بسم ا الرحمن الرحيم
Häromsistens beslöt sig en bloggare för att skriva en artikel om Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah
Salafiyyûn i Sverige, eller som han valde att kalla dem för ”madkhalister”, ”järvasalafister” och
liknande. Sett till att artikeln består av grav okunskap om islam, dess historia och dess domar 1,
bristfälliga referenser2, avsaknad objektivism3 och förväxling av individer4, skall ingen större vikt
läggas vid själva bloggaren och hans skrift. Det till trots skall följande klarläggas:
1 – Salafiyyûns dogm
2 – Salafiyyûn och Rabî´ al-Madkhalî
3 – Salafiyyûn, kärlek och hat
4 – Salafiyyûn och otrogna
5 – Salafiyyûn och kamp
6 – Salafiyyûn och slaveri
7 – Salafiyyûn och rivning av upphöjda gravar och reliker
8 – Salafiyyûn och demokrati
9 – Salafiyyûn och Shî´ah
10 – Salafiyyûn och Sûfiyyah
11 – Salafiyyûn och äktenskapsbrott
12 – Salafiyyûn och kvinnofientlighet
13 – Salafiyyûn och homosexualitet
14 – Våldsbejakande Salafiyyûn?

1 Det framgår uppenbarligen när skribenten beskyller Salafiyyûn för att se likadant på kärlek till judar som till kvinnor
som kör bil. Ett annat exempel är att han beskyller Shaykh Rabî´ al-Madkhalî och så kallad 'madkhalism' för att
förbjuda musik. Musikförbudet anvisas emellertid i Qur'ânen och Sunnah och av Salaf för mer än tusen år sen. Se
http://www.darulhadith.com/v2/foder-hyckleri-i-hjartat/
2 Bloggaren har som vana att länka till andra bloggare som står för samma åsikter men misslyckas med att stärka sina
påståenden med konkreta bevis. Ett annat bevis är att bloggaren beskyller Dr Muhammad bin Rabî´ al-Madkhalî för
att uppmana folk att kriga mot 'sufisterna… och mot ateister, shiamuslimer och kommunister' då den omnämnde
författaren i själva verket uppmanar studenter att bekämpa ( )محاربةde omnämnda grupperna och säger:
”Varje muslim i allmänhet och student och kallare i synnerhet är skyldig att bestrida ( )محاربةalla som avviker från
islamiska föreskriften, såsom kommunister, ateister, gravdyrkare eller sufister. Jag märker hur vissa kallare lägger
vikt vid vissa aspekter och försummar andra. De låtsas glömma bort dem varför jag knappt kan finna någon varna
för sufisternas villfarelser.” (Haqîqat-us-Sûfiyyah, sid. 109)
Författaren talar nämligen om varningar för de vilsna, inte om väpnade krig mot dem. Inte heller nämns några Shî
´ah i författarens ord. Det och mycket mer kastar starkt ljus över bloggarens okunskap om ämnet han valt att skriva.
3 Exempelvis målar bloggaren upp så kallad madkhalism för att opponera sig kvinnlig bilkörning och väljer endast de
artiklar som argumenterar mot handlingen och inte artiklar som argumenterar för handlingen. Hur kommer det sig att
bloggaren missade artiklar som:
http://www.darulhadith.com/v2/muslimsk-kvinna-kor-bil-i-usa/
http://www.darulhadith.com/v2/al-albani-om-kvinnans-bilkorning/
http://www.darulhadith.com/v2/al-albani-om-kvinnans-bilkorning/ ?
Ett annat exempel är att bloggaren rotar fram artiklar som förbjuder muslimer att älska de otrogna men blundar till
fullo för alla artiklar som befaller muslimerna att, trots hat mot otro och otrogna, behandla de otrogna väl, inte
ofreda dem och respektera deras rättigheter som islam har gett dem. Varför tog inte bloggaren som vill skapa en
debatt artiklar som:
http://www.darulhadith.com/v2/hat-fordrar-inte-besvar-misshandel-och-plundring/
http://www.darulhadith.com/v2/hat-och-rattvisa/
http://www.darulhadith.com/v2/hat-far-inte-leda-till-orattvisa/ ?
4 Exempelvis försöker bloggaren behandla Shaykh Rabî´ al-Madkhalî men refererar till Shaykh Zayd al-Madkhalî
som är en helt annan person. Ett annat exempel är att han kallar Dr Muhammad bin Rabî´ al-Madkhalî för Shaykh
Rabî´ al-Madkhalîs bror då han i själva verket är hans son.

Salafiyyûns dogm
1 – Salafiyyûn, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, runtom i hela världen eftersträvar att följa Qur'ânen
och Sunnah enligt Salafs förståelse och dogm. Salaf var de tre första generationerna i islam och
hyllades av såväl Allâh som Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâh (´azza wa djall)
sade:
ض ني اُ نع هنهُ هم نو نرض ه
ُُوا نع هنه
نوالسضابيقُونن الن ضولُونن يمنن هال ُمهنا يج يرينن نوالنن ن
ار نوالض يذينن اتضبنعُوهُم بيإيحه نسان ضر ي
ص ي
”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.”5
Profeten Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anvisade samma sak när han sade:
”Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt
samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade:
”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i
dag.”6
Att allt som avviker från Qur'ânen och Sunnah enligt Salafs förståelse är förkastat är en dogm som
är grundad i Qur'ânen och Sunnah och inget fenomen som är typiskt för några järvasalafister och
madkhalister. Imâm Ahmad bin Hanbal sade:
”Det finns dogmer som är så pass obligatoriska att den som lämnar en aspekt av dem och låter bli
att acceptera den och tro på den utesluts från dess folk. Till den dogmen hör tron på ödet, det goda
och det onda i det och bekräftelsen av och tron på hadîtherna kring det.”7
Imâm al-Kirmânî sade:
”Detta är dogmen som has av kunskapens imamer, Ahl-ul-Athar och Ahl-us-Sunnah som är kända
för den och följs inom den – från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare fram till
idag. De lärda som jag upplevde i Irak, Hidjâz, Levanten och på andra platser hade den. Den som
avviker från någon av dessa dogmer, förtalar dem eller kritiserar dess innehavare är en innovatör
som har lämnat Samlingen och avvikit från Sunnahs väg och sanningens stig.
Denna lära anammades av Ahmad, Ishâq bin Ibrâhîm bin Makhlad, ´Abdullâh bin az-Zubayr alHumaydî, Sa´îd bin Mansûr och andra som vi har suttit och studerat med. De sade bland annat...”8
Salafiyyûns metodik är alltså inte baserad på någon annan människa, varken Rabî´ al-Madkhalî eller
någon annan, frånsett Allâhs siste profet och främsta sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) som har sänts till hela mänskligheten.
Därtill skall det nämnas att Salafiyyah och Salafiyyûn är en enda grupp. De består nämligen inte av
indelningar och förgreningar där vissa är inriktade på vetenskap, andra på kall och somliga på krig.
Imâm Sâlih al-Fawzân fick följande fråga som han besvarade:
Fråga: I vissa länder delar de in Salafiyyah i jihadistisk Salafiyyah och icke-jihadistisk Salafiyyah.
Hur avvisar vi ett sådant tvivel?
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Svar: Genom att hänvisa till Salafs dogm. Salafs dogm är nedskriven, bevarad och tydlig. Låt oss
referera till den. Vi kommer inte att hitta dessa anklagelser och lögner där.9
Shaykh och Dr ´Abdus-Salâm as-Suhaymî sade:
”Trots att Salafiyyah är längst bort från bevislös Takfîr, Tabdî´ och Tafsîq samt extremism, har detta
kall förknippats och associerats med obehöriga saker och ting som inte hör till dess metodik. Så har
de fördunklat dess skönhet och ändrat dess realia. De har bara jagat iväg människorna från
Salafiyyah.
En av de största orsakerna bakom det är att det finns flera islamiska grupper i dag som är påverkade
av Khawâridjs ideologi. Trots det kan det finnas stora personligheter och ledare i dessa grupper som
håller med om Salafs metodik i vissa aspekter och vissa av dem kanske till och med talar i
Salafiyyahs och Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs namn utan att tillhöra dem. Det får många
människor som inte ser klart ta fel och få för sig att dessa grupper verkligen är Salafiyyah eller, som
vissa gillar att kalla den för, Wahhâbiyyah.
Du kommer förvånas över att sekteriska grupper kallas för Salafiyyah och ”jihadistiska”. Hur kan
den vara Salafiyyah när den avviker från Salafiyyahs lära och metodik? Hur kan den vara jihadistisk
när korrekt och föreskriven kamp inte alls existerar hos dessa grupper? Villkoren för korrekt kamp
uppfylls ju inte i dem. Poängen ligger i realia och betydelsen, inte i namnen och begreppen.”10

9 http://www.darulhadith.com/v2/jihadistisk-salafiyyah-ar-logn-och-falsk-anklagelse/
10 Fikr-ut-Takfîr, sid. 19-20. http://www.darulhadith.com/v2/varken-salafism-eller-jihadism/

Salafiyyûn och Rabî´ al-Madkhalî
2 – Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî är en av Salafiyyûns lärde idag. Shaykhen besitter sina
företrädares dogm och metodik och är känd bland Salafiyyahs lärde runtom i hela världen för
korrekt dogm och metodik11. De allra största imamerna och lärde idag har prisat honom och hans
böcker, berömt hans korrekta och riktiga dogm och lovat honom för hans kamp för islam. Imâm Ibn
Bâz sade:
”Vad berör dessa två förträffliga män, Shaykh Muhammad Amân al-Djâmî och Shaykh Rabî´ bin
Hâdî al-Madkhalî, är de båda från Ahl-us-Sunnah. Jag känner dem för kunskap, förträfflighet och en
korrekt dogm.”12
Imâm al-Albânî fick följande fråga som han besvarade:
Fråga: Ni känner till Shaykh Muqbils och Shaykh Rabî´s positioner när det kommer till att kämpa
för Allâhs sak mot innovationer och avvikande åsikter. Vissa ungdomar sprider tvivel om dessa två
Shaykhers kapacitet. Skulle ni kunna säga något om dessa två Shaykher ehuru det är ytterst
kortfattat?
Svar: Tveklöst tackar och prisar vi Allâh (´azza wa djall) för att ha underlättat för detta sunda kall,
som är baserat på Qur’ânen och Sunnah enligt de rättfärdiga företrädarnas metodik, kallare i olika
islamiska länder som upprätthåller den för vissa människor ålagda förpliktelse. Det är endast en
liten del som gör det idag i den islamiska världen. Förtal av dessa två Shaykher som manar till
Qur’ânen och Sunnah enligt de rättfärdiga företrädarnas förståelse och bekrigar dem som motsätter
sig denna korrekta metodiken, kan uppenbarligen endast härröra från två stycken; antingen är
personen okunnig eller också följer han lusten.
Den okunnige kan vägledas, ty han tror att han kan något. Han vägleds då den korrekta kunskapen
klargörs för honom. Vad beträffar personen som följer lusten, så skall det bes om Allâhs skydd mot
honom. Vi ber Allâh (´azza wa djall) att Han antingen vägleder honom eller bryter hans rygg.13
Imâm Ibn ´Uthaymîn fick följande fråga som han besvarade:
Fråga: Det pratas mycket om Shaykh Rabî´ al-Madkhalîs metodik. Vad tycker ni om hans böcker
och metodik?
Svar: Vi är inte här för att korrigera folk utan för att korrigera åsikter. Jag har inget svar på den
frågan. Och tro inte att det handlar om tillbakadraget beröm över honom. Jag vet att mannen månar
om att följa Sunnah. Han tillhör dem vi älskar för Allâhs sak. Folk som är större än jag och känner
honom bättre har hyllat honom.14
Imâm Sâlih al-Fawzân fick följande fråga som han besvarade:
Fråga: I bokaffärerna finns böckerna ”al-Intisâr li Kitâb-il-´Azîz al-Djabbâr wa lis-Sahâbah alAkhyâr” och ”Kashf Zaygh-it-Tasawwuf” av Dr. Rabî´ al-Madkhalî. Råder ni att man läser hans
böcker?
Svar: Jag har inte läst dem. Mannen är bra, känd och lärd. Men vad gäller böckerna, så har jag inte
11 Se
http://www.darulhadith.com/v2/category/manhadj/till-forsvar-av-ahl-us-sunnahs-larda/till-forsvar-av-rabi-almadkhalis-dogm-och-kunskap/
12 http://www.darulhadith.com/v2/ibn-baz-om-muhammad-al-djami-och-rabi-al-madkhali/
13 Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (851).
14 Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 312, av Shaykh Sulaymân bin ´Abdillâh Abâl-Khayl.

läst dem för att kunna uttala mig om dem.15
Så säger världens kunnigaste män idag. För att kalla Salafiyyûn för 'madkhalister' fordras att denne
al-Madkhalî har avvikelser som ingen annan har och att dessa avvikelser anammas av så kallade
'madkhalister'. Först när dessa två villkor uppfylls kan bloggaren och hans jämlikar använda sig av
glåpordet.

