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بسم ا الرحمن الرحيم
اديقيي  م  إين ك نت   ص  ان ك  ه   ب ر 

ات وا   ه 
 ق ل 

”Lägg fram era bevis, om det ni säger är sant.” (2:111)



Ibn ´Âbidîns anklagelse

Ibn ´Âbidîn al-Hanafî (d. 1252) sade:

”Avsnitt om ´Abdul-Wahhâbs anhängare, vår tids Khawâridj

Författaren sade:

”De gör Takfîr på vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.”

Numera vet du att det är ingalunda krav för att kallas för ”Khawâridj”. Den definitionen klargör
bara tillståndet hos dem som revolterade mot ´Alî (radhiya Allâhu ´anh). Annars räcker det att de
beskyller personen som de revolterar mot för otro. Det gjorde exempelvis dagens anhängare
till  Ibn ´Abdil-Wahhâb som uppstod i  Nadjd och tog makten över Makkah och Madînah.  De
tillskriver  sig  Hanâbilah  men  anser  att  bara  de  är  muslimer  och  att  alla  oliktänkare  är
avgudadyrkare. Till följd därav tillåter de att Ahl-us-Sunnah och deras lärde dödas. Till sist
krossade Allâh deras styrka, förstörde deras land och lät den muslimska armén besegra dem 1233.”1

1 Radd-ul-Muhtâr (4/413).



Avvisning av Ibn ´Âbidîns påhopp

Imâm Siddîq Hasan Khân al-Qanûdjî (d. 1307) sade:

”Många lärde beskyller Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb för otro och villfarelse. Antingen
beror det på att de inte har korrekt kännedom om honom eller också beror det på lust och fanatism.
Sanningen är att de saknar bevis från Qur'ânen och Sunnah för att Shaykhen skall vara otrogen eller
ens vilsen. Ibn ´Âbidîn sade:

”Avsnitt om ´Abdul-Wahhâbs anhängare, vår tids Khawâridj

Författaren sade:

”De gör Takfîr på vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.”

Numera vet du att det är ingalunda krav för att kallas för ”Khawâridj”. Den definitionen klargör
bara tillståndet hos dem som revolterade mot ´Alî (radhiya Allâhu ´anh). Annars räcker det att de
beskyller personen som de revolterar mot för otro. Det gjorde exempelvis dagens anhängare till Ibn
´Abdil-Wahhâb som uppstod i Nadjd och tog makten över Makkah och Madînah. De tillskriver sig
Hanâbilah men anser att bara de är muslimer och att alla oliktänkare är avgudadyrkare. Till följd
därav tillåter de att  Ahl-us-Sunnah och deras lärde dödas.  Till  sist  krossade Allâh deras styrka,
förstörde deras land och lät den muslimska armén besegra dem 1233.”2

Detta tal består av en vanföreställning. Han hette Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb och inte ´Abdul-
Wahhâb. I så fall måste associeringen med honom heta ”Muhammadî” och inte ”Wahhâbî”. Shaykh
´Abdullâh bin Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb sade:

”Om en person som flyr sanningen och vägrar att underkasta sig den säger att vårt beslut om att den
som ber sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om medling är en avgudadyrkare vars liv är
tillåtet  att  tagas  fordrar att  man gör Takfîr  på de flesta  muslimerna,  och i  synnerhet  de senare
generationerna vars erkända lärde sade att handlingen är rekommenderad och fördömde starkt dem
som motsatte sig det, är svaret att det inte alls fordrar det. På samma sätt fordrar det inte att vi är
Mudjassimah bara för att vi säger att Allâh är uppe.

Angående dem som har dött, är de ett folk som har gått bort. Vi gör endast Takfîr på den som får
reda på vårt kall till sanningen, får argumenten klargjorda för sig och får reda på sanningen och
sedan arrogant och envist vidhåller – likt majoriteten som vi bekrigar idag – och fortsätter praktisera
avguderi och låta bli att utföra plikterna och öppet synda de allvarliga och förbjudna handlingarna.
Vad gäller minoriteten som vi krigar mot, gör vi det för att de stödjer folk som de ovannämnda,
behagas av dem, utökar deras antal och sluter sig till dem.

Om det sägs att när den försumlige påminns tar han till sig. Men vad gör man med dem som skriver
ned bevisen och får reda på vad de exemplariska lärde har sagt och vidhåller till dess att de dör?

