َوھَُﻮ اﻟ ﱠ
َ َﻟْﯿ
ِ ﺴِﻤﯿُﻊ اﻟَﺒ
”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”24
َوَﻟْﻢ َﯾُﻜﻦ ﻟﱠﮫُ ُﻛﻔًُﻮا َأَﺣٌﺪ

22 2:140
23 53:3–4
24 42:11
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”Och ingen finns som kan liknas vid Honom.”25
Det tredje: Hans egenskaper skall inte föreställas. Allâh (ta´âlâ) sade:
ُ َوَﻻ ﯾُِﺤﯿ
ﻄﻮَن ِﺑِﮫ ِﻋْﻠًﻤﺎ
”Men de kan inte omfatta Honom med kunskap.”26
ﺳِﻤًّﯿﺎ
َ َُھْﻞ َﺗْﻌَﻠُﻢ َﻟﮫ
”Känner du någon som kan kallas Hans namne?”27
Till dessa egenskaper hör Hans (ta´âlâ) ord:
ش اْﺳَﺘَﻮى
ِ اﻟﱠﺮْﺣَﻤُﻦ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻌْﺮ
”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”28
Detta nämns på flera ställen i Qur’ânen. Man får veta att Allâhs resning över tronen är en
verklig resning. Vi förstår dess betydelse utan att känna dess beskaffenhet. Dess betydelse är
höghet och bestigning. Detta är vad det arabiska språket tyder på. Ahl-us-Sunnah walDjamâ´ah är enade om detta. Men vad gäller beskaffenheten, har endast Allâh kunskap om
den.
Likaså säger Allâh (ta´âlâ):
ّ ِإﱠن
ﺼﯿًﺮا
َ ﷲَ َﻛﺎَن
ِ ﺳِﻤﯿًﻌﺎ َﺑ
”Allâh är Hörande, Seende.”29
Härmed bekräftas Allâhs hörsel. Enligt arabiskan innebär hörseluppfattning av ljud.
Vi bekräftar alltså Allâhs (ta´âlâ) hörsel som Han uppfattar ljud med. Hans hörsel liknar inte
skapelsens hörsel. Vad gäller dess beskaffenhet, är det bara Allâh (ta´âlâ) som känner den.
Sålunda säger vi inte: ”Hur hör Han?” Vi spekulerar inte i det då Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har
inte låtit oss ha någon kunskap om det. Faktum är att det hör till kunskapen som endast Han
25
26
27
28
29
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(djalla wa ´azz) känner till.
Samma sak gäller synen; uppfattning av det sedda. Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu
´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Allâh sover inte och det tillkommer inte Honom att sova. Han sänker och höjer vågen. Till
Honom stiger natthandlingarna upp innan dagen och dagshandlingarna innan natten. Hans
ridå är ljuset; om Han hade avtäckt det, skulle Hans ansiktes ljus bränt allt Han ser av Sin
skapelse.”30
Vi bekräftar Allâhs verkliga syn som Han uppfattar det sedda med. Å andra sidan har vi ingen
kunskap om denna syns beskaffenhet.
Detta är några exempel på hur Ahl-us-Sunnah betror Allâhs namn och egenskaper.

30 Muslim (179).
www.da rulha dith.com
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DEN KORREKTA DOGMEN OM ALLÂHS RÄTT TILL DYRKAN

Till Ahl-us-Sunnahs dogm hör att man särskiljer Allâh (ta´âlâ) med dyrkan. De dyrkar ingen
annan än Allâh. I stället ägnar de samtliga påbjudna och rekommenderade handlingar till
Allâh, ingen medhjälpare har Han.
De faller inte ned på ansikte inför någon annan än Allâh. De gör inte Tawâf för någon annan
än Allâh. De offrar inte i någon annans namn än Allâhs. De svär inte vid någon annan än
Allâh. De förlitar sig inte på någon annan än Allâh. De tillber ingen annan än Allâh. Detta är
Tawhîd-ul-Ulûhiyyah:
ّ َواْﻋﺒُُﺪوْا
َ ﷲَ َو
َ ﻻ ﺗُْﺸِﺮُﻛﻮْا ِﺑِﮫ
ﺷْﯿًﺌﺎ
”Dyrka Allâh och sätt ingenting, vad det än kan vara, vid Hans sida.”31
َ َوَﻗ
ُﻀﻰ َرﱡﺑَﻚ َأﻻﱠ َﺗْﻌﺒُُﺪوْا ِإﻻﱠ ِإﯾﱠﺎه
”Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom.”32
َوَﻣﺎ أُِﻣُﺮوْا ِإﻻﱠ ِﻟَﯿْﻌﺒُُﺪوْا ِإَﻟًﮭﺎ َواِﺣًﺪا
”De har förmanats att inte dyrka någon annan än enda Gud.”33
َوَﻣﺎ أُِﻣُﺮوا ِإﱠﻻ ِﻟَﯿْﻌﺒُُﺪوا ﱠ
ﺼﯿَﻦ َﻟﮫُ اﻟﱢﺪﯾَﻦ ُﺣَﻨَﻔﺎء
ِ ﷲَ ُﻣْﺨِﻠ
”Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Allâh med ren och uppriktig tro.”34
ُ َوَﻣﺎ َﺧَﻠْﻘ
ﺲ ِإﱠﻻ ِﻟَﯿْﻌﺒُُﺪوِن
َ ﺖ اْﻟِﺠﱠﻦ َوا ْ ِﻹﻧ
”Jag har skapat djinnerna och människorna enbart för att de skall dyrka Mig.”35
Dyrka Honom allena vill säga.
Motsatsen till det är avguderi – må Allâh skydda oss mot det. Avguderi är den största synden
som Allâh har trotsats med. Han (ta´âlâ) sade:
31
32
33
34
35
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ّ ِإﱠن
َ َﷲ
َ ﻻ َﯾْﻐِﻔُﺮ َأن ﯾُْﺸَﺮَك ِﺑِﮫ َوَﯾْﻐِﻔُﺮ َﻣﺎ ُدوَن َذِﻟَﻚ ِﻟَﻤﻦ َﯾ
ﺸﺎء
”Allâh förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill
hans mindre synder.”36
ّ ِإﱠن
ً ﻼ
َ ﺿ
َ َﷲ
َ ﻻ َﯾْﻐِﻔُﺮ َأن ﯾُْﺸَﺮَك ِﺑِﮫ َوَﯾْﻐِﻔُﺮ َﻣﺎ ُدوَن َذِﻟَﻚ ِﻟَﻤﻦ َﯾ
ﻻ َﺑِﻌﯿًﺪا
َ ﺿﱠﻞ
َ  َﻓَﻘْﺪs
ِ ّ ﺸﺎء َوَﻣﻦ ﯾُْﺸِﺮْك ِﺑﺎ
”Allâh förlåter inte den som avgudar vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill hans
mindre synder; den som avgudar med Allâh har drivit synden till dess yttersta gräns.”37
ﻄﻔُﮫُ اﻟ ﱠ
َ ﺴَﻤﺎء َﻓَﺘْﺨ
ﻖ
 َﻓَﻜﺄَﻧﱠَﻤﺎ َﺧﱠﺮ ِﻣَﻦ اﻟ ﱠs
َ ﻄْﯿُﺮ َأْو َﺗْﮭِﻮي ِﺑِﮫ اﻟﱢﺮﯾُﺢ ِﻓﻲ َﻣَﻜﺎٍن
ِ ُﺣَﻨَﻔﺎء ِ ﱠ
ِ  َﻏْﯿَﺮ ُﻣْﺸِﺮِﻛﯿَﻦ ِﺑِﮫ َوَﻣﻦ ﯾُْﺸِﺮْك ِﺑﺎ ﱠs
ٍ ﺳِﺤﯿ
”Dyrka Allâh med den rena, ursprungliga tron och avguda inte med Honom; den som avgudar
med Allâh är som om han störtade från skyn och blev fåglarnas rov, eller fördes långt bort av
vinden till en okänd plats.”38
ُ ﺸْﺮَك َﻟ
 ِإﱠن اﻟ ﱢs
ﻈْﻠٌﻢ َﻋِﻈﯿٌﻢ
َﯾﺎ ﺑَُﻨ ﱠ
ِ ﻲ َﻻ ﺗُْﺸِﺮْك ِﺑﺎ ﱠ
”Käre son! Avguda inte med Allâh; avguderi är en svår orätt!”39
Han (ta´âlâ) klargjorde att avguderiet tillintetgör samtliga handlingar och utesluter dess
utövare ur islam. Han (ta´âlâ) sade:
َ َوَﻟْﻮ َأْﺷَﺮُﻛﻮْا َﻟَﺤِﺒ
ﻂ َﻋْﻨﮭُﻢ ﱠﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮْا َﯾْﻌَﻤﻠُﻮَن
”Om de hade avgudat skulle helt visst allt vad de åstadkommit ha gått om intet.”40
َ ﺖ َﻟَﯿْﺤَﺒ
َ َوَﻟَﻘْﺪ أُوِﺣَﻲ ِإَﻟْﯿَﻚ َوِإَﻟﻰ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ ِﻣْﻦ َﻗْﺒِﻠَﻚ َﻟِﺌْﻦ َأْﺷَﺮْﻛ
ﻄﱠﻦ َﻋَﻤﻠَُﻚ َوَﻟَﺘُﻜﻮَﻧﱠﻦ ِﻣَﻦ اْﻟَﺨﺎِﺳِﺮﯾَﻦ
”Men det har uppenbarats för dig liksom för dina föregångare att om du avgudar skall allt vad
du har åstadkommit gå om intet och du skall höra till förlorarna.”41
Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) sade:
”Den som träffar Allâh utan att ha avgudat något med Honom hamnar i paradiset. Och den
36
37
38
39
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som träffar Honom efter att ha avgudat något med Honom hamnar i Elden.”42
Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) sade:
”Den som dör efter att ha tillbett en vederlike med Allâh hamnar i Elden.”43
Den som då ägnar någon typ av dyrkan till någon annan än Allâh, är en otrogen
avgudadyrkare.
Exempelvis hör tillbedjan till den dyrkan som Allâh har befallt. Den som tillber Honom allena
är monoteist. Den som tillber någon annan än Allâh är avgudadyrkare. Han (ta´âlâ) sade:
ﺖ َﻓﺈِﻧﱠَﻚ ِإًذا ﱢﻣَﻦ اﻟ ﱠ
ّ ع ِﻣﻦ ُدوِن
َ ﻻ َﯾﻨَﻔُﻌَﻚ َو
َ ﷲِ َﻣﺎ
َ َو
ُ ﻻ َﺗْﺪ
َ ﻀﱡﺮَك َﻓﺈِن َﻓَﻌْﻠ
ﻈﺎِﻟِﻤﯿَﻦ
ُ ﻻ َﯾ
”Och anropa inte i Allâhs ställe dem som varken kan gagna eller skada dig; om du gjorde
detta skulle du bli en av de orättvisa.”44
ع َﻣَﻊ ﱠ
ُ َوَﻣﻦ َﯾْﺪ
ﺴﺎﺑُﮫُ ِﻋﻨَﺪ َرﱢﺑِﮫ ِإﻧﱠﮫُ َﻻ ﯾُْﻔِﻠُﺢ اْﻟَﻜﺎِﻓُﺮوَن
َ ﷲِ ِإَﻟًﮭﺎ آَﺧَﺮ َﻻ ﺑُْﺮَھﺎَن َﻟﮫُ ِﺑِﮫ َﻓﺈِﻧﱠَﻤﺎ ِﺣ
”Den som vid sidan av Allâh åkallar en annan gudom – för vars existens han saknar bevis –
skall stå till svars enbart inför sin Herre. Det skall inte gå de otrogna väl.”45
 َﻓَﻼ َﺗْﺪُﻋﻮا َﻣَﻊ ﱠs
ﷲِ َأَﺣًﺪا
َ َوَأﱠن اْﻟَﻤ
ِ ﺴﺎِﺟَﺪ ِ ﱠ
”Böneplatserna tillkommer Allâh; anropa därför ingen vid Allâhs sida!”46
َ ﻖ َواﻟﱠِﺬﯾَﻦ َﯾْﺪُﻋﻮَن ِﻣﻦ ُدوِﻧِﮫ
َ ﻻ َﯾْﺴَﺘِﺠﯿﺒُﻮَن َﻟﮭُﻢ ِﺑ
َﻟﮫُ َدْﻋَﻮةُ اْﻟَﺤ ﱢ
ﺸْﻲٍء
”Till Honom riktas all sann bön. De som dem åkallar i Hans ställe kan inte besvara dem.”47
ّ َواﻟﱠِﺬﯾَﻦ َﯾْﺪُﻋﻮَن ِﻣﻦ ُدوِن
ٌ ﺷْﯿًﺌﺎ َوھُْﻢ ﯾُْﺨَﻠﻘُﻮَن َأْﻣﻮا
َ ِﷲ
َ ﻻ َﯾْﺨﻠُﻘُﻮَن
ت َﻏْﯿُﺮ َأْﺣَﯿﺎء َوَﻣﺎ َﯾْﺸُﻌُﺮوَن َأﯾﱠﺎَن ﯾُْﺒَﻌﺜُﻮَن
”De som de anropar vid sidan av Allâh skapar ingenting – de är ju själva skapade. Döda,

42
43
44
45
46
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al-Bukhârî (129) och Muslim (93).
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livlösa, vet de inte när de skall uppväckas till liv.”48
ع َﻣَﻊ ﱠ
ُ َﻓَﻼ َﺗْﺪ
ﷲِ ِإَﻟًﮭﺎ آَﺧَﺮ َﻓَﺘُﻜﻮَن ِﻣَﻦ اْﻟُﻤَﻌﱠﺬِﺑﯿَﻦ
”Anropa därför inte en annan gud vid sidan av Allâh; i annat fall kommer du att höra till dem
som skall straffas.”49
َ ِ ﺲ َواْﻟَﻘَﻤَﺮ ُﻛﱞﻞ َﯾْﺠِﺮي
ﺴًّﻤﻰ َذِﻟُﻜُﻢ ﱠ
ﺳﱠﺨَﺮ اﻟ ﱠ
ُ ﷲُ َرﱡﺑُﻜْﻢ َﻟﮫُ اْﻟُﻤْﻠ
ﻚ
َ ﻷَﺟٍﻞ ﱡﻣ
َ ﺸْﻤ
َ ﯾُﻮِﻟُﺞ اﻟﻠﱠْﯿَﻞ ِﻓﻲ اﻟﻨﱠَﮭﺎِر َوﯾُﻮِﻟُﺞ اﻟﻨﱠَﮭﺎَر ِﻓﻲ اﻟﻠﱠْﯿِﻞ َو
ْ َواﻟﱠِﺬﯾَﻦ َﺗْﺪُﻋﻮَن ِﻣﻦ ُدوِﻧِﮫ َﻣﺎ َﯾْﻤِﻠُﻜﻮَن ِﻣﻦ ِﻗ
ﺳِﻤُﻌﻮا َﻣﺎ اْﺳَﺘَﺠﺎﺑُﻮا َﻟُﻜْﻢ َوَﯾْﻮَم اْﻟِﻘَﯿﺎَﻣِﺔ
َ ﻄِﻤﯿٍﺮ ِإن َﺗْﺪُﻋﻮھُْﻢ َﻻ َﯾْﺴَﻤُﻌﻮا ُدَﻋﺎءُﻛْﻢ َوَﻟْﻮ
َﯾْﻜﻔُُﺮوَن ِﺑِﺸْﺮِﻛُﻜْﻢ َوَﻻ ﯾَُﻨﱢﺒﺌَُﻚ ِﻣْﺜُﻞ َﺧِﺒﯿٍﺮ
”Han låter natten glida in i dagen och Han låter dagen glida in i natten. Han har underordnat
solen och månen: var och en löper sitt [kretslopp] till en fastställd tidpunkt. Detta är Allâh, er
Herre! Makten och herraväldet är Hans, och de som ni tillber vid sidan av Honom har ingen
makt ens över dadelkärnans fina skal! Om ni ber till dem hör de inte er bön, och om de hörde
den skulle de inte svara er. Och på Uppståndelsens dag skall de förneka att de haft något
samröre med er. Och ingen kan låta dig veta så som En som är underrättad om allt.” 50
َ ْ ت َوا
ﷲِ ِإْن َأَراَدِﻧَﻲ ﱠ
ﷲُ ﻗُْﻞ َأَﻓَﺮَأْﯾﺘُﻢ ﱠﻣﺎ َﺗْﺪُﻋﻮَن ِﻣﻦ ُدوِن ﱠ
ض َﻟَﯿﻘُﻮﻟُﱠﻦ ﱠ
ﻀﱟﺮ َھْﻞ ھُﱠﻦ
ُ ﷲُ ِﺑ
ﻖ اﻟ ﱠ
َ ﺳﺄَْﻟَﺘﮭُﻢ ﱠﻣْﻦ َﺧَﻠ
َ َوَﻟِﺌﻦ
َ ﻷْر
ِ ﺴَﻤﺎَوا
ت َرْﺣَﻤِﺘِﮫ ﻗُْﻞ َﺣْﺴِﺒَﻲ ﱠ
ُ ﺿﱢﺮِه َأْو َأَراَدِﻧﻲ ِﺑَﺮْﺣَﻤٍﺔ َھْﻞ ھُﱠﻦ ُﻣْﻤِﺴَﻜﺎ
ُ َﻛﺎِﺷَﻔﺎ
ﷲُ َﻋَﻠْﯿِﮫ َﯾَﺘَﻮﱠﻛُﻞ اْﻟُﻤَﺘَﻮﱢﻛﻠُﻮَن
ُ ت
”Och om du frågar människorna: ”Vem har skapat himlarna och jorden?” - svarar de helt visst:
”Allâh.” Säg: ”Har ni övervägt om de som ni anropar i Allâhs ställe kan avvärja ett ont som
Allâh vill skall drabba mig? Eller om Han vill bevisa mig Sin nåd, kan de hindra Hans nåd att
nå mig?" Säg: ”Jag behöver ingen utom Allâh. Till Honom litar de som söker stöd.”51
َ ْ ﷲِ َأُروِﻧﻲ َﻣﺎَذا َﺧَﻠﻘُﻮا ِﻣَﻦ ا
ﻗُْﻞ َأَرَأْﯾﺘُﻢ ﱠﻣﺎ َﺗْﺪُﻋﻮَن ِﻣﻦ ُدوِن ﱠ
ٌ ض َأْم َﻟﮭُْﻢ ِﺷْﺮ
ب ﱢﻣﻦ َﻗْﺒِﻞ َھَﺬا
ك ِﻓﻲ اﻟ ﱠ
ٍ ت ِاْﺋﺘُﻮِﻧﻲ ِﺑِﻜَﺘﺎ
ِ ﺴَﻤﺎَوا
ِ ﻷْر
ﺿﱡﻞ ِﻣﱠﻤﻦ َﯾْﺪُﻋﻮ ِﻣﻦ ُدوِن ﱠ
ﺐ َﻟﮫُ ِإَﻟﻰ َﯾﻮِم اْﻟِﻘَﯿﺎَﻣِﺔ َوھُْﻢ َﻋﻦ ُدَﻋﺎِﺋِﮭْﻢ
ُ ﷲِ َﻣﻦ ﱠﻻ َﯾْﺴَﺘِﺠﯿ
َ ﺻﺎِدِﻗﯿَﻦ َوَﻣْﻦ َأ
َ َأْو َأَﺛﺎَرٍة ﱢﻣْﻦ ِﻋْﻠٍﻢ ِإن ُﻛﻨﺘُْﻢ
س َﻛﺎﻧُﻮا َﻟﮭُْﻢ َأْﻋَﺪاء َوَﻛﺎﻧُﻮا ِﺑِﻌَﺒﺎَدِﺗِﮭْﻢ َﻛﺎِﻓِﺮﯾَﻦ
ُ َﻏﺎِﻓﻠُﻮَن َوِإَذا ُﺣِﺸَﺮ اﻟﻨﱠﺎ
”Säg: ”Har ni övervägt vad det är ni anropar i Allâhs ställe? Visa Mig vad de har skapat på
jorden! Eller har de del i himlarna? Visa upp en Skrift som uppenbarats före denna eller vad
som kan ha bevarats av kunskap, om ni talar sanning!” Och vem begår ett större misstag än
den som i Allâhs ställe anropar dem, som inte kan svara honom förrän på Uppståndelsens dag
och som inte ens är medvetna om att de anropas? När människorna samlas skall de vara
fiender till dem och ta avstånd från deras dyrkan.”52
48
49
50
51
52
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Det har bekräftats i ”as-Sunan” från an-Nu´mân bin Bashîr (radhiya Allâhu ´anh) att han
berättade att han hade hört Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:
”Tillbedjan är dyrkan.”
Det är denna typ av Tawhîd – Tawhîd-ul-Ulûhiyyah – som sändebuden var oeniga om med
sina samfund. Det är denna typ av Tawhîd som är anledningen att Allâh sände sändebuden för
att klargöra den och mana till den. Likaså uppenbarade Han skrifter för att fastställa den,
klargöra den och argumentera för den. Han (ta´âlâ) sade:
ﷲَ َواْﺟَﺘِﻨﺒُﻮْا اﻟ ﱠ
ّ ﻻ َأِن اْﻋﺒُُﺪوْا
ً ﺳﻮ
َ ﻄﺎُﻏﻮ
ت
ُ َوَﻟَﻘْﺪ َﺑَﻌْﺜَﻨﺎ ِﻓﻲ ُﻛﱢﻞ أُﱠﻣٍﺔ ﱠر
”Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma [för att förkunna]: ”Dyrka Allâh och håll
er borta från Tâghût.”53
ﺳﻮٍل ِإﱠﻻ ﻧُﻮِﺣﻲ ِإَﻟْﯿِﮫ َأﻧﱠﮫُ َﻻ ِإَﻟَﮫ ِإﱠﻻ َأَﻧﺎ َﻓﺎْﻋﺒُُﺪوِن
ُ ﺳْﻠَﻨﺎ ِﻣﻦ َﻗْﺒِﻠَﻚ ِﻣﻦ ﱠر
َ َوَﻣﺎ َأْر
”Vi har aldrig sänt en profet före dig utan att uppenbara för honom: ”Det finns ingen annan
sann gud än Jag - dyrka Mig!”54
َ ُﺸﺎء ِﻣْﻦ ِﻋَﺒﺎِدِه َأْن َأﻧِﺬُروْا َأﻧﱠﮫ
َ ح ِﻣْﻦ َأْﻣِﺮِه َﻋَﻠﻰ َﻣﻦ َﯾ
ﻻ ِإَﻟَﮫ ِإﻻﱠ َأَﻧْﺎ َﻓﺎﺗﱠﻘُﻮِن
ِ ﯾَُﻨﱢﺰُل اْﻟَﻤﻶِﺋَﻜَﺔ ِﺑﺎْﻟﱡﺮو
”Han sänder änglarna med uppenbarelse som de enligt Hans befallning uppenbarar för den av
Hans slavar som Han vill: ”Förkunna för människorna: ”Det finns ingen annan sann gud än
Jag; frukta därför Mig!”55
Detta är vad sändebuden först befallde sina samfund när de manade dem till Allâhs religion.
Varje sändebud sade till sitt samfund:
َﯾﺎ َﻗْﻮِم اْﻋﺒُُﺪوْا ﱠ
ُﷲَ َﻣﺎ َﻟُﻜﻢ ﱢﻣْﻦ ِإَﻟٍﮫ َﻏْﯿُﺮه
”Dyrka Allâh, mitt folk – ni har ingen annan sann gud än Honom!”56
Nûh sade det och detsamma gjorde Hûd, Sâlih, Shu´ayb och alla andra sändebud – må Allâh
freda och hylla dem allesammans.
53
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Han (ta´âlâ) sade:
ﷲَ َواﺗﱠﻘُﻮهُ َذِﻟُﻜْﻢ َﺧْﯿٌﺮ ﻟﱠُﻜْﻢ ِإن ُﻛﻨﺘُْﻢ َﺗْﻌَﻠُﻤﻮَن ِإﻧﱠَﻤﺎ َﺗْﻌﺒُُﺪوَن ِﻣﻦ ُدوِن ﱠ
َوِإْﺑَﺮاِھﯿَﻢ ِإْذ َﻗﺎَل ِﻟَﻘْﻮِﻣِﮫ اْﻋﺒُُﺪوا ﱠ
ﷲِ َأْوَﺛﺎًﻧﺎ َوَﺗْﺨﻠُﻘُﻮَن ِإْﻓًﻜﺎ ِإﱠن
ﷲِ َﻻ َﯾْﻤِﻠُﻜﻮَن َﻟُﻜْﻢ ِرْزًﻗﺎ َﻓﺎْﺑَﺘُﻐﻮا ِﻋﻨَﺪ ﱠ
اﻟﱠِﺬﯾَﻦ َﺗْﻌﺒُُﺪوَن ِﻣﻦ ُدوِن ﱠ
ق َواْﻋﺒُُﺪوهُ َواْﺷُﻜُﺮوا َﻟﮫُ ِإَﻟْﯿِﮫ ﺗُْﺮَﺟُﻌﻮَن
َ ﷲِ اﻟﱢﺮْز
”Och Ibrâhîm som sade till sitt folk. ”Dyrka Allâh och frukta Honom! Detta är bäst för er, om
ni visste. De som ni dyrkar i Allâhs ställe är bara bilder utan liv, och på så sätt skapar ni en
lögn. De som ni tillber i Allâhs ställe kan inte sörja för era behov. Be därför Allâh om er
försörjning, dyrka Honom och tacka Honom; det är till Honom ni skall föras åter.”57
Dessutom sade Han (ta´âlâ) om Sin profet Yûsuf (´alayhis-salâm):
ّ ﺳﱠﻤْﯿﺘُُﻤﻮَھﺎ َأﻧﺘُْﻢ َوآَﺑﺂُؤُﻛﻢ ﱠﻣﺎ َأﻧَﺰَل
ّ ب ﱡﻣَﺘَﻔﱢﺮﻗُﻮَن َﺧْﯿٌﺮ َأِم
ﷲُ ِﺑَﮭﺎ ِﻣﻦ
ٌ َأَأْرَﺑﺎ
َ ﷲُ اْﻟَﻮاِﺣُﺪ اْﻟَﻘﮭﱠﺎُر َﻣﺎ َﺗْﻌﺒُُﺪوَن ِﻣﻦ ُدوِﻧِﮫ ِإﻻﱠ َأْﺳَﻤﺎء
َ ﺳْﻠ
ﻄﺎٍن
ُ
”Vad är rimligare – att tro på gudomligheter av många olika slag eller att tro på den Ende
Guden, som härskar över allt med oinskränkt makt? Vad ni dyrkar vid sidan av Honom är
ingenting annat än namn som ni tänkt ut, ni och era förfäder; Allâh har inte gett tillstånd till
detta.”58
Avgudadyrkarna har inget bevis, vare sig i förnuftet eller i sändebudens budskap, för sitt
avguderi. Han (ta´âlâ) sade:
ﺳِﻠَﻨﺎ َأَﺟَﻌْﻠَﻨﺎ ِﻣﻦ ُدوِن اﻟﱠﺮْﺣَﻤِﻦ آِﻟَﮭًﺔ ﯾُْﻌَﺒُﺪوَن
ُ ﺳْﻠَﻨﺎ ِﻣﻦ َﻗْﺒِﻠَﻚ ِﻣﻦ ﱡر
َ َواْﺳﺄَْل َﻣْﻦ َأْر
”Och fråga Våra sändebud som Vi sände före dig, om Vi vid sidan av den Nåderike satte upp
gudomligheter som de skulle dyrka.”59
Det betyder att inget sändebud manade till att någon avgudas med Allâh. I stället befallde alla
sändebud, från det första av dem till det sista av dem, att enbart Allâh dyrkas. Dessutom
nämnde Allâh (´azza wa djall) ett rationellt bevis som annullerar avgudadyrkarnas avguderi:
Han (ta´âlâ) sade:
َ ْ ﷲِ َأُروِﻧﻲ َﻣﺎَذا َﺧَﻠﻘُﻮا ِﻣَﻦ ا
ﻗُْﻞ َأَرَأْﯾﺘُﻢ ﱠﻣﺎ َﺗْﺪُﻋﻮَن ِﻣﻦ ُدوِن ﱠ
ٌ ض َأْم َﻟﮭُْﻢ ِﺷْﺮ
ب ﱢﻣﻦ َﻗْﺒِﻞ َھَﺬا
ك ِﻓﻲ اﻟ ﱠ
ٍ ت ِاْﺋﺘُﻮِﻧﻲ ِﺑِﻜَﺘﺎ
ِ ﺴَﻤﺎَوا
ِ ﻷْر
ﺻﺎِدِﻗﯿَﻦ
َ َأْو َأَﺛﺎَرٍة ﱢﻣْﻦ ِﻋْﻠٍﻢ ِإن ُﻛﻨﺘُْﻢ
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”Säg: ”Har ni övervägt vad det är ni anropar i Allâhs ställe? Visa Mig vad de har skapat på
jorden! Eller har de del i himlarna? Visa upp en Skrift som uppenbarats före denna eller vad
som kan ha bevarats av kunskap, om ni talar sanning!”60
Detta rationella och definitiva bevis klarlägger att allt som dyrkas med Allâh är falskt. Inga
gudomar har skapat något eller varit med och bidragit till något skapat. Bara Allâh skapar.
Varför dyrkar ni då någon annan än Honom? Därefter fastslog Allâh att avgudadyrkarna
grundar inte sitt avguderi på nedsända skrifter eller sända sändebud. Alltså saknar
avgudadyrkarna bevis helt och fullt varför de skall hamna i det eviga helvetet.
Med det sagt är denna Tawhîd den första plikten, den viktigaste sakfrågan samt den enda
religionen Allâh godtar.