15 http://www.darulhadith.com/v2/rabi%c2%b4-al-madkhali-ar-bra-kand-och-lard/

Salafiyyûn, kärlek och hat
3 – Salafiyyûn dyrkar Allâh med att älska och hata för Hans sak. De älskar det Han och Hans
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) älskar och hatar det Han och Hans sändebud (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) hatar. Denna dogm är djupt rotad i Qur'ânen och Sunnah. Allâh (´azza wa djall)
sade i Sin sista skrift:
الي نو هالينوه يم هال يخ ير يُ نوا ودونن نم هن نحا ضد ض
نل تن يج ُد قنوه اما ي هُؤ يمنُونن بي ض
ان نو نرسُولنهُ نولنوه نكانُوا آبناءهُ هم أنوه أن هبنناءهُ هم أنوه إي هخ نواننهُ هم أنوه ع ينشي نرتنهُ هم
”Du kan inte finna människor som tror på Allâh och den Yttersta dagen och som har kärlek till dem
som trotsar Allâh och Hans sändebud – inte ens om det gäller deras egen fader eller son eller broder
eller andra som står dem nära.”16
Profeten Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Den som har tre drag finner trons sötma: att han älskar Allâh och Hans sändebud mer än allting
annat, att han älskar en person endast för Allâhs sak och att han hatar att återvända till otron liksom
han hatar att bli kastad i Elden.”17
Hans kusin ´Abdullâh bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:
”Den som älskar för Allâhs sak, hatar för Allâhs sak, har vänskap för Allâhs sak och hyser
fientlighet för Allâhs sak uppnår Allâhs beskydd på det viset. Slaven kommer inte att känna av trons
sötma så länge han inte är på det viset ehuru han ber och fastar mycket. De flesta människor stiftar
brödraskap för världsliga ändamål som inte kommer att gagna dem något.”18
Bibeln förespråkar det samma med än mer glöd och säger:
19Döda de onda, Gud!
Låt mördarna försvinna,
20de som trotsar dig med sina ränker
och fåfängt höjer sin röst mot dig.
21Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre,
och avsky dem som reser sig mot dig?
22Jag hatar dem med glödande hat,
mina fiender har de blivit.
23Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar,
pröva mig och känn min oro,
24se om min väg för bort från dig,
och led mig på den eviga vägen.19
14Ge dem, Herre, vad de skall ha!
Ge dem ofruktsamma sköten
och förtorkade bröst!
15Allt ont de gjorde i Gilgal
fick mig att hata dem.
För deras onda gärningars skull
skall jag driva dem ut ur mitt hus.
16
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Jag kan inte älska dem mer,
alla deras furstar är upprorsmän.20
22Ni skall hålla alla mina bud och stadgar och följa dem. Annars utspys ni ur landet, det land som
jag vill föra er till och låta er bo i. 23Ni skall inte ta efter sederna hos det folk som jag driver
undan för er. De gjorde alla dessa skändligheter, och jag fick avsky för dem. 24Därför sade jag till
er: Ni skall ta deras land i besittning, ty jag skall ge det åt er som er egendom, ett land som flödar
av mjölk och honung. Jag är Herren, er Gud, som har avskilt er från andra folk. 25Och ni skall
skilja mellan rena och orena djur och mellan orena och rena fåglar. Gör er inte själva till något
avskyvärt genom de fyrfotadjur, fåglar eller kräldjur som jag har skilt ut som orena för er. 26Ni
skall vara helgade åt mig, ty jag, Herren, är helig, och jag har avskilt er från andra folk för att ni
skall tillhöra mig.21
14Gå inte i par med de otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa, och vad har ljuset
gemensamt med mörkret? 15Hur rimmar Kristus med Beliar, och vad förenar den troende med den
otroende? 16Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud
har sagt: Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.
17Därför säger Herren: Dra bort från dem och skilj er från dem. Rör inte vid det som är orent. Då
skall jag ta emot er, 18och jag skall vara er fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger
Herren, allhärskaren.22
25Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till dem: 26”Om
någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina
syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge.23
Fenomenet är som sagt inte typiskt för Rabî´ al-Madkhalî och så kallade 'madkhalister'.
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Salafiyyûn och otrogna
4 – Trots detta hat förbjuder islam muslimerna att vara orättvisa mot otrogna och fiender. Allâh
(subhânah) sade:
ص ودو ُك هم نع ين هال نم هس يج يد هال نح نر يام أنن تن هعتند ه
ُوا
نولن ينجه ير نمنض ُك هم نشننآنُ قنوه م أنن ن
”Och låt inte hat mot dem som spärrade vägen för er till den heliga Moskén driva er till
angreppshandlingar.”24
Imâm Ibn Kathîr sade:
”Det vill säga att ni inte får vara orättvisa mot dem som ni hatar. Det är obligatoriskt för alla att vara
rättvisa mot alla i alla lägen. Vissa av Salaf sade:
”Du kan inte behandla en människa som har behandlat dig dåligt på ett bättre sätt än att behandla
henne väl.”
Himlarna och jorden är byggda på rättvisan. Ibn Abî Hâtim berättade: Min fader berättade för mig:
Sahl bin ´Affân berättade för oss: ´Abdullâh bin Dja´far berättade för oss, från Zayd bin Aslam som
sade:
”Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare var i Hudaybiyah efter att
hedningarna hade förbjudit dem att komma till Ka´bah. Under tiden passerades de av vallfärdare
från Öster som var på väg att utföra ´umrah, varpå profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
följeslagare sade: ”Låt oss förhindra dem liksom deras trosfränder förhindrade oss.” Då
uppenbarade Allâh den här versen.”25
Bibeln säger:
15Hata det onda och älska det goda,
låt rätten råda då ni dömer!
Kanske skall då Herren, härskarornas Gud,
förbarma sig över spillran av Josefs ätt.26
Imâm ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî sade:
”Allâh (subhânah) sade:
ار ُك هم أنن تنبنرو وهُ هم نوتُ هق يسطُوا إيلن هي يه هم إي ضن ض
نل ين هنهنا ُك ُم ض
ان يُ يحبو هال ُم هق يس يطينن
اُ ع ينن الض يذينن لن هم يُقناتيلُو ُك هم فيي الد ي
نين نولن هم ي هُخ يرجُو ُكم نمن يدين ي
”Allâh förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av tron och inte
driver ut er ur era hem, och inte heller att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet - Allâh älskar de
opartiska.”27
Allâh förbjuder er inte godhet, kontakt, fina gentjänster och rättvist bemötande av avgudadyrkare,
vare sig de är släktingar eller andra, så länge de inte bekrigar er för er religions sak och kör ut er ur
era hem. I så fall är det inte syndigt eller dåligt att ha kontakt med dem. Liknande sade Allâh (ta
24
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´âlâ) om det muslimska barnet som har idoldyrkande föräldrar:
ي نمره يج ُع ُك هم
هس لن ن
ك عنلى أنن تُ هش ير ن
نوإين نجاهندنا ن
صا يح هبهُ نما فيي ال ود هنينا نم هعرُوفاا نواتضبي هع نسبيي نل نم هن أنن ن
ك بي يه يع هلم فن نل تُ يط هعهُ نما نو ن
ك بيي نما لني ن
ي ثُ ضم إيلن ض
ناب إيلن ض
ُ
ُ
ُ
ُ
فنأننبنئُكم بي نما كنتُ هم تن هع نملونن
”Men om de vill förmå dig att sätta vid Min sida något som du står främmande för, skall du inte
lyda dem. Omge dem i detta liv som sig bör, och följ samma väg som de som vänder tillbaka till
Mig i ånger. Till Mig skall ni föras åter och Jag skall låta er veta vad ni gjorde.”28
Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:
إينض نما ين هنهنا ُك ُم ض
ك هُ ُم
اج ُك هم أنن تن نولضوه هُ هم نو نمن ينتن نولضهُ هم فنأُوه لنئي ن
ار ُك هم نوظناهنرُوا نعلنى إي هخ نر ي
اُ نع ين الض يذينن قناتنلُو ُك هم فيي الدني ين نوأن هخ نرجُو ُكم نمن يدين ي
ض
الظالي ُمونن
”Det är inga andra än de som bekämpar er på grund av tron och som vill driva bort er från era hem
eller hjälper till att driva bort er, vilkas skydd och vänskap Allâh förbjuder er att söka. De som söker
deras vänskap och skydd har begått orätt mot sig själva!”29
Ty de hyser agg mot Allâhs religion och dem som framför den. Sådana skall inte få erhålla kärlek
eller stöd, varken med tal eller handling. Dock förbjuder Allâh inte er att behandla dem fint och bra
såtillvida det inte rör sig om kärlek till avgudadyrkarna. Det rent av hamnar under den allmänna
uppmaningen till att släktingar och andra människor och skapelser behandlas väl.”30
Imâm Ibn ´Uthaymîn sade:
”Det är till och med obligatoriskt att vara rättvis mot otrogna och fiender. Allah (tabârak wa ta´âlâ)
sade:
وا هُ نو أن هق نربُ ليلتض هق نوى نواتضقُ ه
وا ا هع يدلُ ه
وا قنوضا يمينن يلي ُشهندناء بي هالقي هس يط نولن ينجه ير نمنض ُك هم نشننآنُ قنوه م نعلنى أنلض تن هع يدلُ ه
وا ُكونُ ه
ينا أنيوهنا الض يذينن آ نمنُ ه
وا ان إي ضن ان
نخبيير بي نما تن هع نملُونن
”TROENDE! Stå fasta på Allahs sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot
människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast; Allah
är väl underrättad om vad ni gör.”31
Det vill säga att hatet skall inte få er att bli orättvisa. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast. En
gång skickade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) iväg ´Abdullâh bin Rawâhah (radhiya
Allâhu ´anh) till judarna i Khaybar för att uppskatta deras dadlar. När de hade samlat ihop sig hos
honom sade han:
”Jag har kommit till er från människan jag älskar mest. Jag hatar er mer än vad jag hatar era
jämlikar bland apor och grisar32. Men min kärlek till honom och mitt hat mot er får mig inte att
28
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uttala mig orättvist.” Då sade de: ”Med det har himlarna och jorden blivit till.”33
Imâm al-Albânî sade:
”Däremot finns det otrogna som vi har avtal med via pakter som sluts via muslimska makthavare
och dessa otrogna som man är i krig med. De har kommit in i vårt land med säkerhet. Sålunda får vi
inte bedra dem oavsett om det handlar om deras egendomar, heder eller någonting annat som skadar
dem. Här kommer profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:
”Den som orätt dödar en otrogen som man har slutit avtal med kommer inte att få känna doften av
paradiset – och dess doft sträcker sig på ett avstånd som är etthundra år.”3435
Hatet till trots får muslimer inte ens ljuga eller bryta pakter med de otrogna. Imâm Sâlih al-Fawzân
fick följande fråga som han besvarade:
Fråga: Fordrar hat mot hädare att de besväras, misshandlas och beslagtas på egendomar?
Svar: Nej. Det är inte tillåtet. Det finns avtal som måste efterlevas. Om det finns avtal mellan
muslimer och hädare är det inte tillåtet att beslagta deras egendomar, tillfångata dem och så vidare.
Det är inte tillåtet. Avtalen måste efterlevas:
نوأنوه فُ ه
وا بي هال نع هه يد إي ضن هال نع هه ند نكانن نم هسؤُولا
”Och håll vad ni lovar; ni kommer att ställas till svars för löften.”36
Det gäller även mellan muslimer och otrogna.37
´Allâmah Rabî´ al-Madkhalî sade:
”Det är inte tillåtet att ljuga om otrogna, Ahl-ul-Bid´a eller någon annan. Det är inte tillåtet att ljuga
om en individ eller en grupp och hitta på om dem. När vi klargör deras villfarelse citerar vi deras
böcker eller andra källor. Därefter för vi en vetenskaplig diskussion med dem. Det är så vi gör.”38
Inte nog med att islam och Salafiyyûn förbjuder att otrogna besväras och misshandlas, islam och
Salafiyyûn befaller till och med att de behandlas väl. Mudjâhid sade:
”Jag var hos ´Abdullâh bin ´Amr medan hans dräng flådde ett lamm. Han sade till honom: ”Dräng!
När du är klar får du börja med att ge till vår judiske granne.” Då sade en man: ”Juden? Må Allâh
korrigera dig!” Han sade: ”Jag hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befalla ett så fint
bemötande av grannen att vi fruktade att han skulle låta honom ärva.”39
Så visst stämmer det att islam (och likaså judendomen och kristendomen) – och inte 'madkhalism' –
förbjuder de troende att älska otro och otrogna, avguderi och avgudadyrkare, och visst stämmer det
att Salafiyyûn eftersträvar den gudomliga ordern, men islam och Salafiyyûn förbjuder också all
omnämnd vrånghet samtidigt som också fint bemötande påbjuds.
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Salafiyyûn och kamp
5 – Muslimer i allmänhet och Salafiyyûn i synnerhet betror sin Herres skrift och Hans sändebuds
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Till det hör kamp för att antingen sprida islam eller också
försvara islam. Allâh (ta´âlâ) säger i Qur'ânen:
وا فيي نسبيي يل اي الض يذينن يُقناتيلُونن ُك هم نولن تن هعتند ه
نوقناتيلُ ه
ُوا إي ضن ان لن يُ يحبن هال ُم هعتن يدينن
”Kämpa för Allâhs sak mot dem som för krig mot er och överskrid inte; Allâh älskar sannerligen
inte dem som överskrider.”40
Imâm Ibn Kathîr sade:
”Det vill säga kriga för Allâhs sak utan att överskrida. Exempel på överskridning är synder som alHasan al-Basrî nämnde:
”Det är att vanställa, beslagta krigsbyte innan det har fördelats av ledaren, döda kvinnor, barn och
gamla som inte deltar i kriget alls, munkar och tempelmänniskor, bränna träd och döda djur utan
någon nytta.”
Det sade Ibn ´Abbâs, ´Umar bin ´Abdil-´Azîz, Muqâtil bin Hayyân och andra.”41
Profeten Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Jag har blivit beordrad att strida mot människorna till dess att de vittnar att det inte finns någon
sann gud utom Allâh och att jag är Allâhs sändebud, förrättar bönen och betalar allmosan.”42
I Bibeln heter det:
20Mose svarade dem: ”Om ni verkligen gör som ni har sagt, om ni rustar er till krig inför Herren,
21och om alla era krigare går över Jordan inför Herren och stannar tills han har fördrivit sina
fiender, 22och om ni inte återvänder hem förrän landet har lagts under Herren, då har ni ingen
skuld till Herren eller till Israel, och detta land skall bli er egendom inför Herren. 23Men om ni inte
gör så, syndar ni mot Herren, och då skall ni veta att synden drabbar er.43
Då sade Mose till Josua: ”Välj ut krigare åt oss och dra ut och kämpa mot amalekiterna. I morgon
skall jag ställa mig på krönet av kullen med Guds stav i min hand.”44
10Josua befallde då folkets förmän 11att gå runt i lägret och säga till folket: ”Gör i ordning
proviant! Om tre dagar skall ni gå över Jordan och komma till det land som Herren, er Gud, ger er
och ta det i besittning.” 12Till rubeniterna, gaditerna och halva Manasses stam sade Josua:
13”Tänk på de anvisningar ni fick av Herrens tjänare Mose, när han sade att Herren, er Gud,
skulle ge er detta land och låta er bli bofasta. 14Era kvinnor och barn och er boskap skall stanna
kvar i landet som Mose gett er öster om Jordan. Men ni själva, alla tappra krigare, skall ställa upp
till strid och gå över i spetsen för era bröder och hjälpa dem, 15tills Herren har låtit dem bli
bofasta liksom ni själva och även de har intagit det land som Herren, er Gud, ger dem. Sedan kan
ni återvända till det land som är er egendom, det land som Herrens tjänare Mose gav er på andra
sidan Jordan, den östra sidan.” 16De svarade Josua: ”Allt du befallt oss skall vi göra, och vart du
40
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än sänder oss skall vi gå. 17Som vi lydde Mose skall vi lyda dig, må bara Herren, din Gud, vara
med dig, som han var med Mose. 18Var och en som trotsar ditt ord och inte lyder dig i allt du
befaller skall dödas. Var tapper och stark!”45
8När Asa hörde vad Asarja, Odeds son, sade i sin profetia stärktes han i sitt uppsåt att få bort de
vidriga avgudarna i hela Juda och Benjamin och i de städer han erövrat i Efraims bergsbygd.
Han ställde i ordning Herrens altare, som stod framför templets förhall. 9Han samlade då hela
Juda och Benjamin och alla från Efraim, Manasse och Simon som slagit sig ner bland dem – det
var nämligen många i Israel som hade gått över till Asa när de såg att Herren, hans Gud, var med
honom. 10De samlades i Jerusalem i den tredje månaden av Asas femtonde regeringsår. 11Den
dagen offrade de 700 tjurar och 7 000 får till Herren av det byte de hade hemfört. 12De ingick ett
förbund: de skulle dyrka Herren, sina fäders Gud, med uppriktigt hjärta och sinne, 13och var