Vi anser inte att det skall hindra oss från att ursäkta dem och säga att de inte var otrogna då det inte
fanns någon som argumenterade med ord och svärd för denna fråga på deras tid. De hade alltså inte
fått reda på sanningen och inte heller hade det fått argumenten klargjorda för sig. Faktum är att de
flesta på deras tid enades om att undvika Sunnah-imamernas böcker helt och fullt. Den som råkade
få syn på dem vände dem ryggen innan de fick fotfäste i deras hjärtan. Deras stora var ständigt på
deras små för att de inte alls skulle titta i dessa böcker. Likaså fick man på sig kungarna om något

2 Radd-ul-Muhtâr (4/413).



av det fastnade i ens hjärta och det enda undantaget var de som Allâh hade skonat.”3 

Det bevisar Ibn ´Âbidîns falska anklagelse mot Shaykhen då han anklagar honom för att anse alla
andra människor vara avgudadyrkare och att bara hans trosfränder är muslimer. Det bevisar också
att hela Shaykhens dogm är överensstämmande med Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm samt att
alla smaklösa och falska dogmer som han anklagats för är rena påhitt. Redan under hans livstid
anklagades han för dem, men han avvisade dem alltid och tog jämnt och ständigt avstånd från dem.
Sammanfattningsvis är det falskt att påstå att Shaykhen hittade på en ny religion eller inriktning.
Inte heller är det rättvist eller korrekt att anse alla som opponerar sig avguderi och innovationer
efterapar honom.”4

3 ad-Durar as-Sanniyyah (1/234).
4 Ittihâf-un-Nubalâ' al-Mutaqqîn, sid. 414



Jämförelse mellan Ibn ´Âbidîns anklagelse och imamernas dogm alltsedan Muhammad bin
´Abdil-Wahhâb fram till skrivande stund

1 – Shaykh-ul-Islâm och Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (d. 1206) sade:

”Angående hans förvrängning för lekmännen och att Ibn ´Abdil-Wahhâb säger att den som inte
lyder honom är otrogen, säger vi att det är en väldig lögn. Vi ber Allâh vittna om det som finns i
våra hjärtan att den som handlar utmed Tawhîd och avsvär sig avguderi och dess folk är muslim
oavsett tid och plats.

Den ende vi gör Takfîr på är den som dyrkar någon annan än Allâh efter att vi har gett honom bevis
för  avguderiets  falskhet. Likaså  gör  vi  Takfîr  på  den  som  förskönar  det  för  människorna  eller
kommer med falska tvivel som tillåter det. Detsamma gäller den som tar till sig våld mot dem som
fördömer och kämpar för att ta bort dessa gravar vid vilka andra än Allâh dyrkas.”5

Han sade också:

”Angående  Takfîr,  gör  jag  Takfîr  på  den  som  känner  till  sändebudets  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa
sallam) religion och förtalar den efter att ha känt till den, förbjuder människorna från den och hyser
fientlighet  mot  den  som  praktiserar  den.  Det  är  den  här  personen  som  jag  gör  Takfîr  på  och
majoriteten av samfundet – och lov och pris tillkommer Allâh – befinner sig inte i detta tillstånd.

Angående strid, har vi inte stridit mot någon för något annat än för våra liv och vår helgd. Vi strider
endast för att ge igen:

ثللههاا يثئاة  مث يثئاة  سا اء سا زا جا وا

”Svaret på ett ont är ett motsvarande ont…”6

Detsamma gäller den som öppet förtalar sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) religion efter
att ha fått reda på den.”7

Han sade också: 

”Hur kan vi förklara någon som inte praktiserar avguderi vara otrogen om han inte emigrerar till oss
eller  förklara andra vara otrogna och kriga mot dem, när vi  inte ens förklarar dem som dyrkar
statyerna på ´Abdul-Qâdirs, Ahmad al-Badawîs och deras jämlikars gravar utav okunnighet och för
att det inte finns någon som påminner dem?”8

2 – Imâm ´Abdullâh bin Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (d. 1242) sade:

”Om en person som flyr sanningen och vägrar att underkasta sig den säger att vårt beslut om att den
som ber sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om medling är en avgudadyrkare vars liv är
tillåtet  att  tagas  fordrar att  man gör Takfîr  på de flesta  muslimerna,  och i  synnerhet  de senare
generationerna vars erkända lärde sade att handlingen är rekommenderad och fördömde starkt dem
som motsatte sig det, är svaret att det inte alls fordrar det. På samma sätt fordrar det inte att vi är
Mudjassimah bara för att vi säger att Allâh är uppe.