60 46:4
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DEN KORREKTA DOGMEN OM ALLÂHS ÄNGLAR

Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör tron på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans
sändebud, uppståndelsen efter döden och ödet.
Tron på Allâh innefattas av Tawhîd-ur-Rubûbiyyah, Tawhîd-ul-Ulûhiyyah och Tawhîd-ulAsmâ’ was-Sifât, vilket redan har omnämnts.
Tron på änglarna handlar om att bekräfta och betro deras existens, omnämnda namn och
handlingar. Han (ta´âlâ) sade:
ﺳِﻠِﮫ
ُ  َوَﻣﻶِﺋَﻜِﺘِﮫ َوُﻛﺘُِﺒِﮫ َوُرs
ُ آَﻣَﻦ اﻟﱠﺮ
ِ ّ ﺳﻮُل ِﺑَﻤﺎ أُﻧِﺰَل ِإَﻟْﯿِﮫ ِﻣﻦ ﱠرﱢﺑِﮫ َواْﻟُﻤْﺆِﻣﻨُﻮَن ُﻛﱞﻞ آَﻣَﻦ ِﺑﺎ
”Sändebudet tror på vad hans Herre har uppenbarat för honom och de troende med honom.
De tror alla på Allâh och Hans änglar och Hans uppenbarelser och Hans sändebud.”61
ب َواﻟﻨﱠِﺒﱢﯿﯿَﻦ
َ ﻟﱠْﯿ
ِ  َواْﻟَﯿْﻮِم اﻵِﺧِﺮ َواْﻟَﻤﻶِﺋَﻜِﺔ َواْﻟِﻜَﺘﺎs
ِ ق َواْﻟَﻤْﻐِﺮ
ِ ّ ب َوَﻟِﻜﱠﻦ اْﻟِﺒﱠﺮ َﻣْﻦ آَﻣَﻦ ِﺑﺎ
ِ ﺲ اْﻟِﺒﱠﺮ َأن ﺗَُﻮﱡﻟﻮْا ُوُﺟﻮَھُﻜْﻢ ِﻗَﺒَﻞ اْﻟَﻤْﺸِﺮ
”Fromheten består inte i att ni vänder ansiktet mot öster eller väster. Sann fromhet äger den
som tror på Allâh och den Yttersta dagen och änglarna och Skriften och profeterna.”62
I en lång hadîth berättade ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) att Djibrîl frågade
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om tron. Han svarade på följande sätt:
”Tron är att du tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, den Yttersta dagen
och att du tror på ödet, det goda och det onda i det.”63
Allâh (ta´âlâ) beskrev dem i Sin bok på följande sätt:
َ ْ ت َوا
ﺴﱢﺒُﺤﻮَن اﻟﻠﱠْﯿَﻞ َواﻟﻨﱠَﮭﺎَر َﻻ َﯾْﻔﺘُُﺮوَن
َوَﻟﮫُ َﻣﻦ ِﻓﻲ اﻟ ﱠ
َ ُض َوَﻣْﻦ ِﻋﻨَﺪهُ َﻻ َﯾْﺴَﺘْﻜِﺒُﺮوَن َﻋْﻦ ِﻋَﺒﺎَدِﺗِﮫ َوَﻻ َﯾْﺴَﺘْﺤِﺴُﺮوَن ﯾ
ِ ﺴَﻤﺎَوا
ِ ﻷْر
”Honom som allt och alla i himlarna och jorden tillhör! De som är hos Honom håller sig inte
för goda att dyrka Honom och förtröttas inte. De prisar Honom natt och dag utan att mattas i
sin hängivelse.”64
ﺳْﺒَﺤﺎَﻧﮫُ َﺑْﻞ ِﻋَﺒﺎٌد ﱡﻣْﻜَﺮُﻣﻮَن َﻻ َﯾْﺴِﺒﻘُﻮَﻧﮫُ ِﺑﺎْﻟَﻘْﻮِل َوھُﻢ ِﺑﺄَْﻣِﺮِه َﯾْﻌَﻤﻠُﻮَن
ُ َوَﻗﺎﻟُﻮا اﺗﱠَﺨَﺬ اﻟﱠﺮْﺣَﻤُﻦ َوَﻟًﺪا
61
62
63
64
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”Och de säger: ”Den Nåderike har en son.” Nej, fri är Han från brister! Alla är de Hans slavar
som Han har bevisat stor heder; de talar inte förrän Han har talat, och de handlar bara när Han
befaller.”65
َ *ِإﱠن اﻟﱠِﺬﯾَﻦ ِﻋﻨَﺪ َرﱢﺑَﻚ
ﺴﱢﺒُﺤﻮَﻧﮫُ َوَﻟﮫُ َﯾْﺴُﺠُﺪوَن
َ ُﻻ َﯾْﺴَﺘْﻜِﺒُﺮوَن َﻋْﻦ ِﻋَﺒﺎَدِﺗِﮫ َوﯾ
”De som är hos din Herre finner det inte vara under sin värdighet att dyrka Honom. De
lovprisar Honom och faller ned på sina ansikten i tillbedjan.”66
ُ َوَﯾْﻮَم َﯾْﺤ
َ ﺳْﺒَﺤﺎَﻧَﻚ َأﻧ
ﺖ َوِﻟﱡﯿَﻨﺎ ِﻣﻦ ُدوِﻧِﮭﻢ َﺑْﻞ َﻛﺎﻧُﻮا َﯾْﻌﺒُُﺪوَن
ُ ﺸُﺮھُْﻢ َﺟِﻤﯿًﻌﺎ ﺛُﱠﻢ َﯾﻘُﻮُل ِﻟْﻠَﻤَﻼِﺋَﻜِﺔ َأَھُﺆَﻻء ِإﯾﱠﺎُﻛْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا َﯾْﻌﺒُُﺪوَن َﻗﺎﻟُﻮا
اْﻟِﺠﱠﻦ َأْﻛَﺜُﺮھُﻢ ِﺑِﮭﻢ ﱡﻣْﺆِﻣﻨُﻮَن
”Och den Dag då Han skall samla dem alla skall Han fråga änglarna: ”Var det er dessa
dyrkade?” De skall svara: ”Fri är Du från brister! Du är vår Beskyddare och vi tar helt avstånd
från dem. Nej, de dyrkade djinner som de flesta av dem trodde på.”67
َ ﻻ َﯾْﺄُﻣَﺮُﻛْﻢ َأن َﺗﺘﱠِﺨُﺬوْا اْﻟَﻤ
َ َو
ﻼِﺋَﻜَﺔ َواﻟﱢﻨِﺒﱢﯿْﯿَﻦ َأْرَﺑﺎًﺑﺎ َأَﯾْﺄُﻣُﺮُﻛﻢ ِﺑﺎْﻟُﻜْﻔِﺮ َﺑْﻌَﺪ ِإْذ َأﻧﺘُﻢ ﱡﻣْﺴِﻠُﻤﻮَن
”Inte heller befaller han er att betrakta änglar och profeter som herrar. Eller tror ni att han
skulle uppmana er att återfalla i otro sedan ni har blivit muslimer?”
´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) sade:
”Änglarna skapades av ljus, djinnerna skapades av elden och Âdam skapades av det som
redan har beskrivits för er.”68
Änglarna är bevingade. Några av dem har två vingar, somliga har tre stycken, andra har fyra
stycken och så vidare. Han (ta´âlâ) sade:
َ ْ ت َوا
َ ﺳًﻼ أُوِﻟﻲ َأْﺟِﻨَﺤٍﺔ ﱠﻣْﺜَﻨﻰ َوﺛَُﻼ
َ ﻖ َﻣﺎ َﯾ
ﺸﺎء ِإﱠن
ُ ض َﺟﺎِﻋِﻞ اْﻟَﻤَﻼِﺋَﻜِﺔ ُر
 َﻓﺎِطِﺮ اﻟ ﱠs
َ ث َوُرَﺑﺎ
ِ ﺴَﻤﺎَوا
ِ اْﻟَﺤْﻤُﺪ ِ ﱠ
ِ ع َﯾِﺰﯾُﺪ ِﻓﻲ اْﻟَﺨْﻠ
ِ ﻷْر
ﱠ
َ ﷲَ َﻋَﻠﻰ ُﻛﱢﻞ
ﺷْﻲٍء َﻗِﺪﯾٌﺮ
”Allâh ske lov och pris, himlarnas och jordens Skapare, som sänder änglarna som Sina
budbärare, försedda med två eller tre eller fyra vingpar. Han fogar till Sin skapelse vad Han
65
66
67
68
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vill – Allâh har allt i Sin makt.”69
Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:
”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg Djibrîl ha sexhundra vingar.”70
Allâh (ta´âlâ) gav dem förmågan att uppenbara sig i vackra skepnader. Exempelvis
uppenbarade sig Djibrîl (´alayhis-salâm) för Maryam som en fulländad människa. De
uppenbarade sig som två hedrade gäster när de besökte Ibrâhîm (´alayhis-salâm) liksom de
gjorde när de kom till Lût (´alayhis-salâm) för att straffa hans folk.
Allâh fördömde avgudadyrkarna som påstod att änglarna är Allâhs döttrar – fjärran är Allâh
från det förtryckarna säger. Han (ta´âlâ) sade:
ﺳْﺒَﺤﺎَﻧﮫُ َﺑْﻞ ِﻋَﺒﺎٌد ﱡﻣْﻜَﺮُﻣﻮَن َﻻ َﯾْﺴِﺒﻘُﻮَﻧﮫُ ِﺑﺎْﻟَﻘْﻮِل َوھُﻢ ِﺑﺄَْﻣِﺮِه َﯾْﻌَﻤﻠُﻮَن َﯾْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ َﺑْﯿَﻦ َأْﯾِﺪﯾِﮭْﻢ َوَﻣﺎ َﺧْﻠَﻔﮭُْﻢ
ُ َوَﻗﺎﻟُﻮا اﺗﱠَﺨَﺬ اﻟﱠﺮْﺣَﻤُﻦ َوَﻟًﺪا
ﻀﻰ َوھُﻢ ﱢﻣْﻦ َﺧْﺸَﯿِﺘِﮫ ُﻣْﺸِﻔﻘُﻮَن
َ َوَﻻ َﯾْﺸَﻔُﻌﻮَن ِإﱠﻻ ِﻟَﻤِﻦ اْرَﺗ
”Och de säger: ”Den Nåderike har en son.” Nej, fri är Han från brister! Alla är de Hans slavar
som Han har bevisat stor heder; de talar inte förrän Han har talat, och de handlar bara när Han
befaller. Han vet allt vad de kan veta och allt som är dolt för dem, och de kan inte tala till
förmån för någon annan än den som Han är nöjd med. Och de bävar inför Honom. ”71
Därefter sade Han (ta´âlâ) om änglarna:
ﺷﺎِھُﺪوَن َأَﻻ ِإﻧﱠﮭُﻢ ﱢﻣْﻦ ِإْﻓِﻜِﮭْﻢ َﻟَﯿﻘُﻮﻟُﻮَن َوَﻟَﺪ ﱠ
ُ َﻓﺎْﺳَﺘْﻔِﺘِﮭْﻢ َأِﻟَﺮﱢﺑَﻚ اْﻟَﺒَﻨﺎ
َ ت َوَﻟﮭُُﻢ اْﻟَﺒﻨُﻮَن َأْم َﺧَﻠْﻘَﻨﺎ اْﻟَﻤَﻼِﺋَﻜَﺔ ِإَﻧﺎًﺛﺎ َوھُْﻢ
ﷲُ َوِإﻧﱠﮭُْﻢ َﻟَﻜﺎِذﺑُﻮَن
َ ﺳْﻠ
َ ﺻ
ﺻﺎِدِﻗﯿَﻦ
ُ ﻒ َﺗْﺤُﻜُﻤﻮَن َأَﻓَﻼ َﺗَﺬﱠﻛُﺮوَن َأْم َﻟُﻜْﻢ
ْ َأ
َ ت َﻋَﻠﻰ اْﻟَﺒِﻨﯿَﻦ َﻣﺎ َﻟُﻜْﻢ َﻛْﯿ
َ ﻄﺎٌن ﱡﻣِﺒﯿٌﻦ َﻓْﺄﺗُﻮا ِﺑِﻜَﺘﺎِﺑُﻜْﻢ ِإن ُﻛﻨﺘُْﻢ
ِ ﻄَﻔﻰ اْﻟَﺒَﻨﺎ
”Be dem nu om en förklaring: är det så att din Herre skall ha döttrar medan de skall ha söner?
Eller att Vi i deras åsyn har skapat änglarna till kvinnor? I sin lögnaktighet säger de ju: ”Allâh
har avlat.” Ja, visst är de lögnare alltigenom! Skulle Han ha valt döttrar framför söner? Hur
är det fatt med ert omdöme? Vill ni inte begrunda detta? Eller har ni klara bevis? Lägg då
fram, om ni talar sanning, er Skrift!”72
ﺴﱢﺒُﺤﻮَن
َوَﻣﺎ ِﻣﻨﱠﺎ ِإﱠﻻ َﻟﮫُ َﻣَﻘﺎٌم ﱠﻣْﻌﻠُﻮٌم َوِإﻧﱠﺎ َﻟَﻨْﺤُﻦ اﻟ ﱠ
َ ﺼﺎﱡﻓﻮَن َوِإﻧﱠﺎ َﻟَﻨْﺤُﻦ اْﻟُﻤ
”De säger: ”Det finns inte en av oss som inte har sin bestämda plats; det är helt visst vi som
69
70
71
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ställer upp i sluten ordning och vi som prisar Hans härlighet!”73
En av dem är Djibrîl (´alayhis-salâm). Han är anförtrodd att framföra uppenbarelser. Han
(ta´âlâ) sade:
ّ ﻗُْﻞ َﻣﻦ َﻛﺎَن َﻋُﺪ ًّوا ﱢﻟِﺠْﺒِﺮﯾَﻞ َﻓﺈِﻧﱠﮫُ َﻧﱠﺰَﻟﮫُ َﻋَﻠﻰ َﻗْﻠِﺒَﻚ ِﺑﺈِْذِن
ﺼﱢﺪﻗﺎً ﱢﻟَﻤﺎ َﺑْﯿَﻦ َﯾَﺪْﯾِﮫ َوھًُﺪى َوﺑُْﺸَﺮى ِﻟْﻠُﻤْﺆِﻣِﻨﯿَﻦ
َ ﷲِ ُﻣ
”Säg: ”Den som är fiende till Djibrîl – som på Allâhs befallning låter sjunka in i ditt hjärta
med bekräftelse på det som föregått den och ger de troende vägledning och ett budskap av
hopp.”74
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg honom i en dal. Hans sexhundra vingar och
väldiga storlek täckte horisonten. Därefter såg han honom i himlen under Himmelsfärden.
Han (ta´âlâ) sade:
َوَﻟَﻘْﺪ َرآهُ َﻧْﺰَﻟًﺔ أُْﺧَﺮى ِﻋﻨَﺪ ِﺳْﺪَرِة اْﻟُﻤْﻨَﺘَﮭﻰ ِﻋﻨَﺪَھﺎ َﺟﻨﱠﺔُ اْﻟَﻤْﺄَوى
”Ja, han såg honom ännu en gång vid det yttersta lotusträdet intill vilans lustgård.”75
Dessa två gånger är de enda gångerna som han såg honom i hans verkliga skepnad. Annars
uppenbarade han sig i mänsklig gestalt som oftast var i Dihyah al-Kalbîs figur. Allâh (ta´âlâ)
sade om Djibrîl:
َ ش َﻣِﻜﯿٍﻦ ُﻣ
ﻖ اْﻟُﻤِﺒﯿِﻦ
ُ ِإﻧﱠﮫُ َﻟَﻘْﻮُل َر
َ ع َﺛﱠﻢ َأِﻣﯿٍﻦ َوَﻣﺎ
ِ ﺳﻮٍل َﻛِﺮﯾٍﻢ ِذي ﻗُﱠﻮٍة ِﻋﻨَﺪ ِذي اْﻟَﻌْﺮ
ِ ُﺻﺎِﺣﺒُُﻜﻢ ِﺑَﻤْﺠﻨُﻮٍن َوَﻟَﻘْﺪ َرآهُ ِﺑﺎْﻷُﻓ
ٍ ﻄﺎ
”Denna Skrift är förvisso Allâhs ord, framsagda av en ädel budbärare, en som äger stor makt
och vars plats är nära Herren till allmaktens tron, åtlydd och därtill högt betrodd! Er landsman
är inte galen – han såg helt visst budbäraren vid klara horisonten.”76
En annan ängel är Mîkâ’îl. Han är ansvarig för nederbörden och dess fördelning. Allt det sker
i enlighet med Allâhs (´azza wa djall) befallning. Anas berättade att profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) sade till Djibrîl:
”Varför har jag aldrig sett Mîkâ’îl skratta?” Han sade: ”Mîkâ’îl har inte skrattat sedan Elden
skapades.”77
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Allâh (ta´âlâ) sade om Mîkâ’îl:
ّ ﺳِﻠِﮫ َوِﺟْﺒِﺮﯾَﻞ َوِﻣﯿَﻜﺎَل َﻓﺈِﱠن
ﷲَ َﻋُﺪﱞو ﱢﻟْﻠَﻜﺎِﻓِﺮﯾَﻦ
ُ  َوَﻣﻶِﺋَﻜِﺘِﮫ َوُرs
ِ ّ َﻣﻦ َﻛﺎَن َﻋُﺪ ًّوا ﱢ
”Den som är Allâhs fiende och fiende till Hans änglar och Hans sändebud och till Djibrîl och
Mîkâ’îl [skall veta] att Allâh är fiende till de otrogna.”78
Även Isrâfîl är en ängel. Han ansvarar för hornet i vilket han skall blåsa tre gånger på sin
Herres (´azza wa djall) order; skräckens stöt, dödens stöt och uppståndelsens stöt. Dessa tre
änglar nämns i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nattliga erinran:
َ ت وا
ﺐ واﻟ ﱠ
َ ﺸَﮭﺎَدِة َأْﻧ
ﺖ َﺗْﺤُﻜُﻢ َﺑْﯿَﻦ ِﻋَﺒﺎدك ِﻓﯿﻤﺎ ﻛﺎﻧُﻮا ِﻓﯿِﮫ
ب ِﺟْﺒِﺮﯾَﻞ َوِﻣﯿَﻜﺎَل َوِإْﺳَﺮاِﻓﯿَﻞ َﻓﺎِطَﺮ اﻟ ﱠ
اﻟﻠﱠﮭُﱠﻢ َر ﱠ
ِ ض َﻋﺎِﻟَﻢ اْﻟَﻐْﯿ
ِ ﺴَﻤﻮا
ِ ﻷْر
َ ﻖ ﺑﺈِْذِﻧَﻚ ِإﻧﱠَﻚ َﺗْﮭِﺪي َﻣْﻦ َﺗ
ﻒ ِﻓﯿِﮫ ِﻣَﻦ اْﻟَﺤ ﱢ
ﺻَﺮاٍط ُﻣْﺴَﺘِﻘﯿﻢ
َ َﯾْﺨَﺘِﻠﻔُﻮَن اْھِﺪِﻧﻲ ِﻟَﻤﺎ اْﺧﺘُِﻠ
ِ ﺸﺎُء ِإﻟﻰ
”Allâh! Djibrîls, Mîkâ’îls och Isrâfîls Herre. Himlarnas och jordens Skapare! Du som känner
det dolda och det uppenbara! Du skall döma mellan Dina slavar i allt det som de var oense
om! Vägled mig i det som de med Din tillåtelse hade kommit till skiljaktiga meningar om –
Du leder den Du vill till en rak väg.”79
´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) sade:
”Allâh! Djibrâ’îls och Mîkâ’îls Herre och Isrâfîls Herre. Jag söker skydd hos Dig mot Eldens
hetta och gravens straff.”80
Tillika är Dödsängeln en av dem. Han ansvarar för att ta själarna. Han (ta´âlâ) sade:
ُ ﻗُْﻞ َﯾَﺘَﻮﻓﱠﺎُﻛﻢ ﱠﻣَﻠ
ت اﻟﱠِﺬي ُوﱢﻛَﻞ ِﺑُﻜْﻢ ﺛُﱠﻢ ِإَﻟﻰ َرﱢﺑُﻜْﻢ ﺗُْﺮَﺟُﻌﻮَن
ِ ﻚ اْﻟَﻤْﻮ
”Säg: ”Dödens ängel, som har satts att vaka över er, skall samla in era själar och därefter förs
ni åter till er Herre.”81
Dessutom förekommer det änglar som ansvarar för att skydda människan. Han (ta´âlâ) sade:
ٌ ب ِﺑﺎﻟﻨﱠَﮭﺎِر َﻟﮫُ ُﻣَﻌﱢﻘَﺒﺎ
ت ﱢﻣﻦ َﺑْﯿِﻦ َﯾَﺪْﯾِﮫ َوِﻣْﻦ َﺧْﻠِﻔِﮫ
ٌ ﺳﺎِر
ٍ ﺳﱠﺮ اْﻟَﻘْﻮَل َوَﻣﻦ َﺟَﮭَﺮ ِﺑِﮫ َوَﻣْﻦ ھَُﻮ ُﻣْﺴَﺘْﺨ
َ ﻒ ِﺑﺎﻟﻠﱠْﯿِﻞ َو
َ ﺳَﻮاء ﱢﻣﻨُﻜﻢ ﱠﻣْﻦ َأ
َ
ّ ﻻ ﯾَُﻐﱢﯿُﺮ َﻣﺎ ِﺑَﻘْﻮٍم َﺣﺘﱠﻰ ﯾَُﻐﱢﯿُﺮوْا َﻣﺎ ِﺑﺄَْﻧﻔُِﺴِﮭْﻢ َوِإَذا َأَراَد
ّ ﷲِ ِإﱠن
ّ ﻈﻮَﻧﮫُ ِﻣْﻦ َأْﻣِﺮ
ُ َﯾْﺤَﻔ
َ ﺳﻮًءا َﻓ
َ َﷲ
ﻼ َﻣَﺮﱠد َﻟﮫُ َوَﻣﺎ َﻟﮭُﻢ ﱢﻣﻦ ُدوِﻧِﮫ
ُ ﷲُ ِﺑَﻘْﻮٍم
ِﻣﻦ َواٍل
78
79
80
81
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”Det saknar betydelse om någon av er döljer sina tankar eller uttalar dem högt, och [likaså]
om någon gömmer sig i nattens mörker eller framträder öppet i dagens ljus. Änglavakter
[omger] människan – de går framför henne och bakom henne och skyddar henne på Allâhs
befallning. Allâh förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinneslag; och om
det är Allâhs vilja att ett folk drabbas av olyckor kan ingen avvärja det och ingen utom Allâh
kan hjälpa dem.”82
Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) tolkade änglavakterna och sade:
”Änglar som skyddar henne framifrån och bakifrån. När hennes tid väl är kommen, lämnar
de henne.”
Andra änglar är de Ädla skrivarna. De skriver ned slavarnas goda och onda handlingar. Han
(ta´âlâ) sade:
َوِإﱠن َﻋَﻠْﯿُﻜْﻢ َﻟَﺤﺎِﻓِﻈﯿَﻦ ِﻛَﺮاًﻣﺎ َﻛﺎِﺗِﺒﯿَﻦ َﯾْﻌَﻠُﻤﻮَن َﻣﺎ َﺗْﻔَﻌﻠُﻮَن
”Och det finns de som vakar över er, ädla skrivare, som känner er och vet vad ni gör.”83
Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade:
”Varje dag går84 70.000 änglar in i det Bebodda huset i himlen för att därefter aldrig
återvända.”
Den som förnekar änglarnas existens hädar enligt samstämmigheten. Han (ta´âlâ) sade:
ً ﻼ
َ ﺿ
َ  َوَﻣs
ﻻ َﺑِﻌﯿًﺪا
ُ ﻼِﺋَﻜِﺘِﮫ َوُﻛﺘُِﺒِﮫ َوُر
َ ﺿﱠﻞ
َ ﺳِﻠِﮫ َواْﻟَﯿْﻮِم اﻵِﺧِﺮ َﻓَﻘْﺪ
ِ ّ َوَﻣﻦ َﯾْﻜﻔُْﺮ ِﺑﺎ
”Den som hädar Allâh och Hans änglar och Hans uppenbarelser och Hans sändebud och
Domens dag har drivit synden till dess yttersta gräns.”85
DEN KORREKTA DOGMEN OM ALLÂHS SKRIFTER