och en, gammal eller ung, man eller kvinna, som inte dyrkade Herren, Israels Gud, skulle dödas.
14Med hög röst svor de eden till Herren, under jubel och till ljudet av trumpeter och horn. 15Alla
judeer gladde sig över eden, ty de hade svurit den med uppriktigt hjärta. Och när de beslutsamt
sökte Herren lät han dem finna honom, och han lät dem få fred på alla sidor.46
Dock har den väpnade kampen villkor i islam. Ett är att den sker på den muslimske makthavarens
order. Allâh (subhânah) sade:
وا نما لن ُك هم إي نذا قيي نل لن ُك ُم انفير ه
ينا أنيوهنا الض يذينن آ نمنُ ه
ض
ُوا فيي نسبيي يل اي اثضاقن هلتُ هم إيلنى النره ي
”Troende! Hur är det fatt med er? När ni kallas att kämpa för Allâhs sak klamrar ni er fast vid det
jordiska.”47
Imâm Sâlih al-Fawzân sade:
”Vem är det som kallar? Det är ledaren. Det var sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det
var han som beordrade till strid. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”När ni beordras att gå ut, går ni ut.”48
Vem är det som beordrar att det skall gås ut i strid? Muslimernas makthavare. Alltid och överallt.”49
Imâm an-Nawawî sade:
”Det vill säga om makthavaren kallar er till krig, skall ni bege er.”50
Denna kamp pågår med alla muslimska makthavare, fromma som syndiga 51. Imâm Ahmad bin
Hanbal sade:
”Strid med fromma och syndiga ledare gäller fram till Domedagen och den skall inte utelämnas.”52
Ett annat är att man ger den eventuellt angripne fienden ultimatum och alternativ. Nådens profet
Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
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”Strid i Allâhs namn och för Allâhs sak. Bekriga dem som hädar Allâh. Strid och ta inte krigsbyten
utan tillstånd, bedra inte, vanställ inte och döda inte barn. Om du träffar din fiende från
avgudadyrkarna skall du kalla dem till tre alternativ. Oavsett vilket alternativ de väljer så skall du
acceptera det från dem och låta dem vara. Kalla dem därefter till islam. Om de går med på det skall
du acceptera det från dem. Befall dem därefter att utvandra från sina hem till utvandrarnas hem.
Berätta för dem att om de gör det så skall de få leva på samma villkor som utvandrarna. Om de inte
går med på att utvandra skall du berätta för dem att de i så fall får leva på samma villkor som de
muslimska beduinerna och dömas av Allâh (ta´âlâ) lag; de har ingen rätt till bytena som beslagtas i
krig eller fredligt om de inte kämpar med muslimerna. Om de inte går med på att konvertera till
islam skall du kräva dem på skyddsskatt. Om de går med på den skall du acceptera den från dem
och låta dem vara. Om de inte går med på den heller skall du be Allâh om hjälp och bestrida dem.”53
I Bibeln heter det:
10När du närmar dig en stad för att anfalla den skall du först erbjuda fred. 11Om staden då vill ha
fred och öppnar portarna för dig, skall hela dess befolkning bli tvångsarbetare i din tjänst. 12Om
den inte vill ingå fred med dig utan väljer krig, skall du belägra den, 13och när Herren, din Gud,
ger den i ditt våld skall du hugga ner alla män i staden. 14Men kvinnorna och barnen, djuren och
allt annat i staden, allt byte som finns där, får du behålla. Du får ta för dig av det byte från dina
fiender som Herren, din Gud, ger dig.54
Ett tredje är att inga kvinnor, barn, munkar och dylika personer får dödas. Ibn Mas´ûd (radhiya
Allâhu ´anh) sade:
”En kvinna hittades dödad i en av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) strider. Då
fördömde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dödandet av kvinnor och barn.”
Ibn ´Umar sade:
”En kvinna hittades död i en av striderna. Då förbjöd Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) dödandet av kvinnor och barn.”55
Imâm Sahnûn at-Tanûkhî sade:
”Jag frågade Ibn-ul-Qâsim: ”Avskydde Mâlik att man dödar kvinnor, barn och gamla i fiendens
land?” Han svarade: ”Ja.” Jag frågade: ”Avskydde Mâlik att man dödar munkar som endast sitter i
sina kloster?” Han svarade: ”Anser du att man dödar en munk? Jag frågade Mâlik samma fråga och
han sade: ”Munken skall inte dödas.” Mâlik sade: ”Jag anser att man låter deras egendom som de
livnär sig på vara i fred. Man skall inte ta hela deras egendom så att de inte finner något annat att
livnära sig på och till följd därav dör.”56
I Bibeln förskonas dock varken kvinnor eller barn:
1Samarien har trotsat sin Gud
och får sona sin skuld.
De skall falla för svärdet,
deras spädbarn skall krossas,
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havande kvinnor skäras upp.57
1Samuel sade till Saul: ”Det var mig Herren sände för att smörja dig till kung över sitt folk Israel.
Lyssna nu till hans ord! 2Så säger Herren Sebaot: Jag har inte glömt vad amalekiterna gjorde mot
Israels folk, då de angrep dem på deras vandring från Egypten. 3Dra nu ut och krossa
amalekiterna och vig dem åt förintelse med allt som tillhör dem. Skona ingen utan döda alla, både
män och kvinnor, barn och spädbarn, oxar och får, kameler och åsnor.” 4Då bådade Saul upp
folket, och i Telam mönstrade han 200 000 soldater jämte 10 000 man från Juda.58
13Mose, prästen Elasar och alla menighetens hövdingar kom och mötte dem utanför lägret. 14Men
Mose greps av vrede mot härens befäl, de högre och lägre officerare som nu återvände från
fälttåget. 15Han sade till dem: ”Har ni låtit alla kvinnorna leva! 16Det var ju de som följde
Bileams råd och lockade israeliterna att vara trolösa mot Herren när det gällde Pegor, så att
Herrens menighet drabbades av hemsökelsen. 17Döda nu alla barn av manligt kön, och döda alla
kvinnor som har haft samlag med en man. 18Men de flickor som inte har legat med någon man
skall ni låta leva och behålla för egen del.59
Detta säger alltså muslimer i allmänhet och Salafiyyûn i synnerhet och är inte alls någon typisk
norm för Shaykh Rabî´ al-Madkhalî eller så kallade 'madkhalister'. Den som vill anklaga muslimer
och Salafiyyûn för extremism och radikalism utefter detta, får först och främst beskylla judar och
kristna för minst samma sak, ty deras föreskrift och heliga skrifter består av betydligt mindre nåd
och barmhärtighet60 än vad den islamiska föreskriften gör – och Allâh vet bättre.
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Salafiyyûn och slaveri
6 – Islam tillåter slaveri. Allâh (´azza wa djall) sade:
نوالض يذينن هُ هم ليفُرُو يج يه هم نحافيظُونن إي ضل نعلنى أن هز نوا يج يه هم أوه نما نملن نك ه
ت أن هي نمانُهُ هم فنإينضهُ هم نغ هي ُر نملُو يمينن
”De som håller sina begär i styr frånsett med någon annan än sina hustrur eller slavinnor – inget
klander kan då riktas mot dem.”61
Allâhs sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Ingen av er skall säga: ”Ge mat till din herre, ge vatten till din herre.” Säg istället: ”Min ägare, min
beskyddare.” Säg inte: ”Min slav, min slavinna.” Säg istället: ”Min pojke, min piga, min gosse.”62
Enligt Bibeln hade flera profeter och sändebud slavar och slavinnor:
16Men om slaven säger att han inte vill lämna ditt hus, därför att han håller av dig och din familj
och har det bra hos dig, 17skall du ta en syl och sticka den genom hans öra in i dörren. Sedan skall
han vara din slav för alltid. På samma sätt skall du göra om det gäller en slavinna.63
10När du drar ut till strid mot dina fiender och Herren, din Gud, ger dem i ditt våld och du tar
fångar, 11får du bland fångarna kanske se en vacker kvinna, som du förälskar dig i och vill gifta
dig med. 12Då skall du ta henne hem till ditt hus, och där måste hon raka sitt huvud och klippa sina
naglar 13och lägga av de kläder hon bar när hon tillfångatogs. Sedan skall hon bo i ditt hus och
sörja sin far och mor i en månad, innan du får vara tillsammans med henne och äga henne, så att
hon blir din hustru. 14Men om du tröttnar på henne skall du låta henne gå vart hon vill. Du får inte
sälja henne för pengar, inte behandla henne som en handelsvara, efter att ha lägrat henne.64
Abram var 75 år när han lämnade Harran. 5Han tog med sig sin hustru Saraj och sin brorson Lot,
all egendom och alla slavar som de hade förvärvat i Harran.65
23Abraham tog sin son Ismael och alla slavar av manligt kön som fanns hos honom, både dem som
var födda hos honom och dem som han hade köpt, och skar redan samma dag bort deras förhud, så
som Gud hade befallt honom.66
43Och Jakobs rikedomar växte, han hade får och getter i mängd, slavinnor och slavar, kameler och
åsnor.67
Tempeltjänarna och ättlingarna till Salomos slavar var sammanlagt 392.68
Slavarna måste dock behandlas väl och får inte misshandlas eller missbrukas. Den barmhärtige
profeten Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om slavarna:
”Låt dem äta av det ni äter och klä dem i det ni klär er.”69
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Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:
”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att slavar behandlas väl och sade: ”Föd dem av
det ni äter, klä dem i era kläder och plåga inte Allâhs (´azza wa djall) skapelse.”70
Däremot är det rekommenderat att frige slavar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Om någon friger en muslimsk slav, friger Allâh hans motsvarande kroppsdelar från Elden – till och
med hans könsorgan för hans könsorgan.”71
Slaveri är bevisligen inget specifikt drag för Rabî´ al-Madkhalî eller så kallade 'madkhalister'.
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Salafiyyûn och rivning av upphöjda gravar och reliker
7 – Salafiyyûn eftersträvar att uppfylla profeten Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order
om att jämna upphöjda gravar och reliker, framför allt de som avgudas istället för skapelsens Herre
och Skapare (tabârak wa ta´âlâ). Thumâmah bin Shufayy berättade:
”Vi var på Rhodos i Romarriket tillsammans med Fadhâlah bin ´Ubayd. En av våra vänner dog
varvid Fadhâlah bin ´Ubayd befallde att hans grav jämnas. Därefter sade han: ”Jag hörde Allâhs
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befalla att de jämnas.”72
Abûl-Hayyâdj berättade att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade till honom:
”Skall jag inte skicka dig på samma uppdrag som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
skickade mig? Att du inte ser en bild utan att du förstör den och att du inte ser en upphöjd grav utan
att du jämnar den.”73
Imâm an-Nawawî sade:
”Detta bevisar att det är Sunnah att gravar inte skall vara alltför upphöjda från markytan. En grav
skall vara cirka en hand hög och platt. Den åsikten delar ash-Shâfi´î och andra. al-Qâdhî ´Iyâdh
angav att majoriteten föredrar att graven har en lutning. Den åsikten delar Mâlik.”74
Umm Salamah berättade för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om bilderna hon hade
sett i en kyrka i Abessinien. Han sade:
”När en rättfärdig man – eller en rättfärdig tjänare – dör bland dem bygger de en böneplats över
hans grav och gör de bilderna av honom. De är de värsta skapelserna hos Allâh.”75
Djundub bin ´Abdillâh berättade att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga fem
dagar innan han dog:
”De innan er gjorde sina profeters gravar till böneplatser. Gör inte gravarna till böneplatser. Jag
förbjuder er det.”76
I Bibeln heter det:
11Rätta dig efter det som jag befaller dig i dag. Jag skall driva bort amoreerna, kanaaneerna,
hettiterna, perisseerna, hiveerna och jevuseerna för dig. 12Akta dig för att sluta förbund med
invånarna i landet som du kommer till, så att de inte fångar er i en fälla. 13Ni skall riva ner deras
altaren, krossa deras stenstoder och hugga ner deras asherapålar. 14Du skall inte tillbe någon
främmande gud, ty Herrens namn är Den svartsjuke, han är en svartsjuk Gud.77
1Detta är de stadgar och föreskrifter som ni troget skall följa i det land som Herren, dina fäders
Gud, har gett dig att ta i besittning. Följ dem så länge ni lever på jorden.
2Förstör alla de platser där folken ni fördriver har dyrkat sina gudar, på höga berg och kullar
och under alla grönskande träd. 3Bryt ner deras altaren, krossa deras stenstoder, bränn deras
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asherapålar och hugg sönder deras gudabilder – utplåna deras namn från dessa platser.78
Att jämna upphöjda gravar och reliker är emellertid myndigheternas uppgift och skyldighet och inte
allmänhetens. Imâm Sâlih bin Fawzân fick följande fråga som han besvarade:
Fråga: I vårt land finns det många andaktsplatser för Sûfiyyah och reliker. Landet förbjuder inte
dem, det rentav håller med dem och uppmuntrar dem. Får vi ta sönder dessa andaktsplatser med
tanke på att vi inte får några negativa följder av det?
Svar: Det är inte tillåtet. Det är inte tillåtet för någon annan än myndigheterna. Den som har
myndighet får avvärja det onda med handen. Han får riva gravar och reliker. Ingen kan protestera
mot honom därför att han är myndigheten. Den som inte har någon myndighet får inte göra det. Han
får bara fördöma muntligt och förklara muntligt för människorna. Han saknar ju myndighet.
När Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) först kom till ´Uyaynah låg Zayd bin
al-Khattâbs (radhiya Allâhu ´anh) grav där. Han stupade där i samband med kriget i Yamâmah. På
graven fanns en kupol som människorna cirkulerade kring och avlade eder för. I början fördömde
han dem muntligt. Han kunde inte göra något annat. Han fördömde muntligt och sade:
”Allâh är bättre än Zayd.”
Han sade inte mer än så.
När trohetslöftet om stöd och lydnad hade lovats ´Uyaynahs ledare Ibn Mu´ammar, gick både han
och ledaren till kupolen varefter ledaren rev den i Shaykhens närvaro. Numera hade han en
myndighet.79
Det är alltså inte tillåtet att ta lagen i egna händer. Imâm Ibn Taymiyyah sade:
”Ingen får likvidera en ondska med en större ondska. Exempel på det är att en individ i mängden
hugger av tjuvens hand, pryglar alkoholmissbrukaren eller verkställer andra föreskrivna straff. Ett
sådant agerande leder bara till större tumult och kaos. I så fall kommer alla hugga varandra och säga
att de förtjänar det. Detta är något som endast får utföras av den åtlydde makthavaren som
maktväsendet och andra.”80
Borttagningen skall också ske på ett vist och klokt vis. Imâm Ibn ´Uthaymîn fick följande fråga som
han besvarade:
Fråga: Gamlingarna i Sharûrah har hört talas om Salafiyyah och förstått att det är det enda sanna
kallet. Trots det är de fortfarande någorlunda fästa vid gravar. Vid en väg finns kupoler som de
brukar besöka. När vi säger åt dem att riva dem vägrar de. Vi skulle vilja ha ett klargörande innan vi
hamnar i konflikt med varandra.
Svar: Att de har slutat avguda och insett att det var fel är bra. När det kommer till att de inte vill ta
bort stenarna och kupolerna, så tycker jag att vi inte skall ha bråttom med borttagningen om den
orsakar att de återfaller till sitt första tillstånd. Låt dem i så fall vara så länge de inte avgudas. De i
sig är inget avguderi så länge de inte avgudas. När tron och Tawhîd har ankrats i deras hjärtan,
kommer de själva att ta bort dem. Det råder inga tvivel om det. Jag tycker alltså att ni inte skall ha
78 Femte Moseboken 12:1-3
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bråttom med dem. Inte heller skall ni hamna i konflikt med dem så länge de inte går till dem, dyrkar
dem och går runt dem. Låt dem vara. När tron har ankrats i deras hjärtan, kommer de själva att ta
bort dem.81
Det är ett uppenbart bevis för att jämnade gravar och rivna hedniska platser har sin grund i Allâhs
sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och tillsynes även i profeten Mûsâs (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) föreskrift. Det rör sig nämligen inte om ett tänk som är typiskt för Rabî´ alMadkhalî och så kallade 'madkhalister'.