5 ad-Durar as-Saniyyah (1/128).
6 42:40
7 ad-Durar as-Saniyyah (1/82-83).
8 Fatâwâ wa Masâ’il ash-Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, sid. 5-6, inom Madjmû´ Mu’allafât-ish-Shaykh
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Angående dem som har dött, är de ett folk som har gått bort. Vi gör endast Takfîr på den som får
reda på vårt kall till sanningen, får argumenten klargjorda för sig och får reda på sanningen och
sedan arrogant och envist vidhåller – likt majoriteten som vi bekrigar idag – och fortsätter praktisera
avguderi och låta bli att utföra plikterna och öppet synda de allvarliga och förbjudna handlingarna.
Vad gäller minoriteten som vi krigar mot, gör vi det för att de stödjer folk som de ovannämnda,
behagas av dem, utökar deras antal och sluter sig till dem.

Om det sägs att när den försumlige påminns tar han till sig. Men vad gör man med dem som skriver
ned bevisen och får reda på vad de exemplariska lärde har sagt och vidhåller till dess att de dör?

Vi anser inte att det skall hindra oss från att ursäkta dem och säga att de inte var otrogna då det inte
fanns någon som argumenterade med ord och svärd för denna fråga på deras tid. De hade alltså inte
fått reda på sanningen och inte heller hade det fått argumenten klargjorda för sig. Faktum är att de
flesta på deras tid enades om att undvika Sunnah-imamernas böcker helt och fullt. Den som råkade
få syn på dem vände dem ryggen innan de fick fotfäste i deras hjärtan. Deras stora var ständigt på
deras små för att de inte alls skulle titta i dessa böcker. Likaså fick man på sig kungarna om något
av det fastnade i ens hjärta och det enda undantaget var de som Allâh hade skonat.”9

3 – Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs söner och Imâm Hamad bin Nâsir (d. 1255) sade:

”Ibn-ul-Fâridh sade att  den som gör Sudjûd till  en staty och elddyrkaren som dyrkar elden har
endast dyrkat och avsett Allâh. Att han – dvs. Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb – sade att uttalet är
otro till skillnad från att göra Takfîr på den som sade det, är en fråga som du måste kunna skilja på. 

Det är inte tillåtet att göra Takfîr på en person innan han har fått reda på sanningen. Jag tror att
imamen som uttalade sig om dem på detta vis inte trodde att de hade fått reda på sanningen och att
varken Ibn-ul-Fâridh eller hans jämlikar visste vilken otro deras tal och lära bestod av på grund av
deras okunnighet.”10

4 – Imâm ´Abdul-Latîf bin ´Abdir-Rahmân Âlush-Shaykh (d. 1293) sade:

”Shaykh-ul-Islâm Abûl-´Abbâs [bin Taymiyyah] har talat om detta, vilket de lärda känner till. Han
har argumenterat med denna hadîth vid flera tillfällen för att man inte skall göra Takfîr på en individ
till dess att han får reda på bevisen från Budskapet. Därefter döms han för otro eller trotsig synd.
Detta gäller frågor som kan vara oklara för vissa människor som om den allmänna förmågan till att
samla ihop den brändes kroppsdelar som slängdes i  havet,  på landet och i  vinden. Detta gäller
särskilt under tider då det inte finns profeter och när okunnigheten och villfarelsen är rådande. 

Vår Shaykh [Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb] var aldrig den som tog initiativet till att göra Takfîr
bara på grund av en persons handling eller avguderi. Han väntade med det till dess att han visste att
personen hade fått reda på bevisen som får personen att häda om han låter dem vara. Detta är klart
och tydligt på flera ställen av hans tal.”11

5 – Imâm ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân Abâ Butayn (d. 1282) sade: 

”Den som säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh och sedan faller i större avguderi, som
att tillbe döda och frånvarande och be dem om saker och ting och att de avvärjer svårigheter och
avlägga eder i deras namn och offra för dem, är en avgudadyrkare oavsett om han vill eller inte:

9 ad-Durar as-Sanniyyah (1/234).
10 ad-Durar as-Saniyyah (3/23).
11 Misbâh-udh-Dhalâm, sid. 337



كا بِِه را فِره أان يهشل ا لا ياغل إِن  ا 

”Allâh förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida.”