Beträffande tron på de uppenbarade skrifterna, har Allâh (ta´âlâ) uppenbarat en skrift för varje
82
83
84
85
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I en annan formulering nämns ”ber”.
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sändebud. Han (ta´âlâ) sade:
س ِﺑﺎْﻟِﻘْﺴِﻂ
ُ ب َواْﻟِﻤﯿَﺰاَن ِﻟَﯿﻘُﻮَم اﻟﻨﱠﺎ
ُ ﺳْﻠَﻨﺎ ُر
َ ت َوَأﻧَﺰْﻟَﻨﺎ َﻣَﻌﮭُُﻢ اْﻟِﻜَﺘﺎ
َ َﻟَﻘْﺪ َأْر
ِ ﺳَﻠَﻨﺎ ِﺑﺎْﻟَﺒﱢﯿَﻨﺎ
”Vi sände Våra profeter med klara bevis och med dem sände Vi skriften och en Våg för
människorna att handla rättvist.”86
Tillika sade Han (ta´âlâ):
ّ ﺚ
ﷲُ اﻟﻨﱠِﺒﱢﯿﯿَﻦ ُﻣَﺒ ﱢ
َ س أُﱠﻣًﺔ َواِﺣَﺪًة َﻓَﺒَﻌ
ب ِﺑﺎْﻟَﺤ ﱢ
س ِﻓﯿَﻤﺎ اْﺧَﺘَﻠﻔُﻮْا ِﻓﯿِﮫ
ُ َﻛﺎَن اﻟﻨﱠﺎ
َ ﺸِﺮﯾَﻦ َوُﻣﻨِﺬِرﯾَﻦ َوَأﻧَﺰَل َﻣَﻌﮭُُﻢ اْﻟِﻜَﺘﺎ
ِ ﻖ ِﻟَﯿْﺤُﻜَﻢ َﺑْﯿَﻦ اﻟﻨﱠﺎ
ّ ت َﺑْﻐًﯿﺎ َﺑْﯿَﻨﮭُْﻢ َﻓَﮭَﺪى
ُ ﻒ ِﻓﯿِﮫ ِإﻻﱠ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ أُوﺗُﻮهُ ِﻣﻦ َﺑْﻌِﺪ َﻣﺎ َﺟﺎءْﺗﮭُُﻢ اْﻟَﺒﱢﯿَﻨﺎ
ﷲُ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮْا ِﻟَﻤﺎ اْﺧَﺘَﻠﻔُﻮْا ِﻓﯿِﮫ ِﻣَﻦ اْﻟَﺤ ﱢ
ﻖ ِﺑﺈِْذِﻧِﮫ
َ َوَﻣﺎ اْﺧَﺘَﻠ
ّ َو
َ ﷲُ َﯾْﮭِﺪي َﻣﻦ َﯾ
ﺻَﺮاٍط ﱡﻣْﺴَﺘِﻘﯿٍﻢ
ِ ﺸﺎء ِإَﻟﻰ
”Människorna utgjorde en gång ett enda samfund varpå Allâh sände profeterna som
förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare, och med dem sände Han ned
uppenbarelsen med sanningen för att avgöra de frågor som människorna blivit oense om. De
blev oense om dess innehåll först sedan de hade nåtts av de klara vittnesbörden – av inbördes
ovilja och avund. Men Allâh vägledde de troende i det som de med Hans tillåtelse hade
kommit till skiljaktiga meningar om – Allâh leder den Han vill till en rak väg.”87
Vi tror på dessa böcker, vet att de är från Allâh och underkastar oss Hans (ta´âlâ) ord:
ﺴﻰ َوَﻣﺎ
َ  َوَﻣﺂ أُﻧِﺰَل ِإَﻟْﯿَﻨﺎ َوَﻣﺎ أُﻧِﺰَل ِإَﻟﻰ ِإْﺑَﺮاِھﯿَﻢ َوِإْﺳَﻤﺎِﻋﯿَﻞ َوِإْﺳَﺤs
َ ﺳﻰ َوِﻋﯿ
َ ب َواﻷْﺳَﺒﺎِط َوَﻣﺎ أُوِﺗَﻲ ُﻣﻮ
َ ﻖ َوَﯾْﻌﻘُﻮ
ِ ّ ﻗُﻮﻟُﻮْا آَﻣﻨﱠﺎ ِﺑﺎ
َ أُوِﺗَﻲ اﻟﻨﱠِﺒﱡﯿﻮَن ِﻣﻦ ﱠرﱢﺑِﮭْﻢ
ُ ﻻ ﻧَُﻔﱢﺮ
ق َﺑْﯿَﻦ َأَﺣٍﺪ ﱢﻣْﻨﮭُْﻢ َوَﻧْﺤُﻦ َﻟﮫُ ُﻣْﺴِﻠُﻤﻮَن
”Säg: ”Vi tror på Allâh och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarats för
Ibrâhîm och Ismâ´îl och Ya´qûb och deras efterkommande och det som uppenbarades för
Mûsâ och ´Îsâ och för de andra profeterna av deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem.
Och vi har underkastat oss Honom.”88
s
ُ ب اﻟﱠِﺬي َﻧﱠﺰَل َﻋَﻠﻰ َر
ُ  َوَرs
َ ب اﻟﱠِﺬ
ِ ﺳﻮِﻟِﮫ َواْﻟِﻜَﺘﺎ
ِ ﺳﻮِﻟِﮫ َواْﻟِﻜَﺘﺎ
ِ ّ ي َأﻧَﺰَل ِﻣﻦ َﻗْﺒُﻞ َوَﻣﻦ َﯾْﻜﻔُْﺮ ِﺑﺎ
ِ ّ َﯾﺎ َأﱡﯾَﮭﺎ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮْا آِﻣﻨُﻮْا ِﺑﺎ
ً ﻼ
َ ﺿ
َ َوَﻣ
ﻻ َﺑِﻌﯿًﺪا
ُ ﻼِﺋَﻜِﺘِﮫ َوُﻛﺘُِﺒِﮫ َوُر
َ ﺿﱠﻞ
َ ﺳِﻠِﮫ َواْﻟَﯿْﻮِم اﻵِﺧِﺮ َﻓَﻘْﺪ
”Troende, tro på Allâh och Hans sändebud och på den Skrift som Han har uppenbarat för Sitt
sändebud och på det som uppenbarades dessförinnan; den som hädar Allâh och Hans änglar
och Hans uppenbarelser och Hans sändebud och Domens dag har drivit synden till dess ytterst
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gräns.”89
ﺖ ِﺑَﻤﺎ َأﻧَﺰَل ﱠ
ُ ﻗُْﻞ آَﻣﻨ
ب
ٍ ﷲُ ِﻣﻦ ِﻛَﺘﺎ
”Säg: ”Jag tror på skrifterna Allâh har sänt ned.”90
َ ب
ﺼﻼَة َوِﻣﱠﻤﺎ َرَزْﻗَﻨﺎھُْﻢ ﯾُﻨِﻔﻘُﻮَن واﻟﱠِﺬﯾَﻦ
ﺐ َوﯾُِﻘﯿُﻤﻮَن اﻟ ﱠ
ُ اﻟﻢ َذِﻟَﻚ اْﻟِﻜَﺘﺎ
َ ﻻ َرْﯾ
ِ ﺐ ِﻓﯿِﮫ ھًُﺪى ﱢﻟْﻠُﻤﺘﱠِﻘﯿَﻦ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ ﯾُْﺆِﻣﻨُﻮَن ِﺑﺎْﻟَﻐْﯿ
ﯾُْﺆِﻣﻨُﻮَن ِﺑَﻤﺎ أُﻧِﺰَل ِإَﻟْﯿَﻚ َوَﻣﺎ أُﻧِﺰَل ِﻣﻦ َﻗْﺒِﻠَﻚ َوِﺑﺎﻵِﺧَﺮِة ھُْﻢ ﯾُﻮِﻗﻨُﻮَن
”Alif Lâm Mîm. Denna Skrift – här råder inget tvivel – är en vägledning för de gudfruktiga,
dem som tror på det dolda, dem som förrättar bönen och som ger åt andra av vad Vi har skänkt
dem för deras försörjning och dem som tror på det som har uppenbarats för dig och på det
som har uppenbarats före dig, och som har förvissningen att det eviga livet väntar.”91
Vi tror på att dessa skrifter hör till Allâhs (´azza wa djall) tal och ingen annans. Allâh (ta´âlâ)
talade i dem ett verkligt tal såsom Han ville. Något av detta tal har hörts från Honom bakom
skynke och utan medlare. Exempelvis talade Allâh med Mûsâ ett verkligt tal utan medlare.
Han (ta´âlâ) sade:
ُﺳﻰ ِﻟِﻤﯿَﻘﺎِﺗَﻨﺎ َوَﻛﻠﱠَﻤﮫُ َرﱡﺑﮫ
َ َوَﻟﱠﻤﺎ َﺟﺎء ُﻣﻮ
”Och när Mûsâ kom till det möte Vi hade utsatt och hans Herre talade till honom.”92
َ ﺻ
َ ﻻِﺗﻲ َوِﺑَﻜ
َ ﺳﺎ
ﻼِﻣﻲ
ْ ﺳﻰ ِإﱢﻧﻲ ا
َ س ِﺑِﺮ
َ َﻗﺎَل َﯾﺎ ُﻣﻮ
ِ ﻄَﻔْﯿﺘَُﻚ َﻋَﻠﻰ اﻟﻨﱠﺎ
”Han sade: ”Mûsâ, Jag har utvalt dig av alla människor genom att anförtro dig Mitt budskap
och låta dig höra Mitt ord.”93
Annat tal låter Allâh (ta´âlâ) änglasändebuden läsa upp och förkunna det för det mänskliga
sändebudet. Han (ta´âlâ) sade:
ﺸٍﺮ َأن ﯾَُﻜﱢﻠَﻤﮫُ ﱠ
َ ﺳﻮًﻻ َﻓﯿُﻮِﺣَﻲ ِﺑﺈِْذِﻧِﮫ َﻣﺎ َﯾ
َ َوَﻣﺎ َﻛﺎَن ِﻟَﺒ
ﺸﺎء ِإﻧﱠﮫُ َﻋِﻠﱞﻲ َﺣِﻜﯿٌﻢ
ُ ب َأْو ﯾُْﺮِﺳَﻞ َر
ٍ ﷲُ ِإﱠﻻ َوْﺣًﯿﺎ َأْو ِﻣﻦ َوَراء ِﺣَﺠﺎ
”Det är inte människan givet att Allâh talar till henne på ett annat sätt än genom ingivelse
eller från andra sidan av ett förhänge eller genom ett sändebud som Han sänder och som
uppenbarar det Han vill skall uppenbaras. Allâh är hög, vis.”94
89
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94
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Tron på skrifterna innefattas av tron på alla de föreskrifter de består av och att det var
obligatoriskt för samtliga samfund som de uppenbarades för att underkasta sig dem och döma
enligt dem. Dessa skrifter bekräftar varandra och inte tvärtom. Det är sant att samtliga skrifter
avskaffades i takt med att en efterträdande skrift uppenbarades. Till exempel avskaffades vissa
föreskrifter i Tora med Evangeliet. Han (ta´âlâ) sade om ´Îsâ (´alayhis-salâm):
ﺾ اﻟﱠِﺬي ُﺣﱢﺮَم َﻋَﻠْﯿُﻜْﻢ
ﺼﱢﺪًﻗﺎ ﱢﻟَﻤﺎ َﺑْﯿَﻦ َﯾَﺪ ﱠ
َ ي ِﻣَﻦ اﻟﺘﱠْﻮَراِة َوِﻷُِﺣﱠﻞ َﻟُﻜﻢ َﺑْﻌ
َ َوُﻣ
”Och för att bekräfta vad som ännu består av Tora och för att förklara tillåtet något av det som
var förbjudet för er”95
Likaså avskaffade Qur’ânen de föregående himmelska skrifterna. Han (ta´âlâ) sade:
ب ِﺑﺎْﻟَﺤ ﱢ
ب َوُﻣَﮭْﯿِﻤًﻨﺎ َﻋَﻠْﯿِﮫ
َ ﻖ ُﻣ
َ َوَأﻧَﺰْﻟَﻨﺎ ِإَﻟْﯿَﻚ اْﻟِﻜَﺘﺎ
ِ ﺼﱢﺪًﻗﺎ ﱢﻟَﻤﺎ َﺑْﯿَﻦ َﯾَﺪْﯾِﮫ ِﻣَﻦ اْﻟِﻜَﺘﺎ
”Vi har uppenbarat Skriften för dig med sanningen, som bekräftar det som består av
uppenbarade Skrifter och vars uppgift det är att vaka över det.”96
َوَﻣﺎ ھَُﻮ ِإﱠﻻ ِذْﻛٌﺮ ﱢﻟْﻠَﻌﺎَﻟِﻤﯿَﻦ
”Den är ingenting mindre än en påminnelse till alla folk.”97
De Allâhs skrifter som tas upp allmänt måste betros allmänt och de som tas upp specifikt
måste betros specifikt. Vissa skrifter har Allâh (ta´âlâ) nämnt specifikt. Allâh uppenbarade
Tora för Mûsâ, Evangeliet för ´Îsâ, Psaltaren för Dâwûd och Qur'ânen för Muhammad.
Dessutom nämnde Han (ta´âlâ) Ibrâhîms och Mûsâ skrifter – må Allâh freda och hylla dem
allesammans. Dessa skrifter tror vi på i enlighet med denna detaljerade beskrivning.
Allâh nämnde även många andra böcker på ett allmänt sätt utan att gå in i detalj på dem.
Sålunda har vi en allmän tro på dessa skrifter. Han (ta´âlâ) sade:
ﺖ ِﺑَﻤﺎ َأﻧَﺰَل ﱠ
ُ ﻗُْﻞ آَﻣﻨ
ب
ٍ ﷲُ ِﻣﻦ ِﻛَﺘﺎ
”Säg: ”Jag tror på skrifterna Allâh har sänt ned.”
Qur’ânen som Allâh uppenbarade för vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
är den sista himmelska skrift varför den inte efterträds av någon annan. Den avskaffar samtliga
95 3:50
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föregående skrifter och åligger samtliga människor och djinner. Han (ta´âlâ) sade:
َوَﻣﺎ ھَُﻮ ِإﱠﻻ ِذْﻛٌﺮ ﱢﻟْﻠَﻌﺎَﻟِﻤﯿَﻦ
”Den är ingenting mindre än en påminnelse till alla folk.”
Den omfattar allting människan är i behov av för religiösa och världsliga ändamål. Han
(ta´âlâ) sade:
ُ ﺿﯿ
ُ ﺖ َﻟُﻜْﻢ ِدﯾَﻨُﻜْﻢ َوَأْﺗَﻤْﻤ
ُ اْﻟَﯿْﻮَم َأْﻛَﻤْﻠ
َ ﺖ َﻟُﻜُﻢ اِﻹْﺳ
ﻼَم
ِ ﺖ َﻋَﻠْﯿُﻜْﻢ ِﻧْﻌَﻤِﺘﻲ َوَر
”Denna dag har Jag fullbordat er religion och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Och
Jag är nöjd med att islam skall vara er religion.”98
Qur’ânen är ett mirakel och ingen kan frambringa dess like. Han (ta´âlâ) sade:
َ ﺾ
َ ﺲ َواْﻟِﺠﱡﻦ َﻋَﻠﻰ َأن َﯾْﺄﺗُﻮْا ِﺑِﻤْﺜِﻞ َھَﺬا اْﻟﻘُْﺮآِن
ظِﮭﯿًﺮا
ُ ﻻ َﯾْﺄﺗُﻮَن ِﺑِﻤْﺜِﻠِﮫ َوَﻟْﻮ َﻛﺎَن َﺑْﻌ
ُ ﺖ اِﻹﻧ
ِ ﻗُﻞ ﻟﱠِﺌِﻦ اْﺟَﺘَﻤَﻌ
ٍ ﻀﮭُْﻢ ِﻟَﺒْﻌ
”Säg: ”Om människorna och djinnerna i samarbete försökte åstadkomma något som skulle
kunna jämföras med denna Qur´ân, skulle de misslyckas, även om de gav varandra all
hjälp!”99
Likaså sade Han (ta´âlâ):
َﻻ َﯾْﺄِﺗﯿِﮫ اْﻟَﺒﺎِطُﻞ ِﻣﻦ َﺑْﯿِﻦ َﯾَﺪْﯾِﮫ َوَﻻ ِﻣْﻦ َﺧْﻠِﻔِﮫ َﺗﻨِﺰﯾٌﻞ ﱢﻣْﻦ َﺣِﻜﯿٍﻢ َﺣِﻤﯿٍﺪ
”Ingen lögn kan komma vid den vare sig från det som ligger framför den eller från det som
ligger bakom den! Nej, den sänds ned av en Allvis som allt lov och pris tillkommer.”100
Den är skyddad mot all addering och reducering. Han (ta´âlâ) sade:
ُ ِإﻧﱠﺎ َﻧْﺤُﻦ َﻧﱠﺰْﻟَﻨﺎ اﻟﱢﺬْﻛَﺮ َوِإﻧﱠﺎ َﻟﮫُ َﻟَﺤﺎِﻓ
ﻈﻮَن
”Det är Vi som har uppenbarat Påminnelsen steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om
den!”101
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DEN KORREKTA DOGMEN OM ALLÂHS SÄNDEBUD