81 Liqâ' al-Bâb al-Maftûh (20 B). http://www.darulhadith.com/v2/gamlingar-vill-inte-riva-kupoler/

Salafiyyûn och demokrati
8 – Muslimer anser att enkom en lag skall råda och att alla människostiftade lagar som går emot den
skall förkastas. Denna gudomliga lag är Qur'ânen och Sunnah. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:
ك هُ ُم هال نكافيرُونن
نو نمن لض هم ينحه ُكم بي نما أنن نز نل اُ فنأُوه لنئي ن
”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är otrogna.”82
ك هُ ُم الظضالي ُمونن
نو نمن لض هم ينحه ُكم بي نما أن نز نل اُ فنأُوه لنئي ن
”Ja, de som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är de orättvisa.”83
ك هُ ُم هالفنا يسقُونن
نو نمن لض هم ينحه ُكم بي نما أنن نز نل اُ فنأُوه لنئي ن
”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är de trotsiga syndarna.”84
أنفن ُح هك نم هال نجا يهلييض ية ين هب ُغونن نو نم هن أنحه نسنُ يمنن اي ُح هك اما لنقنوه م يُوقينُونن
”Vill de kanske dömas efter den hedniska tidens lagar? Men för dem som har visshet finns ingen
bättre domare än Allâh.”85
I Bibeln heter det:
11Jag skall slå upp min boning bland er och aldrig känna avsky för er. 12Jag skall vandra mitt
ibland er och vara er Gud, och ni skall vara mitt folk. 13Jag är Herren, er Gud, som förde er ut ur
Egypten för att ni inte skulle vara slavar längre. Det var jag som bröt sönder ert ok och lät er gå
med högburet huvud.
14Men om ni inte lyssnar till mig och inte handlar efter alla dessa bud, 15om ni förkastar mina
stadgar och känner sådan avsky för mina befallningar att ni inte handlar efter mina bud utan
bryter förbundet med mig, 16då skall jag i min tur göra detta mot er: jag skall slå er med fasa,
med sjukdom och feber som får er blick att slockna och ert livsmod att vissna. Förgäves skall ni så
er säd; era fiender kommer att äta den. 17Jag skall vända mig mot er, och ni kommer att besegras
av era fiender. Era motståndare får makten över er, och ni kommer att fly, fast ingen förföljer er.
18Och om ni trots detta inte lyssnar till mig, skall jag straffa er sjufalt värre för era synder 19och
kväsa ert stora övermod. Jag skall låta er himmel bli som järn och marken under er som koppar,
20så att allt ert slit blir förgäves: jorden ger ingen gröda och träden på fälten bär ingen frukt.
21Om ni ändå avvisar mig och inte vill lyssna till mig, skall jag slå er sjufalt värre, så som era
synder förtjänar. 22Jag skall släppa lös vilddjuren mot er. De skall ta barnen ifrån er, utrota er
boskap och minska ert antal så att vägarna ligger folktomma.
23Om ni trots detta inte låter varna er utan avvisar mig, 24skall jag i min tur avvisa er: jag skall
slå er sjufalt värre för era synder. 25Jag skall låta ett hämndens svärd komma över er, som hämnd
för ert förbundsbrott. När ni samlas i städerna skall jag sända in pest bland er, och ni kommer att
vara utlämnade åt fienden. 26Jag skall förstöra era brödförråd, och ert bröd kommer att kunna
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bakas i en enda ugn av tio kvinnor; det skall vägas upp åt er, och ni skall äta men inte bli mätta.
27Om ni trots detta inte lyssnar till mig utan avvisar mig, 28kommer jag i min tur att avvisa er i
vredesmod och straffa er sjufalt värre för era synder. 29Ni skall bli tvungna att äta era söners och
döttrars kött. 30Jag skall ödelägga era offerplatser, riva era rökelsealtaren och kasta era ruttnande
lik på era ruttna avgudapålar, och jag kommer att känna avsky för er. 31Jag skall lägga era städer i
ruiner, föröda era helgedomar och vända mig bort från den blidkande lukten av era offer. 32Ja, jag
skall själv lägga landet öde, och era fiender, som slår sig ner där, kommer att bäva. 33Jag skall
skingra er bland folken och förfölja er med draget svärd. Landet skall läggas öde och era städer bli
ruiner. 34Då skall landet få gottgörelse för sina sabbater, så länge det ligger öde och ni är i era
fienders land. Då skall landet ha sabbatsvila och ta igen sina uteblivna sabbater. 35Hela den tid
landet ligger öde skall det ha sabbat och få den vila det inte fick under era sabbater, då ni bodde
där. 36De av er som överlever och bor i fiendeland, dem skall jag göra så harhjärtade att de tar till
flykten för ett prasslande löv och flyr som om de flydde för svärd och faller, fast de inte är förföljda.
37De skall stupa som för svärd, den ene över den andre, fast de inte är förföljda. Ni kommer inte att
kunna hålla stånd mot era fiender. 38Ni skall gå under bland folken, och era fienders land skall
uppsluka er. 39De av er som överlever skall tyna bort i fiendeland för sina egna synders skull, men
också för att deras fäder har syndat skall de tyna bort som de.
40Då skall de bekänna sina egna synder och sina fäders synder, att de handlade trolöst mot mig, ja,
att de avvisade mig, 41så att jag i min tur avvisade dem och lät dem komma till sina fienders land.
Då skall deras förstockelse upphöra och de skall ödmjuka sig och sona sitt brott, 42och då skall jag
minnas mitt förbund med Jakob, ja, mitt förbund med Isak och mitt förbund med Abraham skall jag
minnas, och landet skall jag minnas. 43Men landet måste överges av dem och få gottgörelse för
sina sabbater genom att ligga öde och slippa dem. De skall sona sitt brott, eftersom de har
förkastat mina stadgar och avskytt mina befallningar. 44Trots detta skall jag, medan de är i sina
fienders land, inte förkasta dem eller känna avsky för dem, så att jag gör slut på dem och bryter
mitt förbund med dem, ty jag är Herren, deras Gud. 45Till deras fördel skall jag minnas förbundet
med deras förfäder, som jag förde ut ur Egypten i folkens åsyn för att jag skulle vara deras Gud.
Jag är Herren.
46Dessa är de bud, stadgar och lagar för förbundet mellan Herren och israeliterna som Herren
gav på Sinaiberget och som förmedlades av Mose.86
1Och detta är den lag, de stadgar och föreskrifter som Herren, er Gud, befallde mig att lära er för
att ni skall lyda dem i det land ni går över till och tar i besittning. 2Om du alltså fruktar Herren,
din Gud, du liksom dina barn och barnbarn, och i hela ditt liv följer alla hans stadgar och bud
som jag ger dig, så kommer du att leva länge. 3Du skall lyssna, Israel, och följa dem troget, så att
det går dig väl och ni blir mycket talrika, så som Herren, dina fäders Gud, har lovat dig – ett land
som flödar av mjölk och honung.87
6Var tapper och stark! Du skall göra till detta folks egendom det land som jag med ed lovat att ge
deras fäder. 7Så var tapper och stark! Följ troget den lag som min tjänare Mose gav dig. Vik inte
av från den åt vare sig höger eller vänster, så får du framgång i allt vad du gör. 8Ha alltid denna
lag på dina läppar, läs lagens bok dag och natt, så att du troget följer allt som står skrivet där. Då
kommer allt du gör att lyckas, då får du framgång. 9Jag har ju sagt: Var tapper och stark! Låt dig
inte skrämmas, bli inte förskräckt! Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör.88
Detta säger muslimer i allmänhet och Salafiyyûn i synnerhet och är inte alls någon typisk tes för
86 Tredje Moseboken 26:11-46
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Shaykh Rabî´ al-Madkhalî eller så kallade 'madkhalister'. Inte ens Bibeln tillåter någon annan lag än
den gudomliga.