اهه الن اره ألوا ما ن ةا وا لايِه اللجا ه عا ما ا  ر  ِ فاقادل حا ِركل بِال  ن يهشل ما

”Allâh utestänger den från paradiset som sätter medhjälpare vid Allâhs sida och Elden skall bli hans
sista hemvist.”12

Därtill är handlingen avguderi och den som praktiserar det är otrogen.

Men, som Shaykhen [Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb] sade, skall man inte säga att personen är
otrogen  till dess att det klargörs för honom vad sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har
kommit med. Om han vidhåller efter klargörandet, förklaras han vara otrogen. I detta fall blir hans
liv och egendom tillåtna att tagas.”13

6 – Imâm ´Abdur-Rahmân bin Hasan Âlush-Shaykh (d. 1285) sade:

”Det finns en fråga som kvarstår och som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah har talat om, nämligen
att inte ta initiativet till att göra Takfîr på en individ på grund av orsaken som han nämnde. Denna
orsak ålade honom att inte göra Takfîr innan sanningen hade klargjorts för den oliktänkande. Han
(rahimahullâh) sade:

”Vi vet oundvikligt från islam att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte har föreskrivit för
sitt samfund att tillbe någon död människa eller profeterna eller någon annan, oavsett om det rör sig
om bön om skydd eller någonting annat. På samma sätt har han inte heller föreskrivit att man gör
Sudjûd till den döde eller mot den döde och liknande. Faktum är att vi vet att han förbjöd allt det
och att det hör till avguderiet som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har
förbjudit. Men på grund av rådande okunnighet och brist på kunskap om budskapet bland många
senare människor,  går  det  inte  att  göra Takfîr  på dem förrän det  klargörs  för dem att  det  som
sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förkunnat motstrider det.”14

Han (rahimahullâh) förklarade vad som ålade honom att  inte göra Takfîr på en individ om inte
frågan hade klargjorts och personen sedermera vidhållit. Han själv var ett samfund. Det fanns lärda
som folk gjorde Takfîr på för att de förbjöd dem avguderi. De kunde dock inte behandla dem på ett
likadant sätt. Samma sak hände vår Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) när han
inledde sitt kall. När han hörde hur de tillbad Zayd bin al-Khattâb, sade han:

”Allâh är bättre än Zayd.”

Han talade med dem på det sättet för att träna dem att lämna avguderiet. Han talade med ett mjukt
tal för välfärdens skull och för att inte jaga iväg dem.”15

7 – Imâm Ishâq bin ´Abdir-Rahmân Âlush-Shaykh (d. 1319) sade:

”Människor  som  dessa  avgudadyrkare  och  deras  jämlikar  som  dyrkar  helgon och  rättfärdiga
människor  anser  vi  vara  avgudadyrkare  och  otrogna  om  de  har  fått  reda  på  sanningen  från
Budskapet. Vad gäller alla andra synder som inte når upp till denna grad och synd, gör vi inte Takfîr

12 5:72
13 ad-Durar as-Saniyyah (2/313-314).
14 ar-Radd ´alâ al-Bakrî, sid. 377
15 ad-Durar as-Saniyyah (2/210-211).



för dem.

Vi gör inte Takfîr på muslimerna som undviker avgudadyrkarna för en synd och ett stort brott som
de har fallit i.

Angående extrema Djahmiyyah, Qadariyyah, Râfidhah och deras jämlikar som Salaf gjorde Takfîr
på, avviker vi inte från det som Salafs imamer har sagt. Vi avsvär oss inför Allâh från det som
Khawâridj har kommit med och sagt om de muslimska syndarna.”16

8 – Imâm Sulaymân bin Sahmân an-Nadjdî (d. 1349) sade:

”Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lärda anser att den som konverterar till islam inte lämnar islam på
grund  av  stora  synder  som  stöld,  otukt,  alkoholmissbruk  och  orättvist  missbruk  av  andras
egendomar. Det som tar ut honom ur islam till otron är avguderiet och att förneka något av den
religion som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade efter att man har fått kunskap
om det och fått reda på bevisen.”17

9 – Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) sade:

”Ni i ert land – Saudiarabien – måste känna av Allâhs gåva till er i form av Tawhîd och Shaykh
Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs kall  som har omfattat  hela  landet  med godhet.  En del  av den
godhetens ljus har nått andra länder, men inte omfattat dem. Ett exempel är ju Egypten. Du har
säkert varit i Egypten många gånger. Du vet ju vilket avguderi som praktiseras vid al-Husayns grav,
Zaynabs grav och dylikt. Syrien liknar Egypten.