Med övertygad bekräftelse skall det betros att Allâh har sänt sändebud till samtliga samfund.
Sändebuden manade dem till att dyrka Allâh allena och förkasta allting som avgudas med
Honom.
Till den dogmen hör även att samtliga var trovärdiga, betrodda, fromma, renläriga,
gudfruktiga, tillförlitliga och vägledda vägledare.
Allâh tog till Sig Ibrâhîm som en nära vän och detsamma gjorde Han med Muhammad (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâh talade med Mûsâ ett verkligt tal och Han lyfte upp Idrîs till
en hög plats. ´Îsâ är Allâhs slav, sändebud, ord som Han blåste in i Maryam och en själ från
Honom.
Allâh ansåg vissa vara bättre än andra och lyfte upp vissas rang över andras.
Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är mänsklighetens mästare på Domedagen och
det kommer att ske utan stolthet.
Samtliga sändebuds kall stämde överens med religionens princip, nämligen att särskilja Allâh
(ta´âlâ) med Hans gudomlighet, herravälde och namn och egenskaper. Han (ta´âlâ) sade:
ّ ِإﱠن اﻟﱢﺪﯾَﻦ ِﻋﻨَﺪ
َ ﷲِ اِﻹْﺳ
ﻼُم
”Religionen hos Allâh är islam.”102
َ َوَﻣﻦ َﯾْﺒَﺘِﻎ َﻏْﯿَﺮ اِﻹْﺳ
ﻼِم ِدﯾًﻨﺎ َﻓَﻠﻦ ﯾُْﻘَﺒَﻞ ِﻣْﻨﮫُ َوھَُﻮ ِﻓﻲ اﻵِﺧَﺮِة ِﻣَﻦ اْﻟَﺨﺎِﺳِﺮﯾَﻦ
”Om någon vill anta någon annan religion än islam kommer detta att vägras honom, och i
nästa liv skall han stå bland förlorarna.”103
Han (ta´âlâ) sade om Nûh:
ُ َوأُِﻣْﺮ
ت َأْن َأُﻛﻮَن ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺴِﻠِﻤﯿَﻦ
”Och jag har blivit befalld att vara en av muslimerna.”104
102
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Dessutom sade Han (ta´âlâ) om Mûsâ:
 َﻓَﻌَﻠْﯿِﮫ َﺗَﻮﱠﻛﻠُﻮْا ِإن ُﻛﻨﺘُﻢ ﱡﻣْﺴِﻠِﻤﯿَﻦs
َ َوَﻗﺎَل ُﻣﻮ
ِ ّ ﺳﻰ َﯾﺎ َﻗْﻮِم ِإن ُﻛﻨﺘُْﻢ آَﻣﻨﺘُﻢ ِﺑﺎ
”Och Mûsâ sade: ”Lita till Allâh, mitt folk, om ni tror på Honom och är muslimer!”105
På samma sätt sade Han (ta´âlâ) om Sulaymân då Balqîs sade:
َ ب ِإﱢﻧﻲ
ُ ﺖ َﻧْﻔِﺴﻲ َوَأْﺳَﻠْﻤ
ُ ظَﻠْﻤ
ب اْﻟَﻌﺎَﻟِﻤﯿَﻦ
ُ ﺖ َﻣَﻊ
 َر ﱢs
َر ﱢ
ِ ﺳَﻠْﯿَﻤﺎَن ِ ﱠ
”Herre! Jag har gjort orätt mot mig själv! Men nu, tillsammans med Sulaymân, underkastar
jag mig Allâh, världarnas Herre!”106
Han (ta´âlâ) sade:
َ
ﺴﻰ َأْن َأِﻗﯿُﻤﻮا اﻟﱢﺪﯾَﻦ َوَﻻ
ﺻﻰ ِﺑِﮫ ﻧُﻮًﺣﺎ َواﻟﱠِﺬي َأْوَﺣْﯿَﻨﺎ ِإَﻟْﯿَﻚ َوَﻣﺎ َو ﱠ
ع َﻟُﻜﻢ ﱢﻣَﻦ اﻟﱢﺪﯾِﻦ َﻣﺎ َو ﱠ
َ ﺷَﺮ
َ ﺳﻰ َوِﻋﯿ
َ ﺻْﯿَﻨﺎ ِﺑِﮫ ِإْﺑَﺮاِھﯿَﻢ َوُﻣﻮ
َﺗَﺘَﻔﱠﺮﻗُﻮا ِﻓﯿِﮫ َﻛﺒَُﺮ َﻋَﻠﻰ اْﻟُﻤْﺸِﺮِﻛﯿَﻦ َﻣﺎ َﺗْﺪُﻋﻮھُْﻢ ِإَﻟْﯿِﮫ ﱠ
َ ﷲُ َﯾْﺠَﺘِﺒﻲ ِإَﻟْﯿِﮫ َﻣﻦ َﯾ
ﺐ
ُ ﺸﺎء َوَﯾْﮭِﺪي ِإَﻟْﯿِﮫ َﻣﻦ ﯾُِﻨﯿ
”Han har föreskrivit för er samma tro som Han befallde Nûh – detta har Vi uppenbarat för dig
– och som Vi anbefallde Ibrâhîm och Mûsâ och ´Îsâ, nämligen att hålla fast vid tron och att
aldrig tillåta söndring. För avgudadyrkarna ter sig det som du uppmanar dem till som en svår
väg; Allâh utser dem Han vill till detta och till detta leder Han dem som vänder sig till
Honom.”107
Det fanns 315 sändebud och 124.000 profeter. Detta har rapporterats autentiskt från Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via Abû Umâmahs och Abû Dharrs hadîther108.
Skillnaden mellan ett sändebud och en profet, är att en profet tar emot uppenbarelser från
Allâh. Om han då även blir sänd till dem som motsätter sig Allâhs befallning för att framföra
ett budskap från Allâh, räknas han som ett sändebud. Den som handlar enligt en tidigare
lagstiftning och inte sänds till någon för att framföra ett budskap från Allâh är profet och inget
sändebud109. Mudjâhid (rahimahullâh) sade:
”En profet är den som tilltalas och mottar uppenbarelse utan att sändas.”
Byggt på det är varje sändebud en profet men inte tvärtom.
105
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Allâh (ta´âlâ) har namngivit flera av dem: Âdam, Nûh, Idrîs, Hûd, Sâlih, Ibrâhîm, Ismâ´îl,
Ishâq, Ya´qûb, Yûsuf, Lût, Shu´ayb, Yûnus, Mûsâ, Hârûn, Ilyâs, Zakariyyâ, Yahyâ, al-Yasa´,
Dhûl-Kifl, Dâwûd, Sulaymân, Ayyûb, Stammarna, ´Îsâ och Muhammad – må Allâh freda och
hylla dem alla. Han har försett oss med lärorik och tillrättavisande vetskap om dem:
ّ ﺼﮭُْﻢ َﻋَﻠْﯿَﻚ َوَﻛﻠﱠَﻢ
ً ﺳ
ً ﺳ
ﺳﻰ َﺗْﻜِﻠﯿًﻤﺎ
ْ ﺼ
ُ ﻼ ﻟﱠْﻢ َﻧْﻘ
ُ ﺼَﻨﺎھُْﻢ َﻋَﻠْﯿَﻚ ِﻣﻦ َﻗْﺒُﻞ َوُر
ْ ﺼ
ُ َوُر
َ ﷲُ ُﻣﻮ
َ ﻼ َﻗْﺪ َﻗ
”Sändebud som Vi redan har berättat för dig om och sändebud som Vi inte har berättat om –
och Mûsâ som Allâh talade med ett verkligt tal.”110
På så sätt tror vi på dem detaljerat när de nämns detaljerat och allmänt när de nämns allmänt.
Vi tror på att samtliga sändebud är skapade människor som inte besitter någon som helst
gudomlig egenskap. Han (ta´âlâ) sade:
َ ﻗُْﻞ ِإﻧﱠَﻤﺎ َأَﻧﺎ َﺑ
ﺻﺎِﻟًﺤﺎ َوَﻻ ﯾُْﺸِﺮْك ِﺑِﻌَﺒﺎَدِة َرﱢﺑِﮫ
َ ﻲ َأﻧﱠَﻤﺎ ِإَﻟﮭُُﻜْﻢ ِإَﻟﮫٌ َواِﺣٌﺪ َﻓَﻤﻦ َﻛﺎَن َﯾْﺮُﺟﻮ ِﻟَﻘﺎء َرﱢﺑِﮫ َﻓْﻠَﯿْﻌَﻤْﻞ َﻋَﻤًﻼ
ﺸٌﺮ ﱢﻣْﺜﻠُُﻜْﻢ ﯾُﻮَﺣﻰ ِإَﻟ ﱠ
َأَﺣًﺪا
”Säg: ”Jag är bara en vanlig människa som ni. Genom uppenbarelsen vet jag att er Allâh är
den Ende Guden. Var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre skall leva ett
gott och rättskaffens liv och att inte göra någon delaktig av den dyrkan som han ägnar sin
Herre!”111
ّ ﺸٌﺮ ﱢﻣْﺜﻠُُﻜْﻢ َوَﻟِﻜﱠﻦ
ْ َﻗﺎَﻟ
َ ﺴْﻠ
َ ﷲَ َﯾُﻤﱡﻦ َﻋَﻠﻰ َﻣﻦ َﯾ
َ ﺳﻠُﮭُْﻢ ِإن ﻧﱠْﺤُﻦ ِإﻻﱠ َﺑ
ﻄﺎٍن ِإﻻﱠ ِﺑﺈِْذِن
ُ ﺸﺎء ِﻣْﻦ ِﻋَﺒﺎِدِه َوَﻣﺎ َﻛﺎَن َﻟَﻨﺎ َأن ﻧﱠْﺄِﺗَﯿُﻜﻢ ِﺑ
ُ ﺖ َﻟﮭُْﻢ ُر
ّ ﷲِ َوﻋَﻠﻰ
ّ
ﷲِ َﻓْﻠَﯿَﺘَﻮﱠﻛِﻞ اْﻟُﻤْﺆِﻣﻨُﻮَن
”Deras sändebud svarade: ”Ja, vi är bara människor som ni, men Allâh visar den Han vill av
Sina slavar Sin nåd. Och för oss är det inte möjligt att ge er ett bevis utan Allâhs tillåtelse –
till Honom skall alla troende sätta sin lit.”112
ﺳِﻠﯿَﻦ ِإﱠﻻ ِإﻧﱠﮭُْﻢ َﻟَﯿْﺄُﻛﻠُﻮَن اﻟ ﱠ
َ ْ ﺸﻮَن ِﻓﻲ ا
ُ ﻄَﻌﺎَم َوَﯾْﻤ
ﺼِﺒُﺮوَن
ْ ﺾ ِﻓْﺘَﻨًﺔ َأَﺗ
َ ق َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎ َﺑْﻌ
َ ﺳْﻠَﻨﺎ َﻗْﺒَﻠَﻚ ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺮ
َ َوﻣﺎ َأْر
ِ ﻷْﺳَﻮا
ٍ ﻀُﻜْﻢ ِﻟَﺒْﻌ
ﺼﯿًﺮا
ِ َوَﻛﺎَن َرﱡﺑَﻚ َﺑ
”Vi har inte före dig sänt andra budbärare än sådana som åt föda och besökte marknaderna.
Men några av er har Vi utsatt andra för prövningar. Kommer ni att visa tålamod? Din Herre
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ser allt!”113
ّ ﻗُﻞ ﻻﱠ َأﻗُﻮُل َﻟُﻜْﻢ ِﻋﻨِﺪي َﺧَﺰآِﺋُﻦ
ٌ ﺐ َوﻻ َأﻗُﻮُل َﻟُﻜْﻢ ِإﱢﻧﻲ َﻣَﻠ
ﻲ
َ ﷲِ َوﻻ َأْﻋَﻠُﻢ اْﻟَﻐْﯿ
ﻚ ِإْن َأﺗﱠِﺒُﻊ ِإﻻﱠ َﻣﺎ ﯾُﻮَﺣﻰ ِإَﻟ ﱠ
”Säg: ”Jag säger inte till er att jag har Allâhs skatter och jag känner inte det dolda. Inte heller
säger jag till er: ’Jag är en ängel.’ Allt jag gör är att följa det som uppenbaras för mig.”114
ّ ﺷﺎء
ﺴِﻨَﻲ اﻟﱡﺴﻮُء ِإْن َأَﻧْﺎ ِإﻻﱠ
ُ ﻻْﺳَﺘْﻜَﺜْﺮ
ُ ﷲُ َوَﻟْﻮ ُﻛﻨ
َ ﺐ
َ ﻚ ِﻟَﻨْﻔِﺴﻲ َﻧْﻔًﻌﺎ َو
َ ﺿًّﺮا ِإﻻﱠ َﻣﺎ
ُ ﻗُﻞ ﻻﱠ َأْﻣِﻠ
ت ِﻣَﻦ اْﻟَﺨْﯿِﺮ َوَﻣﺎ َﻣ ﱠ
َ ﺖ َأْﻋَﻠُﻢ اْﻟَﻐْﯿ
َ ﻻ
َﻧِﺬﯾٌﺮ َوَﺑِﺸﯿٌﺮ ﱢﻟَﻘْﻮٍم ﯾُْﺆِﻣﻨُﻮَن
”Säg: ”Jag kan inte uppnå förmåner för mig själv eller avvärja ett ont – ingenting utom det
som Allâh vill. Men om jag hade haft kännedom om det dolda, skulle jag helt säkert ha kunnat
uppnå mycket av detta livets goda och jag skulle ha undgått allt ont. Jag är bara en varnare
och förkunnare av hoppets budskap till människor som vill tro.”115
Vi anser att de är Allâhs slavar som Han har hedrat med budskapet. Han beskrev dem som
slavar när deras högsta position nämndes och då Han berömde dem.
Vi betror att Allâh (ta´âlâ) fullbordade budskapet med Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) budskap och att Han skickade honom till samtliga djinner och människor:
ّ ﺳﻮُل
ﷲِ ِإَﻟْﯿُﻜْﻢ َﺟِﻤﯿًﻌﺎ
ُ س ِإﱢﻧﻲ َر
ُ ﻗُْﻞ َﯾﺎ َأﱡﯾَﮭﺎ اﻟﻨﱠﺎ
”Säg: ”Människor! Jag är Allâhs sändebud, utsänd till er alla.”116
ﺳْﻠَﻨﺎَك ِإﱠﻻ َرْﺣَﻤًﺔ ﱢﻟْﻠَﻌﺎَﻟِﻤﯿَﻦ
َ َوَﻣﺎ َأْر
”Vi har sänt dig enbart av nåd till alla folk.”117
س َﻻ َﯾْﻌَﻠُﻤﻮَن
َ َوَﻣﺎ َأْر
ِ س َﺑِﺸﯿًﺮا َوَﻧِﺬﯾًﺮا َوَﻟِﻜﱠﻦ َأْﻛَﺜَﺮ اﻟﻨﱠﺎ
ِ ﺳْﻠَﻨﺎَك ِإﱠﻻ َﻛﺎﻓﱠًﺔ ﱢﻟﻠﻨﱠﺎ
”Vi har sänt dig till hela mänskligheten, som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och
som varnare, men de flesta människor vet inte.”118
Han (ta´âlâ) slöt förbund med profeterna om att följa vår profet Muhammad (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) i fall de levde under hans tid. Däri förekommer ett klart bevis för att hans
113
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(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap är det sista budskapet och att det avskaffar samtliga
föregående budskap. Han (ta´âlâ) sade:
ّ َوِإْذ َأَﺧَﺬ
ٌ ﺼﱢﺪ
ﺼُﺮﻧﱠﮫُ َﻗﺎَل َأَأْﻗَﺮْرﺗُْﻢ
ُ ق ﱢﻟَﻤﺎ َﻣَﻌُﻜْﻢ َﻟﺘُْﺆِﻣﻨُﱠﻦ ِﺑِﮫ َوَﻟَﺘﻨ
ُ ب َوِﺣْﻜَﻤٍﺔ ﺛُﱠﻢ َﺟﺎءُﻛْﻢ َر
َ ﷲُ ِﻣﯿَﺜﺎ
ٍ ق اﻟﻨﱠِﺒﱢﯿْﯿَﻦ َﻟَﻤﺎ آَﺗْﯿﺘُُﻜﻢ ﱢﻣﻦ ِﻛَﺘﺎ
َ ﺳﻮٌل ﱡﻣ
ﺻِﺮي َﻗﺎﻟُﻮْا َأْﻗَﺮْرَﻧﺎ َﻗﺎَل َﻓﺎْﺷَﮭُﺪوْا َوَأَﻧْﺎ َﻣَﻌُﻜﻢ ﱢﻣَﻦ اﻟ ﱠ
ﺸﺎِھِﺪﯾَﻦ َﻓَﻤﻦ َﺗَﻮﻟﱠﻰ َﺑْﻌَﺪ َذِﻟَﻚ َﻓﺄُْوَﻟِﺌَﻚ ھُُﻢ اْﻟَﻔﺎِﺳﻘُﻮَن
ْ َوَأَﺧْﺬﺗُْﻢ َﻋَﻠﻰ َذِﻟُﻜْﻢ ِإ
”Minns att Allâh erbjöd er Sitt förbund genom profeterna: ”Jag har låtit er få del av
uppenbarelse och visdom. Ett sändebud skall komma till er med bekräftelse av den sanning
som är i er hand; då skall ni tro på honom och stödja honom.” Och Han sade: ”Är det ert
beslut att ingå förbund med Mig på denna grund?” De svarade: ”Ja, det är vårt beslut.” Och
Han sade: ”Vittna då om detta; Jag skall vittna med er. De som efter detta drar sig ifrån är de
som har förhärdat sig i trots och olydnad.”119
Sändebuden kom med glada budskap om Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
budskap – må Allâh freda och hylla dem alla. Han (ta´âlâ) sade:
ﺳﻮُل ﱠ
ي ِﻣَﻦ اﻟﺘﱠْﻮَراِة َوُﻣَﺒ ﱢ
ﺳﻮٍل َﯾْﺄِﺗﻲ ِﻣﻦ
ُ ﺸًﺮا ِﺑَﺮ
ﺼﱢﺪًﻗﺎ ﱢﻟَﻤﺎ َﺑْﯿَﻦ َﯾَﺪ ﱠ
ُ ﺴﻰ اْﺑُﻦ َﻣْﺮَﯾَﻢ َﯾﺎ َﺑِﻨﻲ ِإْﺳَﺮاِﺋﯿَﻞ ِإﱢﻧﻲ َر
َ ﷲِ ِإَﻟْﯿُﻜﻢ ﱡﻣ
َ َوِإْذ َﻗﺎَل ِﻋﯿ
ت َﻗﺎﻟُﻮا َھَﺬا ِﺳْﺤٌﺮ ﱡﻣِﺒﯿٌﻦ
ِ َﺑْﻌِﺪي اْﺳُﻤﮫُ َأْﺣَﻤُﺪ َﻓَﻠﱠﻤﺎ َﺟﺎءھُﻢ ِﺑﺎْﻟَﺒﱢﯿَﻨﺎ
”Och minns ´Îsâ, Maryams son, som sade: ”Israeliter! Jag är sänd till er av Allâh för att
bekräfta vad som ännu består av Tora och för att förkunna för er det glada budskapet att ett
sändebud skall komma efter mig vars namn skall vara Ahmad.” Men när han kom till dem
med klara tecken och vittnesbörd, sade de: ”Detta är uppenbart vältalighet som bländar och
förhäxar!”120
ْ ﺷﺎء َوَرْﺣَﻤِﺘﻲ َوِﺳَﻌ
َ ﺖ ُﻛﱠﻞ
َ ﺐ ِﺑِﮫ َﻣْﻦ َأ
ﺷْﻲٍء
ُ ﺻﯿ
ْ َُواْﻛﺘ
َ ﺐ َﻟَﻨﺎ ِﻓﻲ َھِﺬِه اﻟﱡﺪْﻧَﯿﺎ َﺣ
ِ ُﺴَﻨًﺔ َوِﻓﻲ اﻵِﺧَﺮِة ِإﻧﱠﺎ ھُْﺪَﻧﺎ ِإَﻟْﯿَﻚ َﻗﺎَل َﻋَﺬاِﺑﻲ أ
ﻲ اﻟﱠِﺬي َﯾِﺠُﺪوَﻧﮫُ َﻣْﻜﺘُﻮًﺑﺎ
ُ ﺴﺄَْﻛﺘُﺒَُﮭﺎ ِﻟﻠﱠِﺬﯾَﻦ َﯾﺘﱠﻘُﻮَن َوﯾُْﺆﺗُﻮَن اﻟﱠﺰَﻛﺎَة َواﻟﱠِﺬﯾَﻦ ھُﻢ ِﺑﺂَﯾﺎِﺗَﻨﺎ ﯾُْﺆِﻣﻨُﻮَن اﻟﱠِﺬﯾَﻦ َﯾﺘﱠِﺒُﻌﻮَن اﻟﱠﺮ
َ َﻓ
ﻲ اﻷُﱢﻣ ﱠ
ﺳﻮَل اﻟﻨﱠِﺒ ﱠ
ِﻋﻨَﺪھُْﻢ ِﻓﻲ اﻟﺘﱠْﻮَراِة َواِﻹْﻧِﺠﯿِﻞ
”Låt gott komma oss till del i detta liv och i det eviga livet. Ja, vi vänder tillbaka till Dig.”
Han svarade: ”Jag låter Mitt straff drabba den Jag vill; men Min nåd och Min barmhärtighet
når överallt och Min nåd skänker Jag dem som fruktar och betalar allmosan och som tror på
Våra budskap; de som följer sändebudet, den olärde profeten, som de kan finna omnämnd i
Tora och Evangeliet.”121
Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) sade:
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”Jag svär vid Honom i Vars hand min själ är att det varken finns en jude eller en nasaré från
det här samfundet som hör talas om mig och sedan dör utan att ha trott på det som jag har
blivit sänd med, utan att han hamnar i Elden.”122
Den som förnekar Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) universella budskap förnekar
samtidigt alla andra sändebuds budskap inklusive sändebudet han sägs tro på och följa. Han
(ta´âlâ) sade:
ْ َﻛﱠﺬَﺑ
ﺳِﻠﯿَﻦ
َ ح اْﻟُﻤْﺮ
ٍ ﺖ َﻗْﻮُم ﻧُﻮ
”Nûhs folk beljög sändebuden.”123
Han sade att de beljög alla sändebud fastän Nûh var det första sändebudet.
Vår dogm är att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) efterträds inte av någon annan
profet. Den som hävdar motsatsen hädar. Allâh (ta´âlâ) sade:
ﺳﻮَل ﱠ
ﷲِ َوَﺧﺎَﺗَﻢ اﻟﻨﱠِﺒﱢﯿﯿَﻦ
ُ َوَﻟِﻜﻦ ﱠر
”Han är Allâhs sändebud och den siste profeten.”124
Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade:
”Jag har prioriterats med sex saker framför de övriga profeterna: jag har fått orden som är få
i antal men stora i betydelse, blivit stödd med skräck, fått erhålla krigsbyten, fått jorden vara
böneplats och rening, sänts till hela skapelsen och jag är den siste profeten.”125
Den som beljuger ett av profeternas och sändebudens budskap har hädat enligt
samstämmigheten. Han (ta´âlâ) sade:
ّ ﺳِﻠِﮫ َوﯾُِﺮﯾُﺪوَن َأن ﯾَُﻔﱢﺮﻗُﻮْا َﺑْﯿَﻦ
ﺾ َوﯾُِﺮﯾُﺪوَن َأن
ُ ﷲِ َوُر
ُ  َوُرs
ِ ّ ِإﱠن اﻟﱠِﺬﯾَﻦ َﯾْﻜﻔُُﺮوَن ِﺑﺎ
ٍ ﺾ َوَﻧْﻜﻔُُﺮ ِﺑَﺒْﻌ
ٍ ﺳِﻠِﮫ َوﯾﻘُﻮﻟُﻮَن ﻧُْﺆِﻣُﻦ ِﺑَﺒْﻌ
ً ﺳِﺒﯿ
ﺳِﻠِﮫ َوَﻟْﻢ ﯾَُﻔﱢﺮﻗُﻮْا َﺑْﯿَﻦ َأَﺣٍﺪ
ُ  َوُرs
َ َﯾﺘﱠِﺨُﺬوْا َﺑْﯿَﻦ َذِﻟَﻚ
ِ ّ ﻼ أُْوَﻟِﺌَﻚ ھُُﻢ اْﻟَﻜﺎِﻓُﺮوَن َﺣًّﻘﺎ َوَأْﻋَﺘْﺪَﻧﺎ ِﻟْﻠَﻜﺎِﻓِﺮﯾَﻦ َﻋَﺬاًﺑﺎ ﱡﻣِﮭﯿًﻨﺎ َواﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮْا ِﺑﺎ
ّ ف ﯾُْﺆِﺗﯿِﮭْﻢ أُُﺟﻮَرھُْﻢ َوَﻛﺎَن
ﷲُ َﻏﻔُﻮًرا ﱠرِﺣﯿًﻤﺎ
َ ﺳْﻮ
َ ﱢﻣْﻨﮭُْﻢ أُْوَﻟِﺌَﻚ
”De som hädar Allâh och Hans sändebud och vill skilja mellan tron på Allâh och tron på Hans
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sändebud och säger: ”Vi tror på några men vi avvisar andra” och försöker gå en medelväg –
dessa människor är otrogna och för de otrogna har Allâh i beredskap ett förnedrande straff.
Men de som tror på Allâh och på Hans sändebud och inte gör åtskillnad mellan dem skall få
sin fulla lön. Allâh är ständigt förlåtande, barmhärtig.”126
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DEN KORREKTA DOGMEN OM DEN YTTERSTA DAGEN