Salafiyyûn och äktenskapsbrott
9 – I enlighet med Qur'ânen och Sunnah anser Salafiyyûn att äktenskapsbrott kan straffas på två
sätt:
1 – Stening till döds.
2 – Prygling.
Lägg till det att domen gäller såväl mannen som kvinnan och inte bara kvinnan, vilket lögnarna
hävdar. Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:
”Det är korrekt att stena personen som är eller har varit gift och begår otukt förutsatt att han själv
erkänner eller fälls av bevisen. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stenade och de
vägledda ledarna stenade likaså.”
´Allâmah Rabî´ al-Madkhalî sade:
”Så straffas personen som begår otukt; han stenas till döds. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) stenade kvinnan från Ghâmidî-stammen, Mâ´iz, kvinnan från Djuhanî-stammen och det
judiska paret. Denna dom bekräftas i Tora, Evangeliet och Qur’ânen. En av de tidigare domarna
som den islamiska föreskriften har godkänt och accepterat är stening. Steningen är alltså föreskriven
i Tora, Evangeliet och Qur’ânen. Det uppenbarades en vers kring steningen som sedermera
upphävdes medan dess dom kvarblev. Det berättade ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) när
han sade:
”Allâh sände Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med sanningen och uppenbarade för
honom Skriften vari det bland annat fanns en vers om stening. Vi läste den, memorerade den och
förstod den. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stenade och vi stenade efter honom.
Jag fruktar att det kommer en dag då någon säger: ”Vid Allâh! Vi kan inte hitta steningsversen i
Qur’ânen” och går vilse på grund av att han utelämnar en plikt som Allâh har uppenbarat. Steningen
i Qur’ânen är sann och den tillämpas på män och kvinnor som är eller har varit gifta och begår otukt
efter att det har bekräftats via bevis, graviditet eller erkännande.”89
Beviset utgörs av fyra vittnen. Om tre stycken vittnar om otukt, straffas de för förtal. De måste
alltså vara fyra stycken. Det krävs också att de ser att mannens penis är definitivt inne i kvinnans
slida. Deras vittnesbörd accepteras inte om de inte är fyra personer som verkligen ser ett samlag.
Dessa krav är till för att skydda liv och heder:
ك يعن ند ض
اي هُ ُم هال نكا يذبُونن
لنوه نل نجاؤُوا نعلن هي يه بيأنره بن نع ية ُشهندناء فنإي هذ لن هم ينأهتُوا بيال وشهندناء فنأُوه لنئي ن
”Varför [har ni] inte [krävt] fyra vittnen som stöd [för anklagelsen]? – Eftersom de inte hade vittnen
är det nu de som inför Allâh är lögnare.”90
Erkännande är ett annat bevis. Både Mâ´iz och kvinnan från Ghâmidî-stammen erkände.
Kvinnans graviditet är ett tredje bevis. Hennes graviditet är det bästa beviset.
Poängen med det hela är att steningen verkställs inte förrän otukten har bevisats via fyra vittnen,
erkännande från mannen eller kvinnan eller graviditet. Så straffas en person som är eller har varit
89 al-Bukhârî (6830) och Muslim (1691).
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gift och begår otukt. Med andra ord skall personen ha varit regelrätt gift med en kvinna och haft
samlag med henne under det äktenskapet. Följande krav måste uppfyllas för att straffet skall
verkställas:
1 – Personen skall vara vid sitt sinne och inte galen.
2 – Personen skall vara könsmogen och inte minderårig.
3 – Personen skall vara fri och ingen slav. Både slaven och slavinnan, oavsett om de är regelrätt
gifta eller inte, får hälften av de frias straff, nämligen femtio piskrapp. Ty dels för att steningen inte
kan halveras och dels för att de frias och ogiftas straff för otukt är som Allâh (tabârak wa ta´âlâ)
sade:
ه
ه
اي إين ُكنتُ هم تُ هؤ يمنُونن بي ض
ين ض
الي نو هالينوه يم هال يخ ير نو هلين هشهن هد
ال ضزانيينةُ نوال ضزانيي فناجه ليدُوا ُك ضل نوا يحد نم هنهُ نما يمئنةن نج هلدنة نو نل تنأ ُخ هذ ُكم بي يه نما نرأفنة فيي يد ي
نع نذابنهُ نما طنائيفنة نمنن هال ُم هؤ يمنيينن
”Straffet för äktenskapsbryterskan och för äktenskapsbrytaren är hundra piskrapp för var och en;
och låt inte medkänsla med dem avhålla er från att följa Allâhs lag, såvida ni tror på Allâh och den
Yttersta dagen. Och se till att några troende bevittnar bestraffningen.”91
Slaven får alltså hälften av straffet, nämligen femtio piskrapp. Han stenas alltså inte ehuru han är
gift regelrätt. Han får inget annat än hälften av den fries straff, det vill säga femtio piskrapp. Imâm
Ahmad sade:
”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stenade och de vägledda ledarna stenade
likaså.”92
Dessa krav tycks inte judar och kristna ha. I Bibeln står det:
13Om en man gifter sig med en kvinna och efter att ha varit tillsammans med henne inte vill ha
henne längre 14utan kommer med beskyllningar som ger henne dåligt rykte: ”Jag har gift mig med
denna kvinna, men när jag låg med henne upptäckte jag att hon inte var oskuld”, 15då skall
flickans far och mor gå till stadens äldste i stadsporten med beviset på att flickan var oskuld.
16Flickans far skall säga till de äldste: ”Jag gav min dotter till hustru åt denne man, men han vill
inte ha henne längre, 17och nu kommer han med beskyllningar och påstår sig ha upptäckt att min
dotter inte var oskuld. Men här är beviset på att hon var oskuld.” De skall breda ut tyget inför
stadens äldste, 18och de äldste skall gripa mannen och straffa honom 19och ålägga honom att
betala hundra siklar silver som tillfaller flickans far, eftersom mannen har förtalat en israelitisk
jungfru. Hon skall förbli hans hustru, och han får inte skilja sig från henne så länge han lever.
20Men om anklagelsen är riktig och det inte finns något bevis på att flickan var oskuld, 21skall
flickan hämtas ut från sin fars hus, och utanför dörren skall männen i staden stena henne till
döds, eftersom hon genom att hora i sin fars hus har gjort vad som är en vettlöshet i Israel. Du
skall utrota det onda ur folket.93
22Om en man ertappas då han ligger med en annan mans hustru, skall båda dö, både mannen som
låg med kvinnan och kvinnan själv. Du skall utrota det onda ur Israel.
23Om en orörd flicka är trolovad med en man och en annan man träffar henne i staden och ligger
med henne där, 24skall ni föra ut båda till stadsporten och stena dem till döds, flickan därför att
91 24:2
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hon inte ropade på hjälp inne i staden, och mannen därför att han lägrade en annans kvinna. Du
skall utrota det onda ur folket. 25Men om det var utanför staden som mannen träffade den
trolovade flickan och övermannade henne och låg med henne, så är det bara han som skall dö.
26Flickan skall du låta vara. Flickan har inte gjort något som förtjänar döden, ty detta brott
motsvarar ett överfall då en man dräper en annan man. 27Det var ju utanför staden han träffade
den trolovade flickan, och hon kan ha ropat på hjälp utan att någon kom och räddade henne.94
Detta klargör att äktenskapsbrott är straffbart enligt Qur'ânen, Sunnah och Bibeln och inte en dom
som betros enbart av Rabî´ al-Madkhalî och så kallade 'madkhalister'. Därtill tycks Bibeln sakna de
krav och villkor för stening som finns i islam. Inte heller skiljer Bibeln på äktenskapsbrytarens
tillstånd – han och hon skall avrättas i alla fall.

94 Femte Moseboken 22:22-27

Salafiyyûn och Shî´ah
10 – Rabî´ al-Madkhalî och så kallade 'madkhalister' beskylls för att hata Shî´ah, skymfa dem med
namnet ”Râfidhah” och anklaga dem för att vara konspirerade av en jemenitisk jude vid namn
´Abdullâh bin Saba'.
Vad gäller att sekten skall vara grundad av en jude, så säger flera av sektens teologer samma sak.
Sektens teolog Muhammad bin ´Umar al-Kishshî (d. 350), som levde för mer än tusen år sedan och
betraktas som en av sektens mest framstående, sade:
”Vissa nämner att ´Abdullâh bin Saba' var jude som konverterade till islam och visade lojalitet mot
´Alî. Som jude brukade han överdriva med att Yûshû´ är Mûsâs efterträdare. Efter hans konversion
till islam sade han samma sak efter Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död om ´Alî.
Han var den förste som blev känd för att förespråka ´Alîs ledarskap, ta avstånd från hans fiender,
angripa hans oliktänkare och göra Takfîr på dem.”95
Sektens teolog al-Hasan bin Mûsâ an-Nawbakhtî (d. 300-talet) sade:
”Saba'iyyah ansåg att ´Alî skulle vara ledare och att ledarskapet var ålagt av Allâh (´azza wa djall).
De är anhängare till ´Abdullâh bin Saba' som förtalade och tog öppet avstånd från Abû Bakr, ´Umar,
´Uthmân och alla andra följeslagare. Han brukade säga att han gjorde så på ´Alîs order.
Flera lärde säger att ´Abdullâh bin Saba' var jude som hade konverterat till islam och tagit ´Alîs
parti. Som jude brukade han säga att Yûshu´ bin Nûn var Mûsâs efterträdare. Som muslim sade han
samma sak om ´Alî bin Abî Tâlib. Han var den förste som blev känd för att förespråka ´Alîs
obligatoriska ledarskap och öppet ta avstånd från hans fiender... Hädanefter sade Shî´ahs
oliktänkare att Râfidhahs dogm är byggd på judendomen.”96
Sektens teolog Sa´d al-Qummî (d. 301) sade:
”Saba'iyyah är anhängare till ´Abdullâh bin Saba' som egentligen hette ´Abdullâh bin Wahb arRâsibî al-Hamadânî. I sakfrågan fick han stöd av ´Abdullâh bin Khursî och Ibn Aswad som tillhörde
hans främsta följeslagare. Han var den förste som öppet förtalade och tog avstånd från Abû Bakr,
´Umar, ´Uthmân och de resterande följeslagarna.”97
Sektens teolog Ni´matullâh al-Djazâ'irî (d. 1112) sade:
”´Abdullâh bin Saba' sade till ´Alî:
”Du är verkligen Allâh!”
Till följd därav körde ´Alî ut honom till byarna. Det sägs att han konverterade till islam från
judendomen. Som jude brukade han säga om Yûshu´ bin Nûn och Mûsâ det han sedermera sade om
´Alî.”98
Sektens nutida teolog al-Mâmaqânî (d. 1351) sade:
”´Abdullâh bin Saba' är han som avföll till otro och överdrift... Han var extrem och förbannad. De
95
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troendes ledare brände honom på bål. Han påstod att ´Alî är gud och profet.”99
Att juden ´Abdullâh bin Saba' är grundaren till sektens ideologi är bekräftat av sektens egna
teologer och är ingen teori som är specifik för Rabî´ al-Madkhalî och så kallade 'madkhalister'.
Beträffande namnet ”Râfidhah” som muslimska imamer har tillämpat på dem i alla tider, så har
sektens anhängare själva lagt grunden till det namnet. Imâm adh-Dhahabî sade:
”´Îsâ bin Yûnus sade:
”Râfidhah kom till Zayd och sade: ”Avsvär dig Abû Bakr och ´Umar så att vi kan hjälpa dig.” Han
sade: ”Nej. Jag står på deras sida.” Då sade de: ”Då förkastar (كÂÂ )نرفضvi dig.” Därefter fick de
namnet Râfidhah ()الرافضة. Zaydiyyah säger som han och krigade med honom.”
Ismâ´îl as-Suddî rapporterade från honom att han sade:
”Râfidhah är vårt parti som har revolterat mot oss.”
Han levde drygt 40 år. Han dödades 2 Safar 122. Må Allâh benåda honom.
´Abdullâh bin Abî Bakr al-´Atakî berättade att Djarîr bin Hâzim sade:
”Jag drömde hur profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod lutad mot Zayd bin ´Alîs bräda och
sade: ”Är det så ni gör med min son?”
´Abbâd ar-Rawâdjinî sade: ´Amr bin al-Qâsim underrättade oss och sade:
”Jag kom till Dja´far as-Sâdiq. Hos honom fanns en grupp Râfidhah. Jag sade: ”De avsvär sig din
farbror Zayd.” Han sade: ”Må Allâh rentvå honom från den som avsvär sig honom. Jag svär vid
Allâh att han var den kunnigaste av oss om Allâhs skrift, den lärdaste av oss om Allâhs religion och
den av oss som mest bevarade släktbanden. När han dog fanns ingen som han bland oss.”
Hâshim bin al-Barîd berättade att Zayd bin ´Alî sade:
”Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) var de tacksammas ledare.” Därefter citerade han:
نو نسينجه يزي اُ ال ضشا يك يرينن
”Men Allâh skall belöna dem som visar tacksamhet.”100
Sedan sade han:
”Avsägelse av Abû Bakr är avsägelse av ´Alî.”101
Muslimska imamer har som sagt i alla tider kallat denna sekt för ”Râfidhah”. Imâm Abû Bakr
Ahmad bin Muhammad al-Khallâl (d. 311) sade:
”Ahmad bin Abî ´Abdah berättade för oss: ”Det sades till Abû ´Abdillâh att en man prioriterar ´Alî
framför Abû Bakr och ´Umar. Han fördömde det, såg allvarligt på saken och sade: ”Jag befarar att
han är Râfidhî.”
99 Tanqîh-ul-Maqâl (2/184).
1003:144
101Siyar A´lâm-in-Nubalâ' (5/390).

´Abdullâh bin Ahmad underrättade oss:
”Jag sade till min fader: ”Vilka är Râfidhah?” Han svarade: ”Det är en person som förtalar och
skymfar Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ).”
Muhammad bin Yahyâ al-Kahhâl underrättade mig att Abû ´Abdillâh sade:
”En Râfidhî är han som förtalar.”
Att sekten förtalar, förbannar och till och med gör Takfîr på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) följeslagare är allom bekant. Sektens teolog al-Kulaynî sade:
”Humrân bin A´yun sade: ”Jag sade till Abû Dja´far: ”Så få vi är. Alla vi tillsammans hade inte
kunnat äta upp ett lamm.” Han sade: ”Skall jag inte berätta något som är än märkligare än så? Alla
följeslagare försvann bortsett från tre stycken.”102
Det vill säga att alla följeslagare frånsett tre personer avföll från islam. Sektens teolog al-Madjlisî
sade:
”I de två Misbâh-böckerna rapporteras det med en berättarkedja till ´Uqbah bin Khâlid som
rapporterade från sin fader, från Abû Dja´far som sade kring ´Âshûrâ'-besöket:
”Allâh! Förbanna Du å mina vägnar speciellt den förste förtryckaren, därefter den andre, därefter
den tredje, därefter den fjärde. Allâh! Förbanna Yazîd bin Mu´âwiyah den femte...”
Beskeden som bevisar Abû Bakrs, ´Umars och deras jämlikars otro, belöningen i att förbanna dem
och ta avstånd från dem samt alla deras innovationer är för många för att rymma i denna volym eller
ens i flera volymer. Det vi har angett är tillräckligt för den Allâh vill vägleda till den raka vägen”103
Sektens teolog Ni´matullâh al-Djazâ'irî sade:
”På profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid visade ´Uthmân islam och dolde hyckleri.”104
Sektens teolog Zayn-ud-Dîn al-Bayâdhî sade om profetens följeslagare Mu´âwiyah (radhiya Allâhu
´anh):
”Mu´âwiyah dog inte förrän han hade hängt ett kors runt halsen.”105
Sektens teolog al-Murtadhâ sade om samme följeslagare:
”Mu´âwiyah tillhör otrons ledare.”106
Sektens andlige ledare Khomeini beskrev flera av profetens följeslagare, däribland hans hustru
´Â'ishah (radhiya Allâhu ´anhâ), på följande sätt:
”Angående andra sekter inklusive Khawâridj som hatar Huset, så finns det inget bevis för att de är
orena ehuru de får värre straff än de otrogna. Så om en myndighet skulle revoltera mot ´Alî på
102al-Kâfî (1/348).
103Bihâr-ul-Anwâr (30/399).
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grund av makt eller något annat motiv, vilket exempelvis ´Â'ishah, az-Zubayr, Talhah och Mu
´âwiyah gjorde, så fordrar det till synes ingen uppenbar orenhet ehuru de är vidrigare än hundar och
svin.”107
Dessa konkreta citat från Râfidhah gällande profeten Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
följeslagare är bara toppen av ett isberg. Att muslimerna förkastar dem för det är inget typiskt för
Rabî´ al-Madkhalî och 'madkhalisterna'. Imâm Abû Bakr al-Khallâl sade:
”Abû Bakr al-Marrûdhî sade: ”Jag frågade Abû ´Abdillâh om personen som förtalar Abû Bakr,
´Umar och ´Â’ishah. Han sade: ”Jag ser inte honom infinna sig i islam.” Jag hörde Abû ´Abdillâh
säga också: ”Mâlik sade: ”Den som förtalar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare
har ingen andel i islam.”
´Abdul-Malik bin ´Abdil-Hamîd underrättade mig:
”Jag hörde Abû ´Abdillâh säga: ”Jag befarar att den som förtalar är otrogen, liksom Râfidhah. Jag
befarar att den som förtalar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare har gått ut ur
religionen.”
Zakariyyâ bin Yahyâ berättade för oss: Abû Tâlib berättade för oss att han sade till Abû ´Abdillâh:
”En man förtalade ´Uthmân. Jag fick reda på att en man talade om honom.” Han sade: ”Det är
kätteri.”
Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal underrättade oss:
”Jag frågade min fader om personen som förtalar en enda person från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) följeslagare. Han svarade: ”Jag ser inte honom infinna sig i islam.”
Yûsuf bin Mûsâ underrättade mig att Abû ´Abdillâh blev frågad och ´Alî bin ´Abdis-Samad
underrättade mig att han sade:
”Jag frågade Ahmad bin Hanbal om vår granne som är Râfidhî och som hälsar till mig – skall jag
hälsa tillbaka? Han sade: ”Nej.”
Ismâ´îl bin Ishâq ath-Thaqafî an-Naysâbûrî underrättade oss:
”Abû ´Abdillâh blev frågad om en man skall hälsa till sin granne som är Râfidhî. Han svarade:
”Nej. Och om han hälsar till honom så skall han inte hälsa tillbaka.”
Yûsuf bin ´Abdillâh skrev till mig: al-Hasan bin ´Alî bin al-Hasan berättade för oss att han frågade
Abû ´Abdillâh om man skall hälsa till en innovatör. Han svarade:
”Om han är Djahmî, Qadarî eller Râfidhî och samtidigt en kallare, så skall han varken be
begravningsbönen för honom eller hälsa till honom.”
Muhammad bin al-Husayn underrättade mig att al-Fadhl bin Ziyâd berättade för dem att Abû
´Abdillâh sade:
”Tala inte med Râfidhah.”108
107Kitâb-ut-Tahârah (3/457).
108as-Sunnah (776-786).