Det jag vill säga är att de som ber andra än Allâh om hjälp känner inte till islams kall. Du kanske
förvånas över det jag säger, men:

مل تانِطقهونا ا أان كه ثللا ما ق  مث إِن هه لاحا

”Allt detta är sanning, [lika sant] som att ni har förmågan att tala!”18

Dessa människor känner inte till islam. Jag har träffat många Mashâyikh därborta. En gång reste vi
från Idlib till Latakia. När det var dags för fredagsbönen svängde vi av till en by. Vi närvarade vid
fredagspredikan. Predikanten var blind eller nästintill blind. Efteråt bjöd han in oss till sitt rum i
moskén. Vi satt och började tala. Naturligtvis började vi tala om kallet. Plötsligt sade han att det är
okej att be ´Abdul-Qâdir al-Djîlânî och andra rättfärdiga människor om hjälp. Jag fördömde honom
för det och sade att de tillbedda kan inte höra och om de hade hört skulle de inte kunnat bönhöra.
Hur kan det vara tillåtet att anropa dem? Det spelar ingen roll, sade han. Jag kommer ihåg mycket
väl hur jag frågade om skillnaden mellan åkallan ägnad dessa som inte hör eller bönhör och åkallan
ägnad en kopparstaty; hädar den sistnämnde? Ja, han hädar, sade han. Vad är då skillnaden mellan
dem när ingen av dem hör?

Dessa  människor  har  en  avvikande  troslära.  De  har  inte  fått  någon  som  förser  dem  med  ett
allomfattande kall som når ut till alla människor i motsats till ert fall. Således anser jag det inte vara
tillåtet att jämföra de islamiska länderna med ert land. Tawhîds kall har nått ert land tack vare Allâh
(´azza  wa  djall)  och  sedan  Muhammad  bin  ´Abdil-Wahhâb.  I  de  andra  länderna  fumlar  de
fortfarande omkring i blindo. Monoteisternas röst därborta är svag och sällsynt; vissa som hör den
vägleds medan andra går vilse på grund av dessa Mashâyikh.

16 ad-Durar as-Saniyyah (1/522).
17 ad-Durar as-Saniyyah (5/376).
18 51:23



Du känner säkert till diskussionen mellan ´Abdullâh al-Qasîmî – mannen som Allâh vilseledde med
tiden – och al-Azhars lärare och i synnerhet Yûsuf ad-Didjawî. Stora lärda från al-Azhar har avvikit
från  Tawhîd.  Tror  du att  de  flesta  egyptierna  har  fått  reda  på Tawhîd?  Det  är  kring detta  som
granskningen  skall  ske.  Jag anser  inte  att  de har  fått  reda på Tawhîd.  Detsamma  gäller  Syrien
frånsett ett ytterst litet antal.

Härmed säger jag att dessa människor har fallit i dogmatisk otro, men det behöver inte betyda att
alla som gör det är otrogna och avfällingar. Varför inte? Därför att ursäkten som måste avvärjas
innan Takfîr implementeras har inte avvärjts från dem. Allâh (ta´âlâ) sade:

ا لهو ا عه ا وا ههمل ظهللما تايلقاناتلهاا أانفهسه اسل دهوا بِهاا وا حا جا وا

”Och i sin ondska och sitt högmod förnekade de [tecknen], trots att de i sitt innersta var övertygade
om deras äkthet.”19

Du vet att otro betyder att se sanningen och täcka och häda den därefter. Om det finns Mashâyikh i
många islamiska länder som godkänner åkallan ägnad andra än Allâh och är själva vilsna och helt
okunniga  om  Tawhîd,  så  får  vi  inte  göra  Takfîr  på  muslimerna  här  och  där  när  de  verkligen
praktiserar större avguderi och inget mindre sådant. Ty de, i form av ett folk, har inte fått sina
ursäkter  avvärjda.  Men när en person får reda på Tawhîd och vidhåller  vid sina förfäders lära,
gäller:

ا لهو ا عه ا وا ههمل ظهللما تايلقاناتلهاا أانفهسه اسل دهوا بِهاا وا حا جا وا

”Och i sin ondska och sitt högmod förnekade de [tecknen], trots att de i sitt innersta var övertygade
om deras äkthet.”20