Den Yttersta dagen är Domedagen och de händelser och fasor som den kommer att bestå av.
Ahl-us-Sunnah tror övertygat på detta. Han (ta´âlâ) sade:
َوِﺑﺎﻵِﺧَﺮِة ھُْﻢ ﯾُﻮِﻗﻨُﻮَن
”Och som har förvissningen om det kommande livet.”127
ّ ق ِﻣَﻦ
ّ
َ ﷲُ ﻻ ِإَﻟَﮫ ِإﻻﱠ ھَُﻮ َﻟَﯿْﺠَﻤَﻌﻨﱠُﻜْﻢ ِإَﻟﻰ َﯾْﻮِم اْﻟِﻘَﯿﺎَﻣِﺔ
ُ ﺻَﺪ
ﷲِ َﺣِﺪﯾًﺜﺎ
ْ ﺐ ِﻓﯿِﮫ َوَﻣْﻦ َأ
َ ﻻ َرْﯾ
”Allâh – det finns ingen sann gud utom Han – skall helt visst samla er åter på Uppståndelsens
dag; det står utom allt tvivel. Vems ord är sannare än Allâhs?”128
ٌﺴﺎَﻋَﺔ ﻵِﺗَﯿﺔ
ِإﱠن اﻟ ﱠ
”Stunden skall komma.”129
Denna fråga innefattas även av tron på Uppståndelsen, nämligen Dagen när de döda
återupplivas. Allâh (ta´âlâ) sade:
َ ْ ت َوَﻣﻦ ِﻓﻲ ا
ُ ﷲُ ﺛُﱠﻢ ﻧُِﻔَﺦ ِﻓﯿِﮫ أُْﺧَﺮى َﻓﺈَِذا ھُﻢ ِﻗَﯿﺎٌم َﯾﻨ
ﺷﺎء ﱠ
َ ض ِإﱠﻻ َﻣﻦ
ﻈُﺮوَن
ﻖ َﻣﻦ ِﻓﻲ اﻟ ﱠ
َوﻧُِﻔَﺦ ِﻓﻲ اﻟ ﱡ
َ ﺼِﻌ
َ ﺼﻮِر َﻓ
ِ ﺴَﻤﺎَوا
ِ ﻷْر
”Och hornstötar skall ljuda och alla i himlarna och på jorden – utom de som Allâh vill – skall
falla livlösa till marken. Ännu en hornstöt – och de reser sig och skådar.”130
ﻖ ﱡﻧِﻌﯿُﺪهُ َوْﻋًﺪا َﻋَﻠْﯿَﻨﺎ ِإﻧﱠﺎ ُﻛﻨﱠﺎ َﻓﺎِﻋِﻠﯿَﻦ
ٍ َﻛَﻤﺎ َﺑَﺪْأَﻧﺎ َأﱠوَل َﺧْﻠ
”Liksom Vi grep Oss an med den fösta skapelsen skall Vi förnya den – för detta löfte borgar
Vi och Vi har makt att göra det! ”131
Till detta hör även tron på handlingsanteckningarna som kommer att ges i höger hand eller i
vänster hand bakom ryggen. Allâh (ta´âlâ) sade:
َ َﻓﺄَﱠﻣﺎ َﻣْﻦ أُوِﺗَﻲ ِﻛَﺘﺎَﺑﮫُ ِﺑَﯿِﻤﯿِﻨِﮫ َﻓَﯿﻘُﻮُل َھﺎُؤُم اْﻗَﺮُؤوا ِﻛَﺘﺎِﺑﯿْﮫ ِإﱢﻧﻲ
ُ ظَﻨﻨ
َ ﺴﺎِﺑﯿْﮫ َﻓﮭَُﻮ ِﻓﻲ ِﻋﯿ
ﺿَﯿٍﺔ ِﻓﻲ َﺟﻨﱠٍﺔ َﻋﺎِﻟَﯿٍﺔ
َ ق ِﺣ
ِ ﺸٍﺔ ﱠرا
ٍ ﺖ َأﱢﻧﻲ ُﻣَﻼ
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َ ْ ﻄﻮﻓَُﮭﺎ َداِﻧَﯿﺔٌ ُﻛﻠُﻮا َواْﺷَﺮﺑُﻮا َھِﻨﯿًﺌﺎ ِﺑَﻤﺎ َأْﺳَﻠْﻔﺘُْﻢ ِﻓﻲ ا
ُ ُﻗ
َ ﻷﯾﱠﺎِم اْﻟَﺨﺎِﻟَﯿِﺔ َوَأﱠﻣﺎ َﻣْﻦ أُوِﺗَﻲ ِﻛَﺘﺎَﺑﮫُ ِﺑِﺸَﻤﺎِﻟِﮫ َﻓَﯿﻘُﻮُل َﯾﺎ َﻟْﯿَﺘِﻨﻲ َﻟْﻢ أُو
ت ِﻛَﺘﺎِﺑﯿْﮫ َوَﻟْﻢ
َ ﺳْﻠ
ﺻﱡﻠﻮهُ ﺛُﱠﻢ ِﻓﻲ ِﺳْﻠِﺴَﻠٍﺔ
ُ ﺿَﯿَﺔ َﻣﺎ َأْﻏَﻨﻰ َﻋﱢﻨﻲ َﻣﺎِﻟﯿْﮫ َھَﻠَﻚ َﻋﱢﻨﻲ
َ ﻄﺎِﻧﯿْﮫ ُﺧُﺬوهُ َﻓُﻐﱡﻠﻮهُ ﺛُﱠﻢ اْﻟَﺠِﺤﯿَﻢ
َ َأْدِر َﻣﺎ ِﺣ
ِ ﺖ اْﻟَﻘﺎ
ِ ﺴﺎِﺑﯿْﮫ َﯾﺎ َﻟْﯿَﺘَﮭﺎ َﻛﺎَﻧ
َ ﺾ َﻋَﻠﻰ
ﺲ َﻟﮫُ اْﻟَﯿْﻮَم َھﺎھَُﻨﺎ َﺣِﻤﯿٌﻢ َوَﻻ
 اْﻟَﻌِﻈﯿِﻢ َوَﻻ َﯾُﺤ ﱡs
َ طَﻌﺎِم اْﻟِﻤْﺴِﻜﯿِﻦ َﻓَﻠْﯿ
َ َذْرُﻋَﮭﺎ
ِ ﺳْﺒُﻌﻮَن ِذَراًﻋﺎ َﻓﺎْﺳﻠُُﻜﻮهُ ِإﻧﱠﮫُ َﻛﺎَن َﻻ ﯾُْﺆِﻣُﻦ ِﺑﺎ ﱠ
َ
طَﻌﺎٌم ِإﱠﻻ ِﻣْﻦ ِﻏْﺴِﻠﯿٍﻦ َﻻ َﯾْﺄُﻛﻠُﮫُ ِإﱠﻻ اْﻟَﺨﺎِطُﺆوَن
”Och den som får ta emot sin bok med höger hand skall ropa: ”Kom! Läs i min bok! Jag visste
att jag skulle kallas att avlägga räkenskap!” Han skall leva salig, i ett himmelskt paradis där
frukter är nära: ”Ät och drick av hjärtans lust för det som ni sände framför er!” Men den som
får ta emot sin bok med vänster skall säga: ”Ack, om jag ändå hade sluppit se min bok och
fått förbli i okunnighet om denna räkenskap! Om ändå detta hade varit slutet! Ingen nytta har
jag av allt det som jag ägde! Mina argument har mist all styrka!” Grip honom och slå honom
i en krage av järn och låt helvetets lågor sveda honom. Kedja därefter ihop honom i en kedja
vars längd är sjuttio alnar; han trodde nämligen inte på Allâh, den Väldige, och uppmanade
ingen att ge den fattige att äta. Därför har han här idag ingen vän och får ingen annan föda än
sådana motbjudande anrättningar som bara syndarna kan svälja.”132
Därjämte hör tron på Vågskålarna som kommer att föras fram varför ingen skall behandlas
orättvist. Han (ta´âlâ) sade:
ْ ﺖ َﻣَﻮاِزﯾﻨُﮫُ َﻓﺄُْوَﻟِﺌَﻚ ھُُﻢ اْﻟُﻤْﻔِﻠُﺤﻮَن َوَﻣْﻦ َﺧﻔﱠ
ْ َﻓَﻤﻦ َﺛﻘَُﻠ
ﺴﮭُْﻢ ِﻓﻲ َﺟَﮭﻨﱠَﻢ َﺧﺎِﻟُﺪوَن
َ ُﺖ َﻣَﻮاِزﯾﻨُﮫُ َﻓﺄُْوَﻟِﺌَﻚ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ َﺧِﺴُﺮوا َأﻧﻔ
”Vinnarna är de vars vågskålar väger tungt, och de vars vågskålar väger lätt är förlorarna som
har förverkat sina själar; de skall förbli i helvetet till evig tid.”133
Även Medlingen skall betros. Det finns flera sorters medlingar:
1 – Den väldiga medlingen. Den besitter bara profeten Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) och äger rum när människorna väntar på rättegången.
2 – Medlingen för att paradisets port skall öppnas för dess folk. Även den är särskild för
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).
3 – Medlingen för strafflindring. Likaså är den särskild för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) då han kommer att medla för sin farbror Abû Tâlibs strafflindring i helvetet. Detta är
avlöningen för att han brukade skydda och se efter honom.
4 – Medlingen för att vissa i paradiset befordras till högre positioner. Därom tvista de lärde
huruvida bara profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har rätt till den eller inte.
132
133
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5 – Medlingen för de stora monoteistiska syndarna. De har hamnat i helvetet på grund av sina
synder. De får erhålla medling varvid de kommer ut ur det. Denna medling har Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), andra sändebud, änglar, rättfärdiga och martyrer
rätt till.
Dessutom kommer Qur’ânen och fastan att medla för dem som efterlevde dem. Även de
troendes barn som dog i tidig ålder skall medla för sina föräldrar.
Det gäller att tro på vår profet Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) damm. Dess
vatten är vitare än mjölk, sötare än honung och ljuvligare än doften av mysk. Den som dricker
ur den en gång, kommer aldrig någonsin att känna törst igen.
Man måste också tro på Vägen över helvetet. Den kommer människorna att passera utefter
sina handlingar. Den förste av dem kommer att vara som en blixt, därefter som en vind och
därefter som en fågel. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer att stå på Vägen och
säga:
”Herre! Skona, skona!”
Därefter avtar slavarnas handlingar till dess att vissa kryper över. Vid sidan av Vägen hänger
krokar som är befallda att gripa de dömda. Den lycklige räddas och den olycklige hamnar i
Elden.
Vi tror på allt som står i Qur'ânen och Sunnah beträffande denna Dag och dess fasor – må
Allâh skydda oss mot dem.
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DEN KORREKTA DOGMEN OM ÖDET

Tron på ödet och dess godhet och ondska handlar om att bestämt bekräfta att Allâh har
förutbestämt skapelsernas öde. Allt som har hänt har Allâh velat till skillnad från det som inte
har hänt. Allâh (ta´âlâ) sade:
َ ِإﻧﱠﺎ ُﻛﱠﻞ
ﺷْﻲٍء َﺧَﻠْﻘَﻨﺎهُ ِﺑَﻘَﺪٍر
”Allt har Vi skapat med förutbestämmelse.”134
َوَﻛﺎَن َأْﻣُﺮ ﱠ
ﷲِ َﻗَﺪًرا ﱠﻣْﻘُﺪوًرا
”Allas öden formas av Allâhs beslut.”135
Ödet har fyra nivåer:
1 – Allâh (ta´âlâ) vet allting. Med Sin eviga kunskap vet Han det gångna och det nuvarande
och hur det är. Hans kunskap förnyas inte efter okunnighet och inte heller glömmer Han efter
att ha vetat.
2 – Allâh skrev ned i den Bevarade tavlan allt som kommer att ske fram till Domedagen. Han
(ta´âlâ) sade:
َ ْ ﺴَﻤﺎء َوا
ب ِإﱠن َذِﻟَﻚ َﻋَﻠﻰ ﱠ
َأَﻟْﻢ َﺗْﻌَﻠْﻢ َأﱠن ﱠ
ﷲِ َﯾِﺴﯿٌﺮ
ﷲَ َﯾْﻌَﻠُﻢ َﻣﺎ ِﻓﻲ اﻟ ﱠ
ٍ ض ِإﱠن َذِﻟَﻚ ِﻓﻲ ِﻛَﺘﺎ
ِ ﻷْر
”Visste du inte att Allâh har kännedom om allt i himlen och på jorden? Allt detta finns i en
bok. Det kostar inte Allâh någon möda.”136
ﺴﻰ
ٍ َﻗﺎَل َﻓَﻤﺎ َﺑﺎُل اْﻟﻘُُﺮوِن اْﻷُوَﻟﻰ َﻗﺎَل ِﻋْﻠُﻤَﮭﺎ ِﻋﻨَﺪ َرﱢﺑﻲ ِﻓﻲ ِﻛَﺘﺎ
َ ﻀﱡﻞ َرﱢﺑﻲ َوَﻻ َﯾﻨ
ِ ب ﱠﻻ َﯾ
”Han sade: ”Hur är det då med de släkten som levde före oss?” Han svarade: ”Kunskapen om
vad som hänt finns hos din Herre, i en bok, min Herre begår aldrig ett misstag och Han
glömmer ingenting.”137
َ َوُﻛﱠﻞ
ﺼْﯿَﻨﺎهُ ِﻓﻲ ِإَﻣﺎٍم ُﻣِﺒﯿٍﻦ
َ ﺷْﻲٍء أْﺣ