Så såg Salaf på den omnämnda sekten, vilket är ett slående bevis för att dogmen inte är typisk för
Rabî´ al-Madkhalî och så kallade 'madkhalister'.
Men trots Râfidhahs grova villfarelse skall sektens anhängare behandlas rättvist som alla andra
religionsanhängare. Imâm Ibn ´Uthaymîn fick följande fråga som han besvarade:
Fråga: Som ni vet finns det många Shî´ah i Sharqiyyah. Hur skall de behandlas? Skall vi vara de
första som hälsar dem med fredshälsningen?
Svar: Behandla dem liksom de behandlar dig. Shi´ah är uppdelade i fler än 21 inriktningar. Den vars
innovation är otro får inte hälsas med fredshälsningen. Och om personens innovation inte är otro,
tas det hänsyn till fördel och nackdel.109
Imâm Ibn Bâz blev frågad om muslimen som har Râfidhah till föräldrar och svarade:
Fråga: Hur skall man förhålla sig till föräldrarna som är Râfidhah?
Svar: Han skall kalla dem till Allâhs religion och råda dem och avsvära sig deras falskhet. Han skall
dock frukta Allâh i förhållande till dem. Allâh (´azza wa djall) sade:
ي نمره يج ُع ُك هم
هس لن ن
ك عنلى أنن تُ هش ير ن
نوإين نجاهندنا ن
صا يح هبهُ نما فيي ال ود هنينا نم هعرُوفاا نواتضبي هع نسبيي نل نم هن أنن ن
ك بي يه يع هلم فن نل تُ يط هعهُ نما نو ن
ك بيي نما لني ن
ي ثُ ضم إيلن ض
ناب إيلن ض
فنأُننبنئُ ُكم بي نما ُكنتُ هم تن هع نملُونن
”Men om de vill förmå dig att sätta vid Min sida något som du står främmande för, skall du inte
lyda dem. Omge dem i detta liv som sig bör, och följ samma väg som de som vänder tillbaka till
Mig i ånger. Till Mig skall ni föras åter och Jag skall låta er veta vad ni gjorde.”110
Det betyder att han skall behandla dem väl, råda dem, kalla dem till Allâhs religion och be Allâh
vägleda dem. Han skall alltså inte vara våldsam mot dem. De är trots allt hans föräldrar som Allâh
har gett en väldig rättighet. Detta gäller även om personen konverterar till islam och har judiska
eller kristna föräldrar. I detta fall skall han kalla dem till Allâhs religion och inte vara våldsam mot
dem. Han skall göra som Allâh (´azza wa djall) sade:
صا يح هبهُ نما فيي ال ود هنينا نم هعرُوفاا
نو ن
”Omge dem i detta liv som sig bör.”
Föräldrarna skall trots allt inte behandlas som andra människor.111
Imâm Sâlih al-Fawzân fick följande fråga som han besvarade:
Fråga: Är det tillåtet för mig att döda eller förtala en person från Râfidhah, Nâsibah eller Khawâridj
om jag skulle råka på dem?
Svar: Du får inte döda dem. Det är makthavaren som gör det efter att ha krävt dem på ånger och
efter en föreskriven process. Det är inte tillåtet med kaos och att var och en går omkring och dödar.
Det är inte tillåtet. Det är endast makthavarna som står för föreskrivna straff och vedergällningar.
Annars blir det kaos. Därtill måste den föreskrivna domen fastställas, något som endast fastställs
109Liqâ' al-Bâb al-Maftûh (5 B). http://www.darulhadith.com/v2/rafidhah-skall-behandlas-rattvist/
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hos domaren. Det skall inte vara kaotiskt. Du skall emellertid både fördöma dem och avvisa dem.112
Inte nog med Râfidhahs syn på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, de även
befaller att Ahl-us-Sunnah mördas och plundras av allmänheten. Husayn al-Mûsawî sade:
”al-Kulaynî rapporterade:
”Alla människor frånsett våra anhängare är horbarn.”113
Till följd därav tillåter de mord på och plundring av Ahl-us-Sunnah. Dâwûd bin Farqad sade:
”Jag frågad Abû ´Abdillâh om en hatare ( )الناصبvarpå han svarade: ”Hans liv är lovligt att tagas,
men jag fruktar för dig. Om du kan välta ett stenblock över honom eller dränka honom så att ingen
ser dig, så får du göra det.”114
Imâm al-Khumaynî kommenterade och sade:
”Om du kan ta hans pengar så får du göra det och skicka en femtedel till oss.”115
Ni´matullâh al-Djazâ'irî sade om Ahl-us-Sunnah:
”De är otrogna och orena enligt alla Shî´ah Imâmiyyahs lärde. De är värre än judar och nasaréer. En
hatare ( )ناصبيkännetecknas av att han prioriterar någon annan ledare framför ´Alî.”116
Känner Râfidhahs sympatisörer samma sorg när de ser dem säga detta om muslimerna som de
känner när de ser muslimerna varna för Râfidhah?

112http://www.darulhadith.com/v2/det-ar-makthavaren-som-far-doda-khawaridj-och-rafidhah/
113ar-Rawdhah (8/135).
114Bihâr-ul-Anwâr (27/231).
115Lillâh, thumma lit-Târîkh, sid. 89
116al-Anwâr an-Nu´mâniyyah (2/206-207).

Salafiyyûn och Sûfiyyah
11 – Salafiyyûn beskylls också för hat och rasism mot Sûfiyyah, ett generaliserat påstående som
endast härrör från en ignorant som bara efterapar rykten eller också från en lögnare. Visserligen är
Sûfiyyah och deras ideologi Tasawwuf innovativa och saknade existens på profetens (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) och hans följeslagares tid 117, men trots det betraktar Salafiyyûn vissa Sûfiyyah
som hyllade och erkända Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Imâm Ibn Taymiyyah sade:
”Ahl-us-Sunnah wal-Hadîths dyrkare och Sûfiyyah, som al-Fudhayl bin ´Iyâdh, Ibrâhîm bin
Adham, Abû Sulaymân ad-Dârânî, Ma´rûf al-Karkhî, as-Sarrî as-Saqatî, al-Djunayd bin Muhammad
al-Qawârîrî, Sahl bin ´Abdillâh at-Tustarî och ´Amr bin ´Uthmân al-Makkî, hade bland de hårdaste
avvisningarna mot folk som var bättre än filosoferna, liksom Mu´tazilah och skolastiker som
Kullâbiyyah, än mindre själva filosoferna.
Folk som talade om Tasawwuf och realia är av tre typer:
1 – Folk tillhörande Ahl-ul-Hadîth was-Sunnah, som dessa omnämnda individer.
2 – Folk tillhörande skolastiker som Kullâbiyyah och andra. Några av dem är Abûl-Qâsim alQushayrî.
3 – Folk tillhörande filosoferna. De är människor som exempelvis anammade ideologin i boken
”Rasâ’il Ikhwân-is-Safâ”. En del av den finns även i Abû Hayyân at-Tawhîdîs tal.
Vad Ibn ´Arabî, Ibn Sab´în och deras jämlikar beträffar, så är deras fundament egentligen filosofi.
De har bara ändrat dess uttryck och tagit fram den i skepnaden av Tasawwuf. De tog filosofins
hjärna och maskerade den med religionens skägg.”118
Imâm Ibn-ul-Qayyim sade om Sûfiyyah:
”De rättrogna bland dem höll sig till den raka vägen och brydde sig inte om tankar och inspirationer
förrän de hade bevittnats av två vittnen. al-Djunayd berättade att Abû Sulaymân ad-Dârânî sade:
”Ibland kunde jag höra en anekdot från folk som fastnade flera dagar i mitt hjärta. Jag godtog inte
den förrän två ärliga vittnen från Qur’ânen och Sunnah hade vittnat om den.”
Abû Yazîd sade:
”Om ni ser en person utföra underverk till en sådan grad att han svävar i luften, skall ni inte luras av
honom förrän ni ser hur han förhåller sig till påbud, förbud och gränser.”
Han sade också:
”Den som låter bli att läsa Qur’ânen, komma till samlingsbönerna, närvara vid begravningsbönerna,
besöka sjuklingar och hävdar detta, har bara hävdat.”
Sarrî as-Saqtî sade:
”Den som säger sig inneha en dold kunskap som inte är överensstämmande med hans uppenbara
117Se
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framträdande, förfelar.”
al-Djunayd sade:
”Vår inriktning är tyglad med Qur’ânen och Sunnah. Den som inte memorerar Qur’ânen, skriver
ned hadîther och studerar Fiqh, skall inte tas efter.”
Abû Bakr ad-Daqqâq sade:
”Den som slarvar med de yttre påbuden och förbuden berövas på hjärtats inre beskådning.”
Abûl-Husayn an-Nûrî sade:
”Om du ser en person påstå att han har ett speciellt tillstånd med Allâh och sedan avviker från den
föreskrivna kunskapen, så skall du inte närma dig honom. Om du ser en person påstå att han besitter
ett speciellt tillstånd som inte är överensstämmande med hans yttre, så skall du misstänka hans
religion.”
Abû Sa´îd al-Kharrâz sade:
”Allt inre som motstrider det yttre är falskt.”
al-Djarîrî sade:
”Hela vår sak är baserad på en grej: se till att ditt hjärta är medvetet om Allâh bevakar dig och att du
efterlever din kunskap.”
Abû Hafs sade:
”Den som inte väger sina tillstånd och handlingar med Qur’ânen och Sunnah eller misstänker sina
idéer skall ni inte skriva ned bland soldaterna.”
Så fint sagt av Abû Ahmad ash-Shîrâzî när han sade:
”Förr brukade Sûfiyyah skratta åt Satan. Numera skrattar Satan åt Sûfiyyah.”119
Imâm Ibn ´Uthaymîn sade:
”Därtill har Sûfiyyah utvecklats. Det fanns Salaf som praktiserade Tasawwuf. Det råder det inga
tvivel om. Men det var inte den extrema Sûfiyyah som finns i dag. I dag har Sûfiyyah utvecklats så
pass, att de tror på panteismen – och skydd sökes hos Allâh. Vissa av dem sade att allt är Allâh
(´azza wa djall). En annan sade att det endast är Allâh som är innanför rocken. Vissa av dem blir
drabbade av galenskap och säger:
”Res mitt tält i helvetet.”
Så har Shaykh-ul-Islâm [Ibn Taymiyyah] rapporterat från dem och han är pålitlig. Vissa av dem
säger:
”Jag är fri från brister. Jag är fri från brister. Jag är Allâh.”
119Ighâthat-ul-Lahfân (1/91-92). http://www.darulhadith.com/v2/skillnad-pa-rattrogna-sufiyyah-och-vilsna-sufiyyah/