10 – Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân sade:

”Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb sade:

”Allâh vet att mannen har hittat på lögner om mig som jag inte alls har sagt och i många fall inte
ens tänkt på. Några av dem är… Att jag gör Takfîr på Ibn-ul-Fâridh och Ibn ´Arabî…”

Ibn-ul-Fâridh är författaren till ”al-Mandhûmah at-Tâ’iyyah” som handlar om panteism. I den finns
det otro och kätteri och skydd sökes hos Allâh. Trots det gjorde Shaykhen inte Takfîr på författaren.
Han visste inte i vilket tillstånd som han hade dött och han visste inte huruvida han hade fått reda på
sanningen eller inte. Han sade att det som finns i den är otro och kätteri, utan att göra Takfîr på
författaren.  Detta är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik.  De bekräftar varken paradiset eller
helvetet  åt  någon  bortsett  från  den  som  Allâhs  sändebud  (sallâ  Allâhu  ´alayhi  wa  sallam)  har
bekräftat dem åt.

Ibn ´Arabî är  känd och hette  Muhyî-ud-Dîn bin ´Arabî at-Tâ’î,  ledaren för panteismen. Ibn-ul-
Fâridh  var  Ibn ´Arabîs  anhängare.  Trots  det  gjorde Shaykhen inte  Takfîr  på dem, även om de
uttalade otro, villfarelse och kätteri. Att göra Takfîr på en individ kräver bevis, ty man vet inte om
personen har ångrat sig. Allâh vet bättre.”21

Han sade också:

19 27:14
20 Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (1004).
21 Sharh ´Aqîdat-il-Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, sid. 155 



”Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb och andra lärda och imamer gör Takfîr på den vars otro
bevisas av Qur’ânen och Sunnah och inte ursäktas. Han skall alltså inte ha någon ursäkt. Först och
främst ger man honom bevis för att hans handling är otro. Därefter skall man se till att han inte
ursäktas  med  någon  av  de  kända  ursäkterna  som  okunnighet,  tvång,  missförstånd  eller  någon
annan.  Shaykh Muhammad följde Salafs metodik. Han uppfann inget eget.”22

11 – ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429) sade:

”Egyptens Muftî ´Alî Djumu´ah sade:

”Shaykh  Muhammad  bin  ´Abdil-Wahhâbs  kall  var  ett  Khawâridjs  kall  som  gjorde  uppror  mot
´Uthmâniyyahs kalifat.”

Jag säger till Muftî att det är obligatoriskt att vara trovärdig. Allâh (ta´âlâ) sade:

اِدقِينا عا الص  كهونهوال ما ا وا نهوال ات قهوال ا  ياا أايههاا ال ِذينا آما

”Troende! Frukta Allâh och håll samman med de trovärdiga!”23

´Uthmâniyyahs kalifat  omfattade aldrig Nadjd och dess marktrupper kom inte in i  landet innan
Ibrâhîm Pashas armé flera år efter Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs död.

Muftîs misstag främjar terrorismen och är en lögn. Må Allâh ge honom det han förtjänar. Han går
hand i hand med al-Ikhwân al-Mufsidûn som påstår att Khawâridj och terrorister har endast lärt sig
Takfîr  på  muslimerna  från  Shaykh  Muhammad  bin  ´Abdil-Wahhâb  och  boken  ”ad-Durar  as-
Saniyyah”. Det stämmer inte alls. Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb gjorde endast Takfîr på
de stora hedningarna som Allâh gjorde Takfîr på. Därtill gjorde han inte Takfîr på någon innan
sanningen  hade  klargjorts  och  ursäkterna  upphört.  Dessa  al-Ikhwân  al-Mufsidûn  vill  associera
denna  ruttna  lära  och  dessa  illgärningar  med  Shaykh  Muhammad  bin  ´Abdil-Wahhâb
(rahimahullâh) och hans sanna kall. Spåren av Bannâ’iyyah, Surûriyyah och Qutbiyyah är klara och
tydliga.”24

Han fick också följande fråga som han besvarade:

Fråga: Vissa säger att Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb är orsaken.