134
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”Ja, allt har Vi infört i en klar bok.”138
Under denna punkt hamnar även det eviga ödet innan himlarna och jorden skapades. Han
(ta´âlâ) sade:
ّ ﺐ
ﷲُ َﻟَﻨﺎ
َ ﺼﯿَﺒَﻨﺎ ِإﻻﱠ َﻣﺎ َﻛَﺘ
ِ ُﻗُﻞ ﻟﱠﻦ ﯾ
”Säg: ”Ingenting kan drabba oss om det inte är förutbestämt för oss av Allâh.”139
Detsamma gäller Dagen pakten skrevs. Han (ta´âlâ) sade:
ُ َوِإْذ َأَﺧَﺬ َرﱡﺑَﻚ ِﻣﻦ َﺑِﻨﻲ آَدَم ِﻣﻦ
َ ظﮭُﻮِرِھْﻢ ُذﱢرﯾﱠَﺘﮭُْﻢ َوَأْﺷَﮭَﺪھُْﻢ َﻋَﻠﻰ َأﻧﻔُِﺴِﮭْﻢ َأَﻟْﺴ
ﺖ ِﺑَﺮﱢﺑُﻜْﻢ َﻗﺎﻟُﻮْا َﺑَﻠﻰ
”Och när din Herre lät nya släkten utgå från Âdams söners länder, begärde Han av dem att de
skulle vittna om sig själva [och frågade]: ”Är Jag inte er Herre?” De svarade: ”Jo.”140
Vad gäller livsödet, sker det när är en grodd skapas i livmodern. Därpå sänds en ängel som
blåser in en själ i blodklumpen. Därmed befalls den fyra saker: dess uppehälle, livslängd,
handlingar och olyckligt eller lyckligt slut.
Angående årsödet, äger det rum på Ödesnatten. Han (ta´âlâ) sade:
ُ ِﻓﯿَﮭﺎ ﯾُْﻔَﺮ
ق ُﻛﱡﻞ َأْﻣٍﺮ َﺣِﻜﯿٍﻢ
”Då varje fråga formulerades med fasthet och precision.”141
Ibn ´Abbâs sade:
”Under Ödesnatten antecknas ur Boken den död, det liv, det uppehälle, det regn och de
pilgrimer som kommer att finnas under året. Det kommer att sägas: ”Så-och-så kommer att
gå på pilgrimsfärd och så-och-så kommer att gå på pilgrimsfärd.”
Angående det dagliga ödet, sade Han (ta´âlâ):
َ ُﻛﱠﻞ َﯾْﻮٍم ھَُﻮ ِﻓﻲ
ﺷْﺄٍن
”Varje dag är Han verksam och ingriper.”142
138
139
140
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Det dagliga ödet är alltså en detaljering av årsödet, årsödet är en detaljering av livsödet då
grodden skapas, livsödet är en detaljering av det första livsödet som ägde rum på Paktdagen
som i sin tur är en detaljering av det eviga ödet som Pennan skrev ned i den Klara boken. Den
Klara boken tillhör Allâhs (´azza wa djall) kunskap. På samma sätt hör slutet på
bestämmelserna till Allâhs (´azza wa djall) kunskap:
َوَأﱠن ِإَﻟﻰ َرﱢﺑَﻚ اْﻟُﻤﻨَﺘَﮭﻰ
”Och att slutpunkten är till din Herre.”143
3 – Viljan. Vi tror på att allt som finns i himlarna och på jorden finns till för att Allâh (ta´âlâ)
har velat det. Ingenting kan bli till utan Hans vilja. Det som Han vill, sker, och det som Han
inte vill, sker inte. Han (ta´âlâ) sade:
َ ِإﻧﱠَﻤﺎ َأْﻣُﺮهُ ِإَذا َأَراَد
ﺷْﯿًﺌﺎ َأْن َﯾﻘُﻮَل َﻟﮫُ ُﻛْﻦ َﻓَﯿُﻜﻮُن
”Om Han vill att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.”144
ّ ﺷﺎء
َ َوَﻟْﻮ
ﷲُ َﻣﺎ اْﻗَﺘَﺘﻠُﻮْا
”Om Allâh hade velat, skulle de inte ha stridit med varandra.”145
ّ ﺷﺎء
َ َوَﻟْﻮ
ﷲُ َﻟَﺠَﻤَﻌﮭُْﻢ َﻋَﻠﻰ اْﻟﮭَُﺪى
”Om Allâh hade velat skulle Han ha samlat dem alla under vägledning.”146
َ َوَﻟْﻮ
س أُﱠﻣًﺔ َواِﺣَﺪًة
َ ﺷﺎء َرﱡﺑَﻚ َﻟَﺠَﻌَﻞ اﻟﻨﱠﺎ
”Hade din Herre velat skulle Han helt visst ha gjort människorna till ett enda samfund.”147
ﺲ ھَُﺪاَھﺎ َوَﻟِﻜْﻦ َﺣ ﱠ
ﻖ اْﻟَﻘْﻮُل ِﻣﱢﻨﻲ
ٍ َوَﻟْﻮ ِﺷْﺌَﻨﺎ َﻵَﺗْﯿَﻨﺎ ُﻛﱠﻞ َﻧْﻔ
”Om Vi hade velat, kunde Vi ha väglett varje människa, men så bekräftas Mitt ord.”148
َ ْ ت َوَﻻ ِﻓﻲ ا
َوَﻣﺎ َﻛﺎَن ﱠ
َ ﷲُ ِﻟﯿُْﻌِﺠَﺰهُ ِﻣﻦ
ﺷْﻲٍء ِﻓﻲ اﻟ ﱠ
ض
ِ ﺴَﻤﺎَوا
ِ ﻷْر
143
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”Ingen, vare sig i himlarna eller på jorden, kan sätta sig emot Allâh.”149
Den fjärde: Skapandet. Han (ta´âlâ) har skapat alla handlare och deras handlingar, allt som
rör sig och dess rörelser och allt som är stilla och dess stillhet. Han (ta´âlâ) sade:
َو ﱠ
ﷲُ َﺧَﻠَﻘُﻜْﻢ َوَﻣﺎ َﺗْﻌَﻤﻠُﻮَن
”Fastän Allâh har skapat både er och era handlingar?”150
ﱠ
َ ﺷْﻲٍء َوھَُﻮ َﻋَﻠﻰ ُﻛﱢﻞ
َ ﻖ ُﻛﱢﻞ
ُ ﷲُ َﺧﺎِﻟ
ﺷْﻲٍء َوِﻛﯿٌﻞ
”Allâh är alltings Skapare; Han styr och övervakar allt.”151
Vi anser att slavarna har kraft, vilja och val till att utföra sina handlingar. Allâh (ta´âlâ)
skapade dem och deras viljor, krafter, uttalanden och handlingar. De uttalanden och
handlingar som härrör från dem, bifogas dem på ett verkligt sätt och följaktligen kommer de
att belönas och straffas utifrån dem. De har däremot enbart kraft att utföra det Allâh (ta´âlâ)
har låtit dem ha kraft till och de vill endast i den mån Allâh vill. Han (ta´âlâ) sade:
ﷲُ ِإﱠن ﱠ
ﺸﺎء ﱠ
َ ﺸﺎُؤوَن ِإﱠﻻ َأن َﯾ
َ ﺳِﺒﯿًﻼ َوَﻣﺎ َﺗ
َ ِإﱠن َھِﺬِه َﺗْﺬِﻛَﺮةٌ َﻓَﻤﻦ
ﷲَ َﻛﺎَن َﻋِﻠﯿًﻤﺎ َﺣِﻜﯿًﻤﺎ
َ ﺷﺎء اﺗﱠَﺨَﺬ ِإَﻟﻰ َرﱢﺑِﮫ
”Detta är en påminnelse. Låt då den som vill, söka en väg till sin Herre! Men ni kan bara vilja
om Allâh vill; Allâh är allvetande, vis.”152
ﺸﺎء ﱠ
َ ﺸﺎُؤوَن ِإﱠﻻ َأن َﯾ
َ ﺷﺎء ِﻣﻨُﻜْﻢ َأن َﯾْﺴَﺘِﻘﯿَﻢ َوَﻣﺎ َﺗ
َ ِإْن ھَُﻮ ِإﱠﻻ ِذْﻛٌﺮ ﱢﻟْﻠَﻌﺎَﻟِﻤﯿَﻦ ِﻟَﻤﻦ
ب اْﻟَﻌﺎَﻟِﻤﯿَﻦ
ﷲُ َر ﱡ
”Det är ingenting mindre än en påminnelse till alla människor – till dem av er som vill följa
en rak väg. Men ni kan bara vilja i den mån Allâh, skapelsernas Herre, vill.”153
ّ ﻒ
ْ ﺴَﺒ
ْ ﺴَﺒ
َ
ُ ﻻ ﯾَُﻜﱢﻠ
ﺖ
ً ﷲُ َﻧْﻔ
َ ﺖ َوَﻋَﻠْﯿَﮭﺎ َﻣﺎ اْﻛَﺘ
َ ﺴﺎ ِإﻻﱠ ُوْﺳَﻌَﮭﺎ َﻟَﮭﺎ َﻣﺎ َﻛ
”Allâh lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära. Det goda han har gjort skall
räknas honom till förtjänst och det onda han har gjort skall läggas honom till last.”154
َوِﺗْﻠَﻚ اْﻟَﺠﻨﱠﺔُ اﻟﱠِﺘﻲ أُوِرْﺛﺘُُﻤﻮَھﺎ ِﺑَﻤﺎ ُﻛﻨﺘُْﻢ َﺗْﻌَﻤﻠُﻮَن
149
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”Detta är paradiset, er arvedel för det ni gjorde.”155
Nämligen till följd av era handlingar.
ب اْﻟُﺨْﻠِﺪ ِﺑَﻤﺎ ُﻛﻨﺘُْﻢ َﺗْﻌَﻤﻠُﻮَن
َ َوُذوﻗُﻮا َﻋَﺬا
”Smaka straffet för era handlingar, som skall vara i evighet!”156
َ َﻓَﻤﻦ َﯾْﻌَﻤْﻞ ِﻣْﺜَﻘﺎَل َذﱠرٍة َﺧْﯿًﺮا َﯾَﺮهُ َوَﻣﻦ َﯾْﻌَﻤْﻞ ِﻣْﺜَﻘﺎَل َذﱠرٍة
ُﺷ ًّﺮا َﯾَﺮه
”Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det, och den som har
gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.”157
Ödet sätter inte stopp för handlingar på samma sätt som det inte heller fordrar att man förlitar
sig på det. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Det finns ingen utav er utan att hans plats i paradiset och Elden är bestämd.” De sade: ”Allâhs
sändebud! Skall vi inte förlita oss på det bestämda och låta bli att handla?” Han svarade:
”Handla! Allt är underlättat för det som man är skapad för. För de lyckliga är de lyckligas
handlingar underlättade och för de olyckliga är de olyckligas handlingar underlättade.”
Därefter läste han upp Hans (ta´âlâ) ord:
َ َﻓﺄَﱠﻣﺎ َﻣﻦ َأْﻋ
ﺴُﺮهُ ِﻟْﻠُﻌْﺴَﺮى
ﺴﻨَُﯿ ﱢ
ﺴﻨَُﯿ ﱢ
َ ﺻﱠﺪ
َ ب ِﺑﺎْﻟُﺤْﺴَﻨﻰ َﻓ
َ ﺴُﺮهُ ِﻟْﻠﯿُْﺴَﺮى َوَأﱠﻣﺎ َﻣﻦ َﺑِﺨَﻞ َواْﺳَﺘْﻐَﻨﻰ َوَﻛﱠﺬ
َ ق ِﺑﺎْﻟُﺤْﺴَﻨﻰ َﻓ
َ ﻄﻰ َواﺗﱠَﻘﻰ َو
”För den som villigt ger och fruktar och som tror på det högsta goda, skall Vi göra det lätt.
Men den som håller hårt om penningpåsen och som tror sig vara fri från allt beroende och
som förnekar det högsta goda, skall Vi göra det tungt och svårt.”158 159
Bestämmelserna sker alltså via åtgärder. På samma sätt som giftermål är ett medel till
avkomma och jordbruk till skörd, är goda handlingar ett medel till paradiset medan synder är
ett medel till Elden.
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DEN KORREKTA DOGMEN OM TRON

Till Ahl-us-Sunnahs dogm hör att tron består av uttalad trosbekännelse, övertygelse om den
och handlingar med kroppsdelarna. Imâm ash-Shâfi´î sade:
”Följeslagarna, efterträdarna och dem vi träffade var ense om att tron består av tal, handling
och avsikt. Uteblir något av dem, belönas inget av dem.”160
Tron stiger med lydnad och sjunker med olydnad. Allâh (ta´âlâ) sade:
ًﺸْﻮھُْﻢ َﻓَﺰاَدھُْﻢ ِإﯾَﻤﺎﻧﺎ
َ س َﻗْﺪ َﺟَﻤُﻌﻮْا َﻟُﻜْﻢ َﻓﺎْﺧ
ُ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ َﻗﺎَل َﻟﮭُُﻢ اﻟﻨﱠﺎ
َ س ِإﱠن اﻟﻨﱠﺎ
”De vilkas tro steg när de varnades att människorna hade dragits samman mot dem och att de
skulle frukta dem…”161
ْ َوِإَذا ﺗُِﻠَﯿ
ﺖ َﻋَﻠْﯿِﮭْﻢ آَﯾﺎﺗُﮫُ َزاَدْﺗﮭُْﻢ ِإﯾَﻤﺎًﻧﺎ َوَﻋَﻠﻰ َرﱢﺑِﮭْﻢ َﯾَﺘَﻮﱠﻛﻠُﻮَن
”Och vilkas tro stiger då de hör Hans budskap läsas upp, och som litar helt till sin Herre.”162
ْ َوِإَذا َﻣﺎ أُﻧِﺰَﻟ
ﺳﻮَرةٌ َﻓِﻤْﻨﮭُﻢ ﱠﻣﻦ َﯾﻘُﻮُل َأﱡﯾُﻜْﻢ َزاَدْﺗﮫُ َھِﺬِه ِإﯾَﻤﺎًﻧﺎ َﻓﺄَﱠﻣﺎ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮْا َﻓَﺰاَدْﺗﮭُْﻢ ِإﯾَﻤﺎًﻧﺎ َوھُْﻢ َﯾْﺴَﺘْﺒِﺸُﺮوَن
ُ ﺖ
”När ett kapitel uppenbaras säger några av dem: ”Vem av er har känt sin tro stärkas genom
detta?” De troendes tro däremot växer och därför gläds de.”163
َ ْ َوَﻟﱠﻤﺎ َرَأى اْﻟُﻤْﺆِﻣﻨُﻮَن ا
ق ﱠ
ب َﻗﺎﻟُﻮا َھَﺬا َﻣﺎ َوَﻋَﺪَﻧﺎ ﱠ
ﺳﻮﻟُﮫُ َوَﻣﺎ َزاَدھُْﻢ ِإﱠﻻ ِإﯾَﻤﺎًﻧﺎ َوَﺗْﺴِﻠﯿًﻤﺎ
ُ ﷲُ َوَر
ُ ﷲُ َوَر
َ ﺻَﺪ
َ ﺳﻮﻟُﮫُ َو
َ ﻷْﺣَﺰا
”Och när de troende såg de sammansvurna, sade de: ”Detta är vad Allâh och Hans sändebud
har lovat oss” och Allâh och Hans sändebud har sagt sanning – och därigenom stärktes
ytterligare deras tro och underkastelse.”164
ب اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﯿَﻦ ِﻟَﯿْﺰَداُدوا ِإﯾَﻤﺎًﻧﺎ ﱠﻣَﻊ ِإﯾَﻤﺎِﻧِﮭْﻢ
ھَُﻮ اﻟﱠِﺬي َأﻧَﺰَل اﻟ ﱠ
ِ ﺴِﻜﯿَﻨَﺔ ِﻓﻲ ﻗُﻠُﻮ
”Det är Han som har fyllt de troendes hjärtan med lugn och tillförsikt, så att deras tro skall
växa sig allt starkare.”165
160
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َوَﯾْﺰَداَد اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮا ِإﯾَﻤﺎًﻧﺎ
”Och att de som tror skall befästas i sin tro.”166
”Jag har inte sett någon med ofullkomligare förstånd och religion som får en skarpsinnig man
att förlora förståndet som ni.”167
Det bevisar att tron sjunker. Likaså sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):
”De troende med den fullkomligaste tron är de med den bästa karaktären.”168
Om den som har den bästa karaktären hör till de fullkomligaste troende, har den som har
sämre karaktär lägre tro.
Tron består inte bara av tal och handling utan dogm, ty det hör till hycklarnas religion. Han
(ta´âlâ) sade:
 َوِﺑﺎْﻟَﯿْﻮِم اﻵِﺧِﺮ َوَﻣﺎ ھُﻢ ِﺑُﻤْﺆِﻣِﻨﯿَﻦs
ِ ّ س َﻣﻦ َﯾﻘُﻮُل آَﻣﻨﱠﺎ ِﺑﺎ
ِ َوِﻣَﻦ اﻟﻨﱠﺎ
”Det finns människor som säger: ”Vi tror på Allâh och på den Yttersta dagen”, medan de inte
tror.”169
Inte heller är tron enkom kännedom, ty det hör till de otrognas och förnekarnas religion. Han
(ta´âlâ) sade:
ُ ظْﻠًﻤﺎ َوُﻋﻠُ ًّﻮا َﻓﺎﻧ
ُ ﺴﮭُْﻢ
ﻒ َﻛﺎَن َﻋﺎِﻗَﺒﺔُ اْﻟُﻤْﻔِﺴِﺪﯾَﻦ
ُ َُوَﺟَﺤُﺪوا ِﺑَﮭﺎ َواْﺳَﺘْﯿَﻘَﻨْﺘَﮭﺎ َأﻧﻔ
َ ﻈْﺮ َﻛْﯿ
”Och i sin ondska och sitt högmod förnekade de, trots att de i sitt innersta var övertygade om
deras äkthet.”170
ّ ت
ﻻ ﯾَُﻜﱢﺬﺑُﻮَﻧَﻚ َوَﻟِﻜﱠﻦ اﻟ ﱠ
َ َﻗْﺪ َﻧْﻌَﻠُﻢ ِإﻧﱠﮫُ َﻟَﯿْﺤُﺰﻧَُﻚ اﻟﱠِﺬي َﯾﻘُﻮﻟُﻮَن َﻓﺈِﻧﱠﮭُْﻢ
ﷲِ َﯾْﺠَﺤُﺪوَن
ِ ﻈﺎِﻟِﻤﯿَﻦ ِﺑﺂَﯾﺎ
”Det är inte dig de beljuger, nej, det är Allâhs budskap som de orättfärdiga nekar.”171
ب َﯾْﻌِﺮﻓُﻮَﻧﮫُ َﻛَﻤﺎ َﯾْﻌِﺮﻓُﻮَن َأْﺑَﻨﺎءھُْﻢ
َ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﺗْﯿَﻨﺎھُُﻢ اْﻟِﻜَﺘﺎ
166
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”De till vilka Vi tidigare skänkte uppenbarelsen vet detta lika noga som de känner sina
barn.”172
َﻓَﻠﱠﻤﺎ َﺟﺎءھُﻢ ﱠﻣﺎ َﻋَﺮﻓُﻮْا َﻛَﻔُﺮوْا ِﺑِﮫ
”När de får höra det som är välbekant, avvisar de detta.”173
ﺴﺎِﻛِﻨِﮭْﻢ َوَزﯾﱠَﻦ َﻟﮭُُﻢ اﻟ ﱠ
َ ﺸْﯿ
ﺼﱠﺪھُْﻢ َﻋِﻦ اﻟ ﱠ
ﺼِﺮﯾَﻦ
َ ﻄﺎُن َأْﻋَﻤﺎَﻟﮭُْﻢ َﻓ
َ َوَﻋﺎًدا َوَﺛُﻤﻮَد َوَﻗﺪ ﺗﱠَﺒﯿﱠَﻦ َﻟُﻜﻢ ﱢﻣﻦ ﱠﻣ
ِ ﺴِﺒﯿِﻞ َوَﻛﺎﻧُﻮا ُﻣْﺴَﺘْﺒ
”Och ´Âd och Thamûd, vilket ni lätt kan se av deras boplatser. Djävulen skönmålade för dem
deras handlingar och spärrade vägen för dem, trots att det var klarsynta människor.”174
På samma sätt är tron inte heller bara tal och dogm utan handling. Allâh kallade handlingarna
för ”tron” och sade:
ّ َوَﻣﺎ َﻛﺎَن
ﻀﯿَﻊ ِإﯾَﻤﺎَﻧُﻜْﻢ
ِ ُﷲُ ِﻟﯿ
”Allâh skall inte låta er tro bli utan belöning.”175
Nämligen er bön i riktning mot Jerusalem. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Abdul-Qays delegation:
”Jag befaller er fyra saker: att tro på Allâh. Och vet ni vad det innebär att tro på Allâh? Det
innebär att vittna att ingen sann gud finns utom Allâh, be, betala allmosan, fasta Ramadhân
och ge en femtedel av krigsbytena.”176
Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade:
”Tron består av drygt sjuttio nivåer. Dess högsta är orden 'det finns ingen sann gud utom
Allâh' och dess lägsta är bortröjning av något skadligt från vägen. Blygheten är också en nivå
av tron.” 177
Den enda uteblivna handlingen som är otro är bönen. Den som inte ber alls hädar. Det var
Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare enade om. ´Abdullâh bin
172
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Shaqîq sade:
”Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare ansåg ingen utebliven handling
vara otro frånsett bönen.”178
Takfîr är Allâhs rätt. Således är det inte tillåtet att göra Takfîr på någon som inte Allâh, Hans
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller samstämmigheten har gjort Takfîr på. Den
som gör Takfîr utan solklart bevis för det från Qur'ânen, Sunnah eller samstämmigheten
förtjänar att straffas. Thâbit bin adh-Dhahhâk berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) sade:
”Att beskylla en troende för otro är som att döda honom.”179
Otro kan ske via tal, handling och dogm. Det är ingalunda villkor att den skall anses vara
lovlig.
Därtill finns det skillnad mellan allmän Takfîr och Takfîr på en individ. Allmän Takfîr är som
ett allmänt hot. Det är obligatoriskt att nämna den allmänt och oinskränkt. Exempel på det är
imamernas ord:
”Den som säger att Qur'ânen är skapad är otrogen.”
Ett annat exempel är Ibn Khuzaymahs (rahimahullâh) ord:
”Den som inte erkänner att Allâh (´azza wa djall) är ovanför Sin tron och att Han har rest Sig
över Sina sju himlar hädar sin Herre. Det är tillåtet att avrätta honom. Antingen ångrar han
sig eller också halshuggs han. Därefter skall hans lik kastas på en soptipp så att stanken från
hans kadaver inte besvärar muslimerna och de otrogna som har avtal med dem. Hans egendom
skall räknas som krigsbyte. Ingen muslim skall ärva honom eftersom muslimen ärver inte den
otrogne. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Muslimen ärver inte den otrogne och den otrogne ärver inte muslimen.”180 181
För att göra Takfîr på en individ krävs det att villkoren är uppfyllda och hindren bortröjda. En
oinskränkt Takfîr fordrar alltså inte Takfîr på en individ förrän dess villkor är uppfyllda och
hinder bortröjda.
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DEN KORREKTA DOGMEN OM MUSLIMSKA SYNDARE