Sûfiyyah är ingen enkel sak. Den har utvecklats.”120
Imâm Sâlih al-Fawzân sade:
”al-Djunayd sade:
”Vår inriktning är tyglad med Qur’ânen och Sunnah. Den som inte memorerar Qur’ânen, skriver
ned hadîther och studerar Fiqh, skall inte tas efter.”
Så sade deras föregångsmän; de tidiga och måttliga Sûfiyyah. Deras Tasawwuf berörde dyrkan. De
lade ned all sin tid på dyrkan, avhållsamhet och rening av själar. Det handlar Sûfiyyahs fundament
om. Visserligen är de harmlösa, men det är sundare att hålla fast vid Qur’ânen och Sunnah. Men om
företeelsen undkommer överträdelser, så är den godkänd.”121
Imâm Sâlih al-Fawzân fick följande fråga som han besvarade:
Fråga: I vårt land finns det en kallare som hyllar en Shaykh som är en Sûfî och gravdyrkare samt
dyrkas av sina anhängare. När vi fördömde honom för det sade han att Shaykh-ul-Islâm Ibn
Taymiyyah hyllade al-Djunayd och Abû Yazîd som också var Sûfiyyah. Hur avvisas det?
Svar: De var inga vilsna Sûfiyyah. De var måttliga Sûfiyyah. De första Sûfiyyah var måttliga. Han
hyllade de första, inte alla Sûfiyyah.122
Detta bevisar klart och tydligt att Salafiyyûn inte drar alla Sûfiyyah över en kam och att de faktiskt
erkänner och berömmer vissa Sûfiyyah. Huruvida den sortens Sûfiyyah existerar idag kan
diskuteras. Imâm ash-Shanqîtî sade:
”Jag har redan nämnt i samband med kapitlet Maryam att det finns Sûfiyyah som följer sanningen.
Det finns tvivelsutan Sûfiyyah som följer den raka vägen och handlar utmed Qur’ânen och Sunnah.
Så har de behandlat hjärtans sjukdomar och vaktat dem, kontrollerat dem och känt till deras
tillstånd. Det är allmänt känt att de har talat om hjärtans tillstånd ingående. Några av dessa är
´Abdur-Rahmân bin ´Atiyyah, eller Ibn Ahmad bin ´Atiyyah eller Abû Sulaymân bin ´Askar adDârânî, ´Awn bin ´Abdillâh, även känd som ”samfundets vise man”, och deras jämlikar som Sahl
bin ´Abdillâh at-Tustarî, Abû Tâlib al-Makkî, Abû ´Uthmân an-Naysâbûrî, Yahyâ bin Mu´âdh arRâzî, al-Djunayd bin Muhammad och de som följer deras väg. Dessa män behandlade sina hjärtan
med Qur’ânen och Sunnah. De avvek inte från Qur’ânen eller Sunnah ytligt eller innerligt. De
visade inget som gick emot föreskriften. Således är det olämpligt och fel att säga att alla Sûfiyyah är
vilsna. Det är Qur’ânen och Sunnah som avgör vad som är sant och osant. De Sûfiyyah som följer
Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal, handlingar och vägledning, liksom de
omnämnda individerna, hör till de praktiserande lärda. Det är inte tillåtet att säga att de är vilsna.
Dock är man vilsen om man avviker från det omnämnda.
Visserligen är det sant att den senaste tiden, och likaså en lång tid dessförinnan, är de flesta som
associeras med Tasawwuf lurendrejare. De visar religion för att vilseleda okunniga lekmän och
studenter med svaga intellekt så att de kan lägga vantarna på anhängare och tjänare, egendomar och
posteringar. I själva verket är de avskärmade från sann Sûfiyyah. De handlar inte utmed Qur’ânen
eller Sunnah. Deras angrepp på svaga intellekt är värre än alla andra gruppers angrepp. Sålunda är
det obligatoriskt att hålla dem på avstånd och ta skydd av Qur’ânen och Sunnah mot deras
villfarelse. Det spelar ingen roll om de gör underverk, ty poeten hade rätt när han sade:
120Liqâ' al-Bâb al-Maftûh (131 B). http://www.darulhadith.com/v2/ibn-%c2%b4uthaymin-om-sufiyyahs-utveckling/
121Sharh Ighâthat-il-Lahfân (33). http://www.darulhadith.com/v2/skillnad-pa-dagens-och-gardagens-sufiyyah/
122Sharh Ighâthat-il-Lahfân (33). http://www.darulhadith.com/v2/skillnad-pa-dagens-och-gardagens-sufiyyah/

Om du ser en man flyga eller gå på vatten
utan att stanna vid Sharî´ahs gränser
så skall du veta att han kan göra så för att straffas sen
eller också är han en innovatör
Allting handlar om Allâhs (ta´âlâ) ord:
صيراا نو نمن ين هع نمله يمنن الصضالي نحاتن يمن
لضي ن
ُون اي نوليياا نولن نن ي
هس بيأ ن نمانيين ُك هم نول أن نماني ني أن هه يل هال يكتنا ي
ب نمن ين هع نمله سُو اءا يُجه نز بي يه نولن ين يج هد لنهُ يمن د ي
ك ين هد ُخلُونن هال نجنضةن نولن ي ه
ُظلن ُمونن ننقييراا نو نم هن أنحه نسنُ يديناا نم ضم هن أن هسلن نم نوجه هنهُ ل نوهُ نو ُمحه يسن واتضبن نع يملضةن إي هب نرا يهي نم
نذ نكر أنوه أُنثنى نوهُ نو ُم هؤ يمن فنأُوه لنئي ن
نحنييفاا نواتض نخ نذ اُ إي هب نرا يهي نم نخلييلا
”Här är det inte fråga om vad ni önskar eller vad efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser önskar
och hoppas. Den som gör ont skall straffas för detta och han skall varken finna beskyddare eller
hjälpare vid sidan av Allâh. Men den som gör gott och har tron – man eller kvinna – skall stiga in i
paradiset och de skall inte lida ens så mycken orätt som [kunde fylla] skåran i en dadelkärna. Vem
uppfyller religionens krav bättre än den som i allt underordnar sin vilja under Allâhs, som gör det
goda och det rätta och följer Ibrâhîms rena, ursprungliga tro? – Ibrâhîm, som Allâh utvalde till Sin
förtrogne.”123
Den vars handlingar motstrider föreskriften, som exempelvis dagens Sûfiyyah, är vilsen. Den vars
handlingar stämmer överens med vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap är
vägledd.”124
Vad som avgör huruvida Sûfiyyah har rätt eller fel är nämligen att deras dogm och handlingar
jämförs med Qur'ânen och Sunnah enligt Salafs förståelse; det som är överensstämmande
accepteras och det som inte är det avslås. En rättvisare dom och rättegång kan ingen få. Alltså är
Salafiyyûns förhållande till Sûfiyyah inget typiskt sådant för Rabî´ al-Madkhalî och så kallade
'madkhalister'.

1234:123-125
124Adhwâ'-ul-Bayân (3/61-62). http://www.darulhadith.com/v2/det-korrekta-forhallandet-till-sufiyyah/

Salafiyyûn och kvinnofientlighet
12 – Är Salafiyyûn kvinnofientliga för att de ger kvinnan det Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) ger henne och befaller henne att stanna hemma? Allâh (´azza wa djall) sade:
نوقنره نن فيي بُيُوتي ُك ضن نو نل تنبنرضجه نن تنبنرو نج هال نجا يهلييض ية هالُولنى
”Och stanna i ert hem. Och försök inte dra uppmärksamheten till era yttre företräden på det sätt som
var vanligt under den hedniska tiden.”125
Den ordern kommer från ovan och inte från Rabî´ al-Madkhalî eller så kallade 'madkhalister'.
Är Salafiyyûn kvinnofientliga för att de inte låter kvinnor resa ensamma utan manliga anhöriga som
sällskap? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Det är inte tillåtet för en kvinna som tror på Allâh och den Sista dagen att resa ett dygn utan
mahram.”126
Det är profetens ord och varken al-Madkhalîs eller 'madkhalisternas'.
Är Salafiyyûn kvinnofientliga för att kvinnan inte får gifta sig utan sin förmyndares tillstånd och två
vittnen som bevittnar vigseln? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Ett äktenskap är inte giltigt utan förmyndare och två hederliga vittnen.”127
Den ordern framförde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och varken Rabî´ alMadkhalî eller 'madkhalister'. Eller är det kvinnofientligt att tvinga änkan gifta sig med sin svåger?
Bibeln säger:
5Om två bröder bor tillsammans och den ene dör utan att lämna någon son efter sig, skall änkan
inte gifta om sig med någon utanför släkten, utan hennes svåger skall ligga med henne, han skall
ta henne till hustru och göra sin svågerplikt mot henne. 6Den förste son hon föder skall räknas
som den döde broderns, så att hans namn inte utplånas i Israel. 7Men om svågern inte är villig att
gifta sig med sin svägerska, skall hon uppsöka de äldste i stadsporten och säga: ”Min svåger
vägrar att se till att hans brors namn bevaras i Israel. Han vill inte göra sin svågerplikt mot mig.”
8Då skall de äldste i staden kalla till sig mannen och tala med honom. Om han framhärdar och
säger att han inte är villig att gifta sig med henne, 9skall svägerskan i de äldstes åsyn gå fram till
honom, dra av honom skon, spotta honom i ansiktet och utropa: ”Så gör man med den som inte vill
föra sin brors släkt vidare.” 10Och i Israel skall sedan hans egen släkt få heta ”Barfot”.128
Är Salafiyyûn kvinnofientliga för att de inte låter kvinnorna gå ut felaktigt klädda? Allâh (´azza wa
djall) sade:
ار يه ضن نوينحه فن ه
ظنن فُرُو نجه ضُن نو نل يُ هب يدينن يزيننتنه ضُن إي ضل نما ظنهن نر يم هنهنا نو هلينضه ير هبنن بي ُخ ُم ير يه ضن نعلنى ُجيُوبي يه ضن نو نل
ت ين هغضُضه نن يم هن أن هب ن
نوقُل لن هل ُم هؤ يمننا ي
ص ي
يُ هب يدينن يزيننتنه ضُن إي ضل ليبُعُولنتي يه ضن أنوه آبنائي يه ضن أنوه آبناء بُعُولنتي يه ضن أنوه أن هبننائي يه ضن أنوه أن هبنناء بُعُولنتي يه ضن أنوه إي هخ نواني يه ضن أنوه بننيي إي هخ نواني يه ضن أنوه بننيي أن نخ نواتي يه ضن أنوه
ط هف يل الض يذينن لن هم ين ه
الره بن ية يمنن الرن نجا يل أن يو ال ن
ني نسائي يه ضن أنوه نما نملن نك ه
ت النن نساء نو نل ينضه ير هبنن
ظهنرُوا نعلنى عنوه نرا ي
ت أن هي نمانُه ضُن أن يو التضابي يعينن نغي يهر أُوه ليي ه ي
بيأنره ُجلي يه ضن لييُ هعلن نم نما ي هُخفيينن يمن يزيننتي يه ضن نوتُوبُوا إيلنى ض
اي نج يميعاا أنيوهنا هال ُم هؤ يمنُونن لن نعلض ُك هم تُ هفليحُونن

12533:33
126al-Bukhârî (1088) och Muslim (1338).
127Abû Dâwûd (2185), at-Tirmidhî (1101) och Ahmad (6/260).
128Femte Moseboken 25:5-10

”Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte
visa mera av sina behag än vad som kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker
barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader,
sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorsöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem
som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor,
eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång
för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Allâh i ånger så att det går
er väl i händer!”129
ك أن هدننى أنن يُ هع نر هفنن فن نل ي هُؤ نذ هينن نو نكانن ض
اُ نغفُوراا ضر يحي اما
ك نوني نساء هال ُم هؤ يمنيينن يُ هدنيينن نعلن هي يه ضن يمن نج نلبييبي يه ضن نذلي ن
ك نوبننناتي ن
ينا أنيوهنا النضبي وي قُل نلن هز نوا يج ن
”Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar - och till troendes kvinnor - att de noga sveper om sig
sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända och undgår att bli ofredade. Allâh är ständigt
förlåtande, barmhärtig.”130
I Bibeln heter det:
13Döm själva: passar det sig att en kvinna ber till Gud barhuvad? 14Lär er inte redan naturen att
det är en vanära för mannen att ha långt hår 15men en heder för kvinnan, hon har ju fått sitt hår
som slöja. 16Någon kanske vill börja strida om detta, men vi har ingen annan ordning, och det har
inte någon av Guds församlingar.131
Den befallningen kommer från ovan och inte från Rabî´ al-Madkhalî eller så kallade 'madkhalister'.
Är Salafiyyûn kvinnofientliga för att mannen är högre än kvinnan? Allâh (subhânah) sade:
ضهُ هم نعلنى بنعهض نوبي نما أننفنقُ ه
ال نر نجا ُل قنوضا ُمونن نعلنى النن نساء بي نما فن ض
وا يم هن أن هم نوالي يه هم
ض نل اُ بن هع ن
”Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden
som Allâh har gett dem, och i egenskap av deras försörjare.”132
Imâm al-Baghawî sade:
”Det vill säga att de förfogar över tuktan av kvinnorna. Att mannen ansvarar för kvinnan innebär att
det är han som förfogar över välfärden, planeringen och tuktan:
بي نما فن ض
ضهُ هم نعلنى بنعهض
ض نل اُ بن هع ن
”… de andra företräden som Allâh har gett dem…”
Det vill säga att Allâh gav männen företräden till skillnad från kvinnorna i form av större intellekt,
religiositet och förmyndarskap.”133
Bibeln säger:
7En man behöver ju inte ha något på huvudet eftersom han är en avbild och avglans av Gud. Men
kvinnan är en avglans av mannen, 8ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från
mannen, 9och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen. 10Därför måste
12924:31
13033:59
131Första Korinthierbrevet 11:13-16
1324:34
133Ma´âlim-ut-Tanzîl (1/422).