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah anser att ingen annan synd än avguderi tar ut dess muslimske
utövare ur islam så länge han inte anser den vara tillåten, oavsett om han syndar medan han
anser den vara tillåten eller inte syndar. Ty det innebär att han beljuger Qur'ânen och
sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), vilket är otro enligt Qur'ânen, Sunnah och
samstämmigheten. Ingen annan synd än avguderi får dess utövare att förbli i Elden. Allâh
(ta´âlâ) sade:
ّ ِإﱠن
َ َﷲ
َ ﻻ َﯾْﻐِﻔُﺮ َأن ﯾُْﺸَﺮَك ِﺑِﮫ َوَﯾْﻐِﻔُﺮ َﻣﺎ ُدوَن َذِﻟَﻚ ِﻟَﻤﻦ َﯾ
ﺸﺎء
”Allâh förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill
hans mindre synder.”182
Härmed befinner han sig under Allâhs (djalla wa ´azz) vilja; om Han (ta´âlâ) vill förlåta
honom med Sin favör och givmildhet, gör Han det, och om Han vill föra in honom i Elden
utmed hans synders storlekar för att därefter rena honom däri och sedermera ta ut honom
därifrån och föra in honom i paradiset för att han alltid brukade dyrka Allâh, gör Han det.
Allâh har nämnt några stora synder i Qur'ânen. Några av dem är mord och förtryck. Dock
konstaterade Han dessa syndares tro. De är alltså troende med sin tro, syndare med sina
synder. Han (ta´âlâ) sade:
ص ِﻓﻲ اْﻟَﻘْﺘَﻠﻰ اْﻟُﺤﱡﺮ ِﺑﺎْﻟُﺤﱢﺮ َواْﻟَﻌْﺒُﺪ ِﺑﺎْﻟَﻌْﺒِﺪ َواﻷُﻧَﺜﻰ ِﺑﺎﻷُﻧَﺜﻰ َﻓَﻤْﻦ ُﻋِﻔَﻲ َﻟﮫُ ِﻣْﻦ َأِﺧﯿِﮫ
ُ ﺼﺎ
َ ﺐ َﻋَﻠْﯿُﻜُﻢ اْﻟِﻘ
َ َﯾﺎ َأﱡﯾَﮭﺎ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮْا ُﻛِﺘ
ٌ ﺷْﻲٌء َﻓﺎﱢﺗَﺒﺎ
َ
ﺴﺎٍن
َ ف َوَأَداء ِإَﻟْﯿِﮫ ِﺑﺈِْﺣ
ِ ع ِﺑﺎْﻟَﻤْﻌُﺮو
”Troende, i fall av blodutgjutelse skall rättvis vedergällning gälla för er: den frie mannen för
en fri man, slaven för en slav, kvinnan för en kvinna. Och om en broder till honom vill
efterskänka en del, skall en uppgörelse ingås i vederbörliga former och frågan om erläggande
av skadestånd lösas i godo.”183
Här bekräftar Han (ta´âlâ) dråparens och den dräptes tro på samma sätt som Han bekräftar att
de är bröder i tron. Det förekommer ingen motsättning i att tillämpa ordet ”synd” på en
handling eller dess utövare, kalla utövaren för ”muslim” och att tillämpa de islamiska lagarna
på honom. Vad som klargör det är berättelsen om följeslagaren ´Abdullâh bin Himâr som
brukade dricka sprit. När han fördes fram till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade
en av hans följeslagare:
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”Må Allâh förbanna honom. Hur ofta har han inte förts fram!” Då sade profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam): ”Förbanna inte honom; helt visst älskar han Allâh och Hans sändebud.”184
Denna stora synd tog inte ut honom ur islam. Trots hans stora synd fastställde profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) hans tro. Vad som förtydligar det är att föreskriften har fördelat
otro, avguderi, förtryck, synd och hyckleri i två kategorier:
Den större: Denna typ tar ut dess utövare ur religionen.
Den mindre: Denna typ drar ned på utövarens fullkomliga tro utan att ta ut honom ur den.
Denna indelning har gjorts av Salaf (radhiya Allâhu ´anhum). En av samfundets kunnigaste
och Qur’ânens uttolkare, Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ), sade att det förekommer
mindre otro, mindre förtryck, mindre synd och mindre hyckleri. Allâh (ta´âlâ) namngav den
som tillber någon annan än Honom för ”otrogen”, ”avgudadyrkare” och ”förtryckare”. Allâh
(ta´âlâ) sade:
ع َﻣَﻊ ﱠ
ُ َوَﻣﻦ َﯾْﺪ
ﺴﺎﺑُﮫُ ِﻋﻨَﺪ َرﱢﺑِﮫ ِإﻧﱠﮫُ َﻻ ﯾُْﻔِﻠُﺢ اْﻟَﻜﺎِﻓُﺮوَن
َ ﷲِ ِإَﻟًﮭﺎ آَﺧَﺮ َﻻ ﺑُْﺮَھﺎَن َﻟﮫُ ِﺑِﮫ َﻓﺈِﻧﱠَﻤﺎ ِﺣ
”Den som vid sidan av Allâh åkallar en annan gudom – för vars existens han saknar bevis –
skall stå till svars enbart inför sin Herre. Det skall inte gå de otrogna väl.”185
ُ ﻗُْﻞ ِإﻧﱠَﻤﺎ َأْدُﻋﻮ َرﱢﺑﻲ َوَﻻ أُْﺷِﺮ
ك ِﺑِﮫ َأَﺣًﺪا
”Säg: ”Jag anropar ingen annan än min Herre och jag avgudar ingen med Honom.”186
ﺖ َﻓﺈِﻧﱠَﻚ ِإًذا ﱢﻣَﻦ اﻟ ﱠ
ّ ع ِﻣﻦ ُدوِن
َ ﻻ َﯾﻨَﻔُﻌَﻚ َو
َ ﷲِ َﻣﺎ
َ َو
ُ ﻻ َﺗْﺪ
َ ﻀﱡﺮَك َﻓﺈِن َﻓَﻌْﻠ
ﻈﺎِﻟِﻤﯿَﻦ
ُ ﻻ َﯾ
”Och anropa inte i Allâhs ställe dem som varken kan gagna eller skada dig; om du gjorde
detta skulle du bli en av de orättvisa.”187
ﻖ َﻋْﻦ َأْﻣِﺮ َرﱢﺑِﮫ
َ ﺴ
َ ﺲ َﻛﺎَن ِﻣَﻦ اْﻟِﺠﱢﻦ َﻓَﻔ
َ ِإﱠﻻ ِإْﺑِﻠﯿ
”Utom Iblîs, han tillhörde skaran av djinnerna och han trotsade sin Herres befallning.”188
Allt detta är större form av avguderi, otro, förtryck och synd som inte kan enas med tron.
184
185
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Exempel på mindre otro är Allâhs (ta´âlâ) ord:
ّ َوَﻣﻦ ﻟﱠْﻢ َﯾْﺤُﻜﻢ ِﺑَﻤﺎ َأﻧَﺰَل
ﷲُ َﻓﺄُْوَﻟِﺌَﻚ ھُُﻢ اْﻟَﻜﺎِﻓُﺮوَن
”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är de otrogna.”189
ﷲُ َﻓﺄُْوَﻟِﺌَﻚ ھُُﻢ اﻟ ﱠ
ّ َوَﻣﻦ ﻟﱠْﻢ َﯾْﺤُﻜﻢ ِﺑَﻤﺎ أﻧَﺰَل
ﻈﺎِﻟُﻤﻮَن
”Ja, de som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat begår orätt mot sig
själva.”190
ّ َوَﻣﻦ ﻟﱠْﻢ َﯾْﺤُﻜﻢ ِﺑَﻤﺎ َأﻧَﺰَل
ﷲُ َﻓﺄُْوَﻟِﺌَﻚ ھُُﻢ اْﻟَﻔﺎِﺳﻘُﻮَن
”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat är syndare.”191
ُ ُظْﻠًﻤﺎ ِإﻧﱠَﻤﺎ َﯾْﺄُﻛﻠُﻮَن ِﻓﻲ ﺑ
ُ ِإﱠن اﻟﱠِﺬﯾَﻦ َﯾْﺄُﻛﻠُﻮَن َأْﻣَﻮاَل اْﻟَﯿَﺘﺎَﻣﻰ
ﺳِﻌﯿًﺮا
ْ ﺳَﯿ
َ ﺼَﻠْﻮَن
َ ﻄﻮِﻧِﮭْﻢ َﻧﺎًرا َو
”De som med orätt tillägnar sig de faderlösas egendom fyller sin buk med eld; de kommer att
plågas i ett flammande bål!”192
Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Att förtala en muslim är synd och att bestrida honom är otro.”
Dessutom sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):
”Den som svär vid någon annan än Allâh har hädat eller avgudat.”
Allt detta är mindre form av otro, avguderi och synd som kan enas med tron, vilket
förekommer i Qur'ânen, Sunnah och Salafs samstämmighet. De får emellertid tron att sjunka
och reduceras.
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DEN KORREKTA DOGMEN OM FÖLJESLAGARNA

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah älskar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
följeslagare, är lojala mot dem, ber Allâh vara nöjd med dem och förlåta dem och berömmer
dem. Allâh (ta´âlâ) sade:
ّ ﺿَﻲ
َ ﻷﱠوﻟُﻮَن ِﻣَﻦ اْﻟُﻤَﮭﺎِﺟِﺮﯾَﻦ َوا
َ ﺴﺎِﺑﻘُﻮَن ا
ت
ُ ﷲُ َﻋْﻨﮭُْﻢ َوَر
َواﻟ ﱠ
ٍ ﺿﻮْا َﻋْﻨﮫُ َوَأَﻋﱠﺪ َﻟﮭُْﻢ َﺟﻨﱠﺎ
َ ﺼﺎِر َواﻟﱠِﺬﯾَﻦ اﺗﱠَﺒُﻌﻮھُﻢ ِﺑﺈِْﺣ
َ ﻷﻧ
ِ ﺴﺎٍن ﱠر
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َﺗْﺠِﺮي َﺗْﺤَﺘَﮭﺎ اﻷﻧَﮭﺎُر َﺧﺎِﻟِﺪﯾَﻦ ِﻓﯿَﮭﺎ أَﺑًﺪا َذِﻟَﻚ اﻟَﻔْﻮُز اﻟَﻌِﻈﯿُﻢ
”Föregångsmännen, de första av dem som utvandrade och hjälparna, och de rättsinniga som
följde i deras spår – Allâh är nöjd med dem och de är nöjda med Honom: Han har i beredskap
för dem lustgårdar vattnade av bäckar, där skall de förbli till evig tid. Detta är den stora,
lysande segern.”193
Allâh (ta´âlâ) var nöjd med föregångsmännen utan att kräva rättsinnighet. Men vad beträffar
efterträdarna, nöjer Han Sig inte med dem förrän de följer dem rättsinnigt. Han (ta´âlâ) sade:
ﺿَﻲ ﱠ
ﺖ اﻟ ﱠ
َ ﷲُ َﻋِﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﯿَﻦ ِإْذ ﯾَُﺒﺎِﯾُﻌﻮَﻧَﻚ َﺗْﺤ
ﺸَﺠَﺮِة
ِ َﻟَﻘْﺪ َر
”Allâh var nöjd med de troende när de svor dig trohetsed under trädet.”194
Den som Allâh är nöjd med kommer Han aldrig att förargas på. Det har rapporterats autentiskt
att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Ingen som lovade tro och lydnad under trädet kommer att hamna i Elden.”
Allâh sade att Utvandrarna är sanningsenliga:
ﺼُﺮوَن ﱠ
ﻀًﻼ ﱢﻣَﻦ ﱠ
ﺳﻮَﻟﮫُ أُْوَﻟِﺌَﻚ ھُُﻢ
ُ ﷲَ َوَر
ُ ﺿَﻮاًﻧﺎ َوَﯾﻨ
ْ ﷲِ َوِر
ْ ِﻟْﻠﻔَُﻘَﺮاء اْﻟُﻤَﮭﺎِﺟِﺮﯾَﻦ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ أُْﺧِﺮُﺟﻮا ِﻣﻦ ِدﯾﺎِرِھْﻢ َوَأْﻣَﻮاِﻟِﮭْﻢ َﯾْﺒَﺘُﻐﻮَن َﻓ
ﺼﺎِدﻗُﻮَن
اﻟ ﱠ
”Bland dem är de fattiga och utvandrarna som tvingats att lämna sina hem och sin egendom
för att söka Allâhs nåd och Hans välbehag och som ger sina bidrag för Allâhs och Hans
sändebuds sak. De är de som är sanningsenliga.”195
Därefter nämnde Han Hjälparna och sade:
ﺻُﺪوِرِھْﻢ َﺣﺎَﺟًﺔ ﱢﻣﱠﻤﺎ أُوﺗُﻮا َوﯾُْﺆِﺛُﺮوَن
ُ َواﻟﱠِﺬﯾَﻦ َﺗَﺒﱠﻮُؤوا اﻟﱠﺪاَر َوا ْ ِﻹﯾَﻤﺎَن ِﻣﻦ َﻗْﺒِﻠِﮭْﻢ ﯾُِﺤﱡﺒﻮَن َﻣْﻦ َھﺎَﺟَﺮ ِإَﻟْﯿِﮭْﻢ َوَﻻ َﯾِﺠُﺪوَن ِﻓﻲ
193
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ُ ق
ﺷﱠﺢ َﻧْﻔِﺴِﮫ َﻓﺄُْوَﻟِﺌَﻚ ھُُﻢ اْﻟُﻤْﻔِﻠُﺤﻮَن
َ ﺻﺔٌ َوَﻣﻦ ﯾُﻮ
َ ﺼﺎ
َ َﻋَﻠﻰ َأﻧﻔُِﺴِﮭْﻢ َوَﻟْﻮ َﻛﺎَن ِﺑِﮭْﻢ َﺧ
”Och de som var bofasta i staden och antog tron dessförinnan, och som med kärlek bemötte
alla som sökte tillflykt hos dem och inte missunnade dem vad de fick ta emot, utom tvärtom
gav dem företräde, trots att de själva måste göra uppoffringar. De som värjer sig för girigheten
– dem skall det gå väl i händer.”196
Sedan nämnde Han (ta´âlâ) de senare troendes tillstånd som följer Allâhs sändebuds (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare rättsinnigt och sade:
ﺳَﺒﻘُﻮَﻧﺎ ِﺑﺎ ْ ِﻹﯾَﻤﺎِن َوَﻻ َﺗْﺠَﻌْﻞ ِﻓﻲ ﻗُﻠُﻮِﺑَﻨﺎ ِﻏ ًّﻼ ﱢﻟﻠﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮا َرﺑﱠَﻨﺎ
َ َواﻟﱠِﺬﯾَﻦ َﺟﺎُؤوا ِﻣﻦ َﺑْﻌِﺪِھْﻢ َﯾﻘُﻮﻟُﻮَن َرﺑﱠَﻨﺎ اْﻏِﻔْﺮ َﻟَﻨﺎ َو ِ ِﻹْﺧَﻮاِﻧَﻨﺎ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ
ٌ ِإﻧﱠَﻚ َرُؤو
ف ﱠرِﺣﯿٌﻢ
”Och de som kommer efter dem ber: ”Herre, ge oss Din förlåtelse och förlåt våra bröder som
gått före oss i tron, och låt inte ovilja mot de troende bli kvar i våra hjärtan! Herre, Du ömmar,
full av barmhärtighet.”197
ﻀًﻼ ﱢﻣَﻦ ﱠ
ﺳﻮُل ﱠ
ﺿَﻮاًﻧﺎ
ْ ﷲِ َوِر
ْ ﺳﱠﺠًﺪا َﯾْﺒَﺘُﻐﻮَن َﻓ
ُ ﷲِ َواﻟﱠِﺬﯾَﻦ َﻣَﻌﮫُ َأِﺷﱠﺪاء َﻋَﻠﻰ اْﻟُﻜﻔﱠﺎِر ُرَﺣَﻤﺎء َﺑْﯿَﻨﮭُْﻢ َﺗَﺮاھُْﻢ ُرﱠﻛًﻌﺎ
ُ ﱡﻣَﺤﱠﻤٌﺪ ﱠر
ْ ﺷ
َ ﻄﺄَهُ َﻓﺂَزَرهُ َﻓﺎْﺳَﺘْﻐَﻠ
َ ع َأْﺧَﺮَج
ﻆ
ٍ ِﺳﯿَﻤﺎھُْﻢ ِﻓﻲ ُوُﺟﻮِھِﮭﻢ ﱢﻣْﻦ َأَﺛِﺮ اﻟﱡﺴُﺠﻮِد َذِﻟَﻚ َﻣَﺜﻠُﮭُْﻢ ِﻓﻲ اﻟﺘﱠْﻮَراِة َوَﻣَﺜﻠُﮭُْﻢ ِﻓﻲ ا ْ ِﻹﻧِﺠﯿِﻞ َﻛَﺰْر
ﻆ ِﺑِﮭُﻢ اْﻟُﻜﻔﱠﺎَر َوَﻋَﺪ ﱠ
َ ع ِﻟَﯿِﻐﯿ
ت ِﻣْﻨﮭُﻢ ﱠﻣْﻐِﻔَﺮًة َوَأْﺟًﺮا َﻋِﻈﯿًﻤﺎ
ﷲُ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮا َوَﻋِﻤﻠُﻮا اﻟ ﱠ
ُ ﺳﻮِﻗِﮫ ﯾُْﻌِﺠ
ُ َﻓﺎْﺳَﺘَﻮى َﻋَﻠﻰ
َ ﺐ اﻟﱡﺰﱠرا
ِ ﺼﺎِﻟَﺤﺎ
”Muhammad är Allâhs sändebud. De som följer honom är oböjligt stränga gentemot de
otrogna, men sinsemellan fulla av värme och vänskap. Du ser hur de böjer ryggen och faller
ned inför Allâh i tillbedjan och söker Hans nåd och Hans välbehag; i sina ansikten bär de
spåren av nedfallen under bönen. De liknas både i Tora och Evangeliet vid frön som skjuter
skott, varefter ger skotten kraft, så att de växer sig starka och reser sina raka stjälkar till glädje
för såningsmännen, men för de otrogna är de en orsak till förargelse. Allâh har lovat dem som
tror och lever ett rättskaffens liv, förlåtelse och en rik belöning.”198
Imâm Mâlik (rahimahullâh) sade:
”Den vars hjärta hyser agg mot någon av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
följeslagare, hamnar under den versen.”
Han (ta´âlâ) sade också:
ّ ﺳِﺒﯿِﻞ
ٌ ﺼُﺮوْا أُوَﻟِﺌَﻚ ھُُﻢ اْﻟُﻤْﺆِﻣﻨُﻮَن َﺣ ًّﻘﺎ ﻟﱠﮭُﻢ ﱠﻣْﻐِﻔَﺮةٌ َوِرْز
ق َﻛِﺮﯾٌﻢ
َ ﷲِ َواﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَووْا ﱠوَﻧ
َ َواﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮْا َوَھﺎَﺟُﺮوْا َوَﺟﺎَھُﺪوْا ِﻓﻲ
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”Och de som har antagit tron och utvandrat och strävar och kämpar för Allâhs sak, och de
som har gett husrum och hjälp – de är de verkligt sanna troende. De skall förlåtas och frikostigt
sörjas.”199
Han (ta´âlâ) klargjorde skillnaden mellan de följeslagare som skänkte välgörenhet och stred
före Erövringen – freden vid Hudaybiyah – och de följeslagare som skänkte välgörenhet och
stred efter Erövringen:
ﻈُﻢ َدَرَﺟًﺔ ﱢﻣَﻦ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ َأﻧَﻔﻘُﻮا ِﻣﻦ َﺑْﻌُﺪ َوَﻗﺎَﺗﻠُﻮا َوُﻛ ًّﻼ َوَﻋَﺪ ﱠ
َ ﺢ َوَﻗﺎَﺗَﻞ أُْوَﻟِﺌَﻚ َأْﻋ
ﷲُ اْﻟُﺤْﺴَﻨﻰ
َ َﻻ َﯾْﺴَﺘِﻮي ِﻣﻨُﻜﻢ ﱠﻣْﻦ َأﻧَﻔ
ِ ﻖ ِﻣﻦ َﻗْﺒِﻞ اْﻟَﻔْﺘ
َو ﱠ
ﷲُ ِﺑَﻤﺎ َﺗْﻌَﻤﻠُﻮَن َﺧِﺒﯿٌﺮ
”De bland er som gav och kämpade före Erövringen kan inte jämställas och står ett steg högre
än de som gav och kämpade efteråt, även om Allâh har lovat dem alla det högsta goda. Allâh
är underrättad om vad ni gör.”200
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Förtala inte mina följeslagare. Jag svär vid Honom i Vars hand Muhammads själ ligger att
om någon av er hade skänkt guld motsvarande Uhud skulle det inte ha uppfyllt två
sammansatta händer av det, eller ens hälften av det, från någon av dem.”201
Betydelsen är att ingen når denna lilla del av deras förträfflighet eller ens hälften av den.
Det har rapporterats autentiskt från ´Imrân bin Husayn (radhiya Allâhu ´anh) som berättade
att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Mitt samfunds bästa är min generation. Därefter den som kommer efter den. Därefter den
som kommer efter den. Därefter kommer ett folk som vittnar utan att bli frågade om att vittna
och avlägger eder utan att uppfylla dem. Bland dem kommer fetma att råda.”
´Imrân sade:
”Jag vet inte om han nämnde två eller tre generationer efter sin generation.”202
Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om
Hjälparna:
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”En hycklares kännetecken är hat mot Hjälparna och en troendes kännetecken är kärlek till
Hjälparna.”203
al-Barâ’ bin ´Âzib (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) sade om Hjälparna:
”Endast den troende älskar dem och endast hycklaren hatar dem. Allâh älskar den som älskar
dem och Allâh hatar den som hatar dem.”204
Muslim rapporterade från Abû Hurayrah och Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anhumâ)
som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Ingen som tror på Allâh och den Yttersta dagen hatar Hjälparna.”
´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade om utsagan rörande Hâtib bin Abî Balt´ah:
”Han har bevittnat Badr. Allâh såg på Badrs folk och sade: ”Gör vad ni vill, för sannerligen
har Jag förlåtit er.”205
Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Umm Mubashshir hade berättat för
honom att hon hade hört profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga hos Hafsah:
”Ingen som lovade tro och lydnad under trädet kommer att hamna i Elden.”206
De var fler än 1400 personer däribland Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och ´Alî.
Ahl-us-Sunnah anser att Abû Bakr as-Siddîq är samfundets bästa människa efter dess profet.
Därefter kommer ´Umar al-Fârûq. Detta var följeslagarna och efterföljarna enade om. Ingen
tyckte annorlunda. Det har rapporterats mångfaldigt från de Troendes ledare ´Alî bin Abî
Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) att han har sagt:
”Abû Bakr och ´Umar är detta samfunds bästa människor efter dess profet.”
Ahl-us-Sunnah anser att ´Uthmân är den tredje och ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu
´anhumâ) den fjärde.
203
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DEN KORREKTA DOGMEN OM HUSET