kvinnan på huvudet bära ett tecken på sin rätt för änglarnas skull. 11Och ändå: i Herren kan inte
kvinnan tänkas utan mannen och inte heller mannen utan kvinnan. 12Ty liksom kvinnan har kommit
från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, och allt kommer från Gud.134
11Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. 12Att själv undervisa
tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall hålla sig tyst och
stilla. 13Ty Adam skapades först och sedan Eva. 14Och det var inte Adam som lockades utan
kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse. 15Men hon skall bli räddad genom sitt
moderskap om hon lever ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. 3 1Det är ett ord att lita på.135
Allt det omnämnda i Qur'ânen är vår Herres ord och varken al-Madkhalîs eller 'madkhalisternas'.
Är Salafiyyûn kvinnofientliga för att de understryker att män skall vara män och kvinnor skall vara
kvinnor? För att det finns ”han” och ”hon” och inget ”hen”? För att pojkar skall leka och klä sig
som pojkar och flickor som flickor? Ibn ´Abbâs sade:
”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade feminina män och maskulina
kvinnor.”136
Bibeln säger:
5En kvinna får inte bära mansdräkt, och en man får inte ta på sig kvinnokläder, ty Herren, din Gud,
avskyr alla som gör sådant.137
Den föreskriften kommer från Allâhs sändebud och budbärare och inte från al-Madkhalî eller
'madkhalister'.
Är Salafiyyûn kvinnofientliga för att de ser efter kvinnans status och heder och citerar profetens
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:
”Ta väl hand om kvinnorna.”138?
Är Salafiyyûn kvinnofientliga för att de befaller kvinnan att stanna hemma medan mannen är
skyldig att försörja henne? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Deras rättighet över er är att ni förser dem med uppehälle och kläder som sig bör.”139
Det är profetens ord och varken al-Madkhalîs eller 'madkhalisternas'.
Eller är det kvinnofientligt att uppmana kvinnan att gå ut och arbeta, integreras med främmande
män och bli antastad140 och drabbas av allt vad det innebär141, ta sig friheten att resa ensam142 och klä
sig hur hon vill och därmed riskera att kränkas143? Vilken kvinnosyn är mest skonsam för kvinnan
och vilken är mest kvinnofientlig? Låt först kvinnorna, oavsett religion, besvara den frågan.
134Första Korinthierbrevet 11:2-12
135Första Timotheosbrevet 2:11-15
136al-Bukhârî (5885).
137Femte Moseboken 22:5
138Ibn Mâdjah (1851).
139Muslim (1218).
140https://www.expressen.se/nyheter/4-av-5-svenska-kvinnor-har-utsatts-for-sexuella-trakasserier/
141https://www.amelia.se/artiklar/32-000-svenskar-ar-utbranda-majoriteten-av-dem-kvinnor/
142https://www.expressen.se/nyheter/grekiska-ambassaden-ni-borde-skammas-for-svenska-kvinnor/
https://www.metro.se/artikel/svensk-kvinna-v%C3%A5ldtagen-i-thailand-xr
143https://www.aftonbladet.se/relationer/a/qnyJA1/protest-i-kortkort

Salafiyyûn och homosexualitet
13 – Allâh (´azza wa djall) sade:
صرُونن
نولُوطاا إي هذ قنا نل ليقنوه يم يه أنتنأهتُونن هالفنا يح نشةن نوأننتُ هم تُ هب ي
”OCH Lût, som sade till sitt folk: ”Begår ni dessa skamlösa handlingar med öppna ögon?”144
Profeten Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”En man skall inte titta på en annan mans blygd och en kvinna skall inte titta på en annan kvinnas
blygd. En man skall inte ligga tillsammans med en annan man under ett enda tyg och en kvinna
skall inte ligga tillsammans med en annan kvinna under ett enda tyg.”145
Imâm an-Nawawî sade:
”Därom finns inga meningsskiljaktigheter. Inte heller om att det är förbjudet för mannen att titta på
en kvinnas blygd och för kvinnan att titta på en mans blygd. Det är förbjudet enligt samstämmighet.
Det är förbjudet att de båda ligger under samma täcke om de inte är påklädda. Det bevisar att det är
förbjudet att vidröra någons blygd oavsett vilken kroppsdel som används vid vidrörningen. Det
råder enighet om det. Det är en prövning som har blivit rådande och som många människor tar lätt
på i badhusen. Således måste den närvarande skydda sin blick, sin hand och allting annat från
andras blygd samt sin blygd från andras blickar, händer och allting annat. Den som ser någon brista
i det måste fördöma honom. De lärde säger att plikten faller inte för att han tror att fördömandet inte
accepteras. Han måste fördöma i alla fall så länge han inte fruktar att han eller någon annan råkar ut
för problem och Allâh vet bättre.”146
Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:
”Om ni finner någon göra det Lûts folk gjorde skall ni döda både den som gör det och den det görs
på147.”148
I Bibeln heter det:
”22Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna; det är något avskyvärt.”149
”13Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt.
De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.”150
”Städerna Sodom och Gomorra dömde han till att läggas i aska för att visa de gudlösa vad som
väntar dem. 7Men han räddade den rättfärdige Lot, som led av de ogudaktigas utsvävande liv, 8för
när den rättfärdige mannen bodde bland dem och fick höra om deras laglösa gärningar och själv
14427:54
145Muslim (338).
146Sharh Sahîh Muslim (4/27-28).
147Sådana bestraffningar verkställer bara myndigheterna och ingen annan. Imâm Ibn Qudâmah sade:
”Det är endast obligatoriskt att verkställa bestraffningen på en ansvarig person som känner till att handlingen i
sig är förbjuden, och den sätts enbart i bruk av makthavaren eller hans ställföreträdare.” (al-´Uddah fî Sharh-il-´Umdah
(2/285))
148Abû Dâwûd (4462), at-Tirmidhî (1456), Ibn Mâdjah (2561) och Ahmad (2732).
149Tredje Moseboken 18:22
150Tredje Moseboken 20:13

såg dem plågades han dag efter dag i sin rättfärdiga själ.”151
Dessa förbud kommer från ovan och varken från al-Madkhalî eller 'madkhalisterna'.

151Andra Petrusbrevet 2:6

Våldsbejakande Salafiyyûn?
Utifrån det som har nämnts framstår det klart och tydligt att det enda våldet Salafiyyûn bekräftar är
det som angivits och godkänns till och med av Bibeln, nämligen kamp för Allâhs sak under den
muslimska myndighetens fana och utefter kampens villkor och plikter. Däremot tar Salafiyyûn
starkt avstånd från allt annat våld, till och med från så kallade fredliga demonstrationer, protester
och strejker152.
Förmodligen har ingen varnat för dagens avvikande ideologier däribland ISIS 153, Ibn Lâdin och alQâ´idah154 och al-Ikhwân al-Muslimûn155 som Salafiyyûn har156. Medan de otrogna pratar om att ge
dessa människor en plats i samhället är Salafiyyûn sysselsatta med att blotta deras villfarelser och
varna ungdomarna för deras extrema avvikelser.
Förmodligen har ingen varnat för uppror och revolter i länder som Salafiyyûn har 157. Medan Väst
uppviglar, direkt eller indirekt, uppror i muslimska länder via sociala medier och annat är
Salafiyyûn sysselsatta med att försöka lugna ned tillståndet och befaller tålamod med makthavarnas
förtryck, ty vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Lyssna och lyd om han så skulle prygla din rygg och ta din egendom.”
Förmodligen har ingen varnat för terrorism, självmordsattentat och mord på oskyldiga otrogna och
hedningar som Salafiyyûn har158.
Lägg på minnet att ingen så kallad 'madkhalist' har slutit sig till IS, al-Qâ´idah, Boko Haram eller
någon annan liknande organisation – de rent av varnar för dem.
Lägg på minnet att ingen så kallad 'madkhalist' har sprängt sig själv på Drottninggatan i Stockholm
– de rent av varnade för handlingen.
Lägg på minnet att ingen så kallad 'madkhalist' har kapat en lastbil och kört ihjäl folk på
Drottninggatan i Stockholm – de rent av varnade för handlingen.
Lägg på minnet att ingen 'madkhalist' har sprängt Shî´ahs lokal i Malmö – de rent av varnade för
handlingen.
Lägg på minnet att ingen så kallad 'madkhalist' gav sig på mannen bakom ”Rondellhunden” eller
satirtecknarna på Charlie Hebdoe – de rentav varnade för handlingarna trots att narr och skymf mot
Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hör till den absolut största blasfemin. Imâm Sâlih
al-Fawzân fick följande fråga som han besvarade:
Fråga: Är det tillåtet att mörda den otrogne tecknaren som är känd för att ha lagt ut teckningar på
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?
152Se http://www.darulhadith.com/v2/category/manhadj/imarah-ledarskap/demonstrationer-protester-och-strejker/
153http://www.darulhadith.com/v2/category/fiqh/djihad-strid-for-allahs-sak/extremism-terrorism/arkiv-isis-artiklarrelaterade-till-isis-villfarelse-och-lara/
154http://www.darulhadith.com/v2/category/fiqh/djihad-strid-for-allahs-sak/extremism-terrorism/sanningen-omusamah-bin-ladin/
155Muslimska brödraskapet.
156http://www.darulhadith.com/v2/category/manhadj/grupper-och-sekter-vilkas-fundamentala-fel-de-larda-har-varnatfor/ikhwan-muslimun/
http://www.darulhadith.com/v2/category/fiqh/djihad-strid-for-allahs-sak/extremism-terrorism/
157http://www.darulhadith.com/v2/category/manhadj/imarah-ledarskap/ahl-us-sunnahs-forhallande-till-makthavarna/
158http://www.darulhadith.com/v2/?s=sj%C3%A4lvmordsattentat

Svar: Det är inget rätt sätt. Mord är inget rätt sätt. Då blir de bara värre och mer hatiska mot
muslimerna. Vad som besvärar dem är att deras tvivel avvisas och pinsamheter avslöjas. Att visa sitt
stöd med handen och vapnet hör till den muslimske ledarens förfoganden över kamp för Allâhs
(´azza wa djall) sak.159
Lägg på minnet att ingen 'madkhalist' deltog i attentatet mot WTC 11 september 2001 – de rentav
varnade för handlingen. ´Allâmah Rabî´ al-Madkhalî sade om attentatet:
”Förmodligen vet muslimerna som bodde i USA under attacken bäst vilken förnedring och
förödmjukelse de råkade ut för. Afghanerna vet det. Alla muslimer vet vilken förnedring och
förödmjukelse de råkade ut för efter det attentatet. Islam förkastar dessa idiotiska handlingar. Jag
svär vid Allâh att islam har inget med dem att göra.”160
För att inte tala om att ingen 'madkhalist' har förslavat miljontals afrikaner och skeppat dem till
Amerika161, dödat 10 miljoner kongoleser162, gasat ihjäl 6 miljoner judar i koncentrationsläger, fällt
två atombomber över Japan, deporterat miljontals oliktänkare, däribland tjetjenska muslimer, till
Stalins arbetsläger Gulag i Sibirien163, dödat cirka två miljoner oliktänkare i kommunismens namn i
Kambodja164 och mycket mer som har gjorts av den icke-muslimska människan i form av nazister,
demokrater, kommunister, buddister och dylikt. Och framför allt har inga muslimer eller
'madkhalister' mördat profeter:
Då kom Herrens ord till honom: ”Varför är du här, Elia?” 10Han sade: ”Jag har gjort mitt yttersta
för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och
dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och nu står de efter mitt liv.” 11Herren
svarade: ”Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren skall gå fram där.” En stark storm
som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen
kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. 12Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i
elden. Efter elden kom ett stilla sus. 13När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut
och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst som sade: ”Varför är du här, Elia?” 14Han
svarade: ”Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt
förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och nu står
de efter mitt liv.”165
Trots det målas Salafiyyûn upp som extrema, radikala, hatiska och kvinnoförtryckare. Varför?
Därför att dessa människor kommer inte att vara nöjda förrän vi antar deras religion. Herren och
Skaparen hade rätt när Han sade:
ك يمنن هال يع هل يم نما
صا نرى نحتضى تنتضبي نع يملضتنهُ هم قُله إي ضن هُدنى اي هُ نو هالهُدنى نولنئي ين اتضبنعهتن أن هه نواءهُم بن هع ند الض يذي نجاء ن
ضى عنن ن
ك هالينهُو ُد نولن النض ن
نولنن تنره ن
ن
ن
ن
صير
ل ن
ك يمنن اي يمن نوليي نول ن ي
”Men du kommer inte att vinna vare sig judarnas eller nasaréernas välvilja, om du inte följer deras
väg. Säg: ”Allâhs vägledning är den enda sanna vägledningen.” Sannerligen, om du skulle foga dig
efter deras önskningar sedan du fått all den kunskap som kommit dig till del, skulle ingen kunna
skydda dig mot Allâh och ingen skulle komma till din hjälp.”166
159http://www.darulhadith.com/v2/far-man-morda-personen-som-ritade-profeten/
160Madjmû´-ul-Fatâwâ (2/375-377). http://www.darulhadith.com/v2/tre-profeter-en-tid-en-stad-men-ingen-djihad/
161https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/slaveri-och-triangelhandel
162https://varldenshistoria.se/samhalle/kolonier/belgiens-kung-dodade-10-miljoner
163https://popularhistoria.se/samhalle/brott-straff/gulag-stalins-slavlager
164https://www.svd.se/kambodjas-bodel-pol-pot-lat-morda-17-miljoner-manniskor
165Första Kungaboken 19:10-14
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Imâm ash-Shawkânî sade:
”Sann vägledning är Allâhs vägledning, inte era avskaffade föreskrifter och förvrängda skrifter.
Därefter varnade Han sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) å det hårdaste för att följa deras
lustar, försöka behaga dem och måna om att vara överensstämmande med dem.”167

167Fath-ul-Qadîr (1/211-212).

Slutord
När allt kommer omkring inser den opartiske läsaren att inget som bloggaren och hans jämlikar
anklagar Salafiyyûn för är typiskt för Shaykh Rabî´ al-Madkhalî och så kallade 'madkhalister' och
'järvasalafister'. Det är inte ens typiskt för muslimerna i allmänhet, till och med judar och kristna
säger samma sak och mer därtill. Dessa människor angriper tillsynes Rabî´ al-Madkhalî och
'madkhalister' och 'järvasalafister' men avser i själva verket inget annat än islam som de försöker
tysta och svärta, dock förgäves:
ي يُري ُدونن ليي ه
اي بيأ ن هف نوا يه يه هم نو ض
ُطفيؤُوا نُو نر ض
ور يه نولنوه نك يرهن هال نكافيرُونن
اُ ُمتي وم نُ ي
”De vill släcka ut Allâhs ljus med sina ord, men Allâh skall låta Sitt ljus lysa med full styrka, hur
förhatligt detta än måste vara för de otrogna.”168
Avslutningsvis kan ingen beskylla muslimer i allmänhet och Salafiyyûn i synnerhet för något
aktuellt utan att det aktuella ämnet är brutalare, råare och grövre hos andra religionsanhängare och
ideologier.
Och Allâh vet bättre. Må Allâh hylla och freda den siste profeten och det största sändebudet, hans
ädla hus och alla hans följeslagare.
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