Till deras dogm hör att älska profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus och känna till dess
förträfflighet och heder. I detta fall handlar man enligt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) uppmaning som han gav på Ghadîr Khumm-dagen. Han lovade och prisade Allâh,
tillrättavisade och påminde och sade:
”Människor! Jag är endast en människa. Ett sändebud från min Herre håller på att komma [för
att hämta mig] och jag kommer då att besvara honom. Jag lämnar två saker bland er. Den
första är Allâhs bok vari vägledning och ljus finns. Ta därför tag i Boken och håll fast i den.”
Sedan sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):
”Och mitt hus. Jag påminner er om Allâh gällande mitt hus. Jag påminner er om Allâh
gällande mitt hus. Jag påminner er om Allâh gällande mitt hus.”207
Ibn Kathîr (rahimahullâh) sade:
”Vi avslår inte uppmaningen om att huset skall behandlas väl, respekteras och hedras. Huset
kommer från en ren ätt från den ädlaste familjen som någonsin har existerat på jorden. Detta
gäller särskilt om det följer den profetiska, autentiska, klara och tydliga Sunnah. I detta
tillstånd befann sig deras företrädare som al-´Abbâs och hans söner och ´Alî och hans familj
och ätt – må Allâh vara nöjd med dem alla.”208
Till hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus hör hans hustrur. Han (ta´âlâ) sade om dem:
ﺳﻮَﻟﮫُ ِإﻧﱠَﻤﺎ ﯾُِﺮﯾُﺪ ﱠ
ﺼَﻼَة َوآِﺗﯿَﻦ اﻟﱠﺰَﻛﺎَة َوَأِطْﻌَﻦ ﱠ
ُ ﷲَ َوَر
َوَﻗْﺮَن ِﻓﻲ ﺑُﯿُﻮِﺗُﻜﱠﻦ َوَﻻ َﺗَﺒﱠﺮْﺟَﻦ َﺗَﺒﱡﺮَج اْﻟَﺠﺎِھِﻠﯿﱠِﺔ اْﻷُوَﻟﻰ َوَأِﻗْﻤَﻦ اﻟ ﱠ
ُﷲ
ْ ﻄﱢﮭَﺮُﻛْﻢ َﺗ
ﷲِ َواْﻟِﺤْﻜَﻤِﺔ ِإﱠن ﱠ
ت ﱠ
َ ُﺖ َوﯾ
ﷲَ َﻛﺎَن
َ ﺐ َﻋﻨُﻜُﻢ اﻟﱢﺮْﺟ
َ ِﻟﯿُْﺬِھ
ِ ﻄِﮭﯿًﺮا َواْذُﻛْﺮَن َﻣﺎ ﯾُْﺘَﻠﻰ ِﻓﻲ ﺑُﯿُﻮِﺗُﻜﱠﻦ ِﻣْﻦ آَﯾﺎ
ِ ﺲ َأْھَﻞ اْﻟَﺒْﯿ
َﻟِﻄﯿًﻔﺎ َﺧِﺒﯿًﺮا
”Och stanna i ert hem och försök inte dra uppmärksamheten till era yttre företräden på det
sätt som var vanligt under den hedniska tiden, och förrätta bönen och betala allmosan och lyd
Allâh och Hans sändebud. Allâh vill befria er, ni som står profeten närmast, från all smuts och
göra er renhet fullkomlig. Och bevara i minnet och återge för andra vad som läses upp i ert
hem av Allâhs budskap och visdom. Allâh är den Outgrundlige som genomskådar allt, är
underrättad om allt.”209
Ibn Kathîr (rahimahullâh) sade:
207
208
209

Muslim (2408).
Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm.
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”Versen bevisar att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur hör till hans (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) hus, ty de är anledningen till versens uppenbarelse. Anledningen
att uppenbarelsen ingår och gäller råder det inga tvetydigheter om. Antingen ingår och gäller
bara den, vilket är en åsikt, eller den och även andra, vilket är den korrekta åsikten.”210
al-Bukhârî rapporterade från Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) om hans (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) giftermål med Zaynab bint Djahsh vari det nämns att han (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) gick in i ´Â’ishahs rum och sade:
”Huset! Må fred och Allâhs nåd vara med er!” Då sade hon: ”Må fred och Allâhs nåd vara
med dig med!”
Vad som också har nämnts angående deras förträfflighet är Allâhs (ta´âlâ) ord:
اﻟﻨﱠِﺒﱡﻲ َأْوَﻟﻰ ِﺑﺎْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﯿَﻦ ِﻣْﻦ َأﻧﻔُِﺴِﮭْﻢ َوَأْزَواُﺟﮫُ أُﱠﻣَﮭﺎﺗُﮭُْﻢ
”Profeten är närmare de troende än de är sig själva, och hans hustrur är deras mödrar.”211
De är alltså de troendes mödrar sett till helgd, respekt, högaktning, heder och godhet. Men
däremot är det inte tillåtet att vara med dem i enrum. Dock råder det samstämmighet om att
denna status inte gäller deras döttrar och systrar.
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DEN KORREKTA DOGMEN OM UNDERVERK

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah tror på de underverk som Allâh (ta´âlâ) har låtit troende och
gudfruktiga slavar utföra, vilka har nämnts mångfaldigt i Qur'ânen och Sunnah. Enligt dem
utförs de av en person som efterlever de föreskrivna påbuden och undviker de föreskrivna
förbuden. Han (ta´âlâ) sade om dem:
ّ َأﻻ ِإﱠن َأْوِﻟَﯿﺎء
َ ف َﻋَﻠْﯿِﮭْﻢ َو
َ ِﷲ
ٌ ﻻ َﺧْﻮ
ﻻ ھُْﻢ َﯾْﺤَﺰﻧُﻮَن اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮْا َوَﻛﺎﻧُﻮْا َﯾﺘﱠﻘُﻮَن
”Helt visst skall de som är nära Allâh aldrig känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem, de
som tror och fruktar.”212
För att vara denna typ av människa krävs alltså tro och gudfruktighet.
Ett underverk är en ytterst sällsynt händelse som Allâh (ta´âlâ) låter Sina gudfruktiga och
troende slavar utföra. De hjälper dem att utföra religiösa eller världsliga ändamål. Å andra
sidan når inte de gudfruktiga troendes underverk samma nivå som profeternas och
sändebudens mirakel.
Några exempel på de underverk Allâhs gudfruktiga och troende slavar har utfört, är
berättelserna om Grottfolket, Maryam (radhiya Allâhu ´anhâ) när födslovåndorna drev henne
mot en palmstam för att därefter befallas av Allâh att ruska på palmstammen för att mogna
och saftiga dadlar skulle falla omkring henne, Allâhs skänkta uppehälle till henne då hon hade
vinterfrukt på sommaren och sommarfrukt på vintern, Âsif (Sulaymâns skribent), mannen
som låg död i hundra år och sedermera återupplivades, munken Djuraydj, de tre israelerna
som tog skydd i en grotta när ett stenblock föll och blockerade dess utgång och dylika
händelser som är kända hos de lärda och bekräftade av Qur’ânen, den autentiska Sunnah och
autentiska rapporteringar från Salaf och deras efterträdare.
Underverk kommer att finnas inom detta samfund fram till Domedagen. Ty anledningen till
underverk är ju tro och gudsfruktan, två drag som kommer att finnas fram till Domedagen.
En ytterst ovanlig händelse från en person bevisar emellertid inte hans godhet, tro eller
gudsfruktan. I detta fall måste hans handlingar först jämföras med Qur'ânen och Sunnah som
kommer att klarlägga i fall de stämmer överens med dem och om han följer dem utvändigt
och invändigt.
Vad som också bevisar dessa människors dygd är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa
212
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sallam) ord:
”Den som hyser agg till Min troende och gudfruktiga slav befinner sig i krig med Mig.”213

213

al-Bukhârî (6502).
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DEN KORREKTA DOGMEN OM DE MUSLIMSKA MAKTHAVARNA

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah betror att Allâh (ta´âlâ) har ålagt de troende att lyda sina
makthavare i allt lovligt. De tror på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord som nämns i
´Ubâdah bin as-Sâmits (radhiya Allâhu ´anh) hadîth:
”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade på oss och vi lovade honom trohetslöftet
om att lyssna och lyda villigt och motvilligt, under enkla tider och svåra tider och när våra
rättigheter missbrukas och att vi inte tvistar med makthavarna så länge ni inte ser en klar och
tydlig otro som ni har bevis för från Allâh.”214
Ibn Hibbân och Ahmad rapporterade även tillägget:
”... ehuru de skulle ta din egendom och prygla din rygg så länge det inte rör sig om
olydnad.”215
De förbjuder uppror mot makthavarna, ändock de är tyranniska och orättvisa, så länge de inte
ser en klar och tydlig otro för vilken de har bevis från Allâh. Deras sändebud (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) sade:
”Era bästa ledare är de som ni älskar och som älskar er och de som ber för er och som ni ber
för. Och era värsta ledare är de som ni hatar och som hatar er och de som ni förbannar och
som förbannar er.” Det sades: ”Allâhs sändebud! Skall vi inte ta bort dem med svärdet?” Då
sade han: ”Nej, inte så länge de förrättar bönen bland er. Och om ni ser era makthavare göra
något som ni hatar, så skall ni hata deras handlingar och inte sluta lyda.”216
I en annan rapportering sägs det:
”Den som har en makthavare och ser honom trotsa Allâh, skall hata handlingen som han
trotsar Allâh med utan att sluta lyda.”
Den som lämnar Samlingen skall straffas pinsamt i de båda liven i enlighet med hans väldiga
synd. Den som dör efter att ha trotsat och skilt sig från Samlingen, dör den hedniska tidens
död. Man skall inte fråga om den som skiljer sig från Samlingen som ett tecken på hans
väldiga synd. Den som skiljer sig från Samlingen kommer inte att ha någon ursäkt framför
Allâh (ta´âlâ) på Domedagen. Den som skiljer sig från Samlingen har den påskyndande
Djävulen vid sin sida. Den som skiljer sig från Samlingen har fått sitt liv lovligt att tagas.
214
215
216

al-Bukhârî (7056) och Muslim (1709).
Fath-ul-Bârî (8/13).
Muslim (1855).

www.da rulha dith.com

62

Den korrekta dogmen
Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas (d. 1425)

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah anser det vara fint och berömvärt att be Allâh skänka
makthavarna välgång och sundhet. Denna handling kännetecknar Ahl-us-Sunnah, vilket
Imâm al-Barbahârî sade i ”Sharh-us-Sunnah”:
”Om du ser en man be mot makthavaren, skall du veta att han är lustfylld. Och om du ser en
man be för makthavarens rättfärdighet, skall du veta att han är – om Allâh vill – Sunnî.
Fudhayl bin ´Iyâdh sade:
”Hade jag besuttit en bönhörd bön, skulle jag bara bett för makthavaren.”217
Imâm as-Sâbûnî sade:
”De anser att man skall be för deras förbättring, framgång och rättfärdighet.”218
De anser att Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) större följeslagare var enade
om att förbjuda förtal av dem. Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:
”Våra största bland Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare förbjöd
oss och sade: ”Tala inte illa om era makthavare, bedra inte dem och hata inte dem. Frukta
Allâh och härda, för helt visst är angelägenheten nära.”219
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Abû Nu´aym (8/91) och al-Khallâl (9).
´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth”.
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DEN KORREKTA DOGMEN OM RELIGIÖSA DISPYTER

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah förbjuder religiösa dispyter och debatter därför att profeten
(sallâ Allâhu alayhi wa sallam) varnade för dem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade:
”Läs Qur’ânen så länge era hjärtan är enade om den. När ni blir oeniga skall ni resa er upp
från den.”220
´Amr bin Shu´ayb rapporterade från sin fader som rapporterade från sin fader (radhiya Allâhu
´anh) som sade:
”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom ut till sina följeslagare som
disputerade om ödet. Han blev röd i ansiktet som ett granatäpple på grund av ilska och sade:
”Är det därför som ni har skapats? Konfronterar ni Qur'ânen med Qur'ânen? Så gick
samfunden innan er under.”221
Det har även rapporterats att dispyter är ett sätt Allâh straffar samfunden med. Abû Umâmah
(radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu alayhi wa sallam) sade:
”Inget folk har gått vilse efter att ha varit väglett utan att det har börjat debattera.” Därefter
läste han upp:
ﺼُﻤﻮَن
َ َوَﻗﺎﻟُﻮا َأآِﻟَﮭﺘَُﻨﺎ َﺧْﯿٌﺮ َأْم ھَُﻮ َﻣﺎ
ِ ﺿَﺮﺑُﻮهُ َﻟَﻚ ِإﱠﻻ َﺟَﺪًﻻ َﺑْﻞ ھُْﻢ َﻗْﻮٌم َﺧ
”Men de nämner honom bara för att få till stånd en diskussion. Ja, de är människor som finner
nöje i diskussioner.”222, 223
Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:
”Vi anser att Sunnah är grundad på att hålla fast vid Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) följeslagares metodik och rätta sig efter dem, undvika innovationer då varje
innovation är en villfarelse, undvika dispyter, undvika umgänge med Ahl-ul-Ahwâ' och
undvika ordväxlingar, debatter och tvister inom religionen.”
Fördömda dispyter innefattas av falska dispyter, korrekta dispyter efter att sanningen
220
221
222
223

al-Bukhârî och Muslim.
Ibn Mâdjah (85). God och autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah”.
43:58
at-Tirmidhî (3253) och Ibn Mâdjah (48). God enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (141).

www.da rulha dith.com

64

Den korrekta dogmen
Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas (d. 1425)

klargjorts, dispyter av ignoranter, dispyter kring Qur’ânens mindre tydliga verser, dispyter
utan goda avsikter och så vidare.
Skulle dispyten emellertid handla om att stödja sanningen och hållas av en lärd person med
ett fint tillvägagångssätt och en god avsikt, anses handlingen vara berömvärd. Allâh (ta´âlâ)
sade:
َ ﺳِﺒﯿِﻞ َرﱢﺑَﻚ ِﺑﺎْﻟِﺤْﻜَﻤِﺔ َواْﻟَﻤْﻮِﻋ
ُ اْد
ﺴُﻦ
َ ﺴَﻨِﺔ َوَﺟﺎِدْﻟﮭُﻢ ِﺑﺎﻟﱠِﺘﻲ ِھَﻲ َأْﺣ
َ ﻈِﺔ اْﻟَﺤ
َ ع ِإِﻟﻰ
”Kalla med kloka och goda ord att följa din Herre väg, och lägg fram argumenten på ett
måttfullt och försynt sätt.”224
َ ﺴُﻦ ِإﱠﻻ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ
ظَﻠُﻤﻮا ِﻣْﻨﮭُْﻢ
َ ب ِإﱠﻻ ِﺑﺎﻟﱠِﺘﻲ ِھَﻲ َأْﺣ
ِ َوَﻻ ﺗَُﺠﺎِدﻟُﻮا َأْھَﻞ اْﻟِﻜَﺘﺎ
”Och ge er inte in i diskussioner med Bokens folk annat än på det hövligaste och mest
hänsynsfulla sätt.”225
َ ت ِﺟَﺪاَﻟَﻨﺎ َﻓْﺄَﺗِﻨﺎ ِﺑَﻤﺎ َﺗِﻌُﺪَﻧﺎ ِإن ُﻛﻨ
َ َﻗﺎﻟُﻮْا َﯾﺎ ﻧُﻮُح َﻗْﺪ َﺟﺎَدْﻟَﺘَﻨﺎ َﻓﺄَْﻛَﺜْﺮ
ﺼﺎِدِﻗﯿَﻦ
ﺖ ِﻣَﻦ اﻟ ﱠ
”De sade: ”Nûh, du har tvistat med oss och du har låtit tvisten pågå länge nog. Nedkalla nu
över oss det som du har hotat oss med, om du talar sanning.”226
Tillika underrättade Han (ta´âlâ) om Ibrâhîms (´alayhis-salâm) dispyt med hans folk och
Mûsâs (´alayhis-salâm) med Farao. I Sunnah nämns även Mûsâs diskussion med Âdam
(´alayhimâs-salâm) på samma sätt som många dispyter har nämnts från de rättfärdiga Salaf.
Alla dessa typer av dispyter är berömvärda så länge de innehåller kunskap, god avsikt,
överensstämmelse med föreskriften och fint uppförande.
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VARNING FÖR UMGÄNGE MED INNOVATÖRER

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah varnar hårt för Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid´a, ty umgänge med dem
motstrider Allâhs order. Likaså bevisar umgänge med dem kärlek till dem. Dessutom löper
deras umgänge en stor risk för att underkasta sig deras villfarelse och följaktligen följa deras
lögn. Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:
”Innovationen som får dess utövare att tillhöra Ahl-ul-Ahwâ' är den som motstrider Qur'ânen
och Sunnah, liksom Khawâridjs, Râfidhahs, Qadariyyahs och Murdji'ahs innovationer.”
Allâh (ta´âlâ) sade:
ﺚ َﻏْﯿِﺮِه َوِإﱠﻣﺎ ﯾُﻨِﺴَﯿﻨﱠَﻚ اﻟ ﱠ
َ ﺸْﯿ
َ ﻄﺎُن َﻓ
َ َوِإَذا َرَأْﯾ
ﻼ َﺗْﻘُﻌْﺪ
ُ ض َﻋْﻨﮭُْﻢ َﺣﺘﱠﻰ َﯾُﺨﻮ
ْ ﺿﻮَن ِﻓﻲ آَﯾﺎِﺗَﻨﺎ َﻓﺄَْﻋِﺮ
ُ ﺖ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ َﯾُﺨﻮ
ٍ ﺿﻮْا ِﻓﻲ َﺣِﺪﯾ
َﺑْﻌَﺪ اﻟﱢﺬْﻛَﺮى َﻣَﻊ اْﻟَﻘْﻮِم اﻟ ﱠ
ﻈﺎِﻟِﻤﯿَﻦ
”Om du ser dem som ger sig in i en diskussion om Våra budskap, dra dig då ifrån dem till
dess de börjar tala om annat än detta; om Djävulen skulle få dig att glömma, stanna då inte i
orättfärdiga människors sällskap, då du påmint dig.”227
Ibn ´Abbâs sade:
”Under denna vers hamnar alla som förnyar och innoverar i religionen fram till
Domedagen.”228
Ibn Djarîr at-Tabarî sade:
”I denna vers finns ett klart bevis för att det är förbjudet att sitta med falskhetens anhängare
från samtliga innovatörer och syndare medan de vadar i sina falskheter.”
Ibn ´Abbâs sade:
”Sitt inte med Ahl-ul-Ahwâ’, ty hjärtan blir sjuka av att sitta med dem.”
***
Med Allâhs lov och framgång lyder boken ”al-Mu´taqad as-Sahîh al-Wâdjib ´alâ kulli Muslim
I´tiqâduh” mot sitt slut. Jag ber Allâh (ta´âlâ) låta den tillägnas Honom allena, att den stämmer
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överens med Hans profet Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och att Han
gagnar samtliga muslimer med den.
Må Allâh hylla och freda vår profet Muhammad, hans rena hus, hans förträffliga följeslagare
samt dem som följer dem rättsinnigt fram till Domedagen.
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