Svar: Det är en väldig lögn och ett skandalöst lurendrejeri. Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb
(rahimahullâh) gjorde endast Takfîr på den som förtjänar det bland hedningarna som dyrkar gravar
och  avlägger  eder  i  deras  namn.  Därtill  gjorde  han  inte  Takfîr  på  dem  förrän  sanningen  hade
klargjorts  för dem. Det är  en lögn,  ett  lurendrejeri,  ett  förräderi  och ett  svek att  säga att  dessa
människor har  fått  sin  metodik från Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs böcker.  Den som
säger så är en lögnare, lurendrejare och svikare.25

12 – Shaykh Sâlih bin ´Abdil-´Azîz Âlush-Shaykh fick följande fråga som han besvarade:

Fråga: Vad berör Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs kall, nämnde ni att de har åtstramat Takfîr-frågan
samtidigt som de har lagt ned en mycket stor vikt vid Tawhîd. Vad beror det på?

22 Föreläsning: al-Farq bayn at-Taysîr ash-Shar´î wal-Mu´âsir.
23 9:119
24 Radd ´alâ Muftî Misr ´Alî Djumu´ah, sid. 80-81  
25 http://www.darulhadith.com/v2/varje-gang-ett-gang-khawaridj-dyker-upp-huggs-de-av/ 
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Svar: Det beror på att Tawhîd räddar människan från att dyrka någon annan än Allâh. När Shaykh
Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) blev frågad om han gör Takfîr på den som dyrkar
al-Badawî, al-Kawwâzs kupol eller någon annan än Allâh, svarade han ”Nej” för att det inte finns
någon som påminner dem. Han sade att han inte dömer dem. När han blev frågad om han gör Takfîr
på människorna svarade han:

”Fri är Du från brister – detta är en väldig lögn!”

De tillhör de lärda som har stramat åt frågan och begränsat den vid det som nämns i Qur’ânen och
Sunnah och de lärdas samstämmighet. Vad beträffar frågorna som de är oense om, gör de inte Takfîr
för dem. När Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb blev frågad om mindre frågor, som Tawassul
via levande, status, helgd och liknande, sade han att han inte har talat om de frågorna. I början av
sitt kall talade han endast om det vars förbud de lärda var enade om och inte om dessa frågor. Han
talade  inte  om  frågorna  som  det  fanns  delade  åsikter  om.  Detta  hör  till  hans  (rahimahullâh)
förståelse av kallet och att alla syften med vårt kall inte nämns alltid och överallt. De viktigaste
frågorna måste prioriteras och ett hänsyn måste tagas till plats och tid. Alla frågor skall inte sägas
alltid och överallt. Frågorna måste alltså ordnas.26

13 – Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas Âl ´Abdil-Karîm (d. 1425) sade:

”Boken som vi har framför oss är svar av Shaykh Sulaymân bin Sahmân på frågor som ställdes till
honom kring vissa tvivel som de där människorna har fastnat för och propagerat bland människor.
Shaykhen svarade ingående sett till  människornas stora behov av att dessa tvivel exponeras och
förkastas.

En av frågorna som Shaykhen behandlade var Takfîr. Han förklarade hur allvarligt det är att göra
Takfîr på en muslim och vilka regler och principer Takfîr har enligt Ahl-us-Sunnah.

En annan viktig fråga var att rentvå Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb från den Takfîr som
dessa  människor  och  andra  associerar  honom  med.  Det  är  följderna  av  deras  okunnighet  och
missförstånd av hans (rahimahullâh) uttalanden. Således klargjorde Shaykh Sulaymân den korrekta
förståelsen av de uttalanden som Takfîriyyûn har fastnat för och skurit av vägen för dem. Kallets
lärde är kunnigare om sin Shaykhs och imams uttalanden. De har företräde framför andra när det
kommer till att förklara Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) dogm.”27

Jämför nu dessa utlåtanden från några av Salafiyyahs störste lärde med Ibn ´Âbidîns anklagelse:

”De  tillskriver  sig  Hanâbilah  men  anser  att  bara  de  är  muslimer  och  att  alla  oliktänkare  är
avgudadyrkare. Till följd därav tillåter de att Ahl-us-Sunnah och deras lärde dödas.”

Imâm Sâlih al-Fawzân sade:

”Klargör för oss. Klargör för oss dessa fel i vår läroplan och i dessa böcker. Tomma anklagelser
godtas inte. Bevisa era anklagelser. Vi är beredda på att rätta till dem och ta bort dem. Vi utmanar
dem i det.”28

26 http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=153 
27 Minhâdj Ahl-il-Haqq wal-Ittibâ´fî Mukhâlafati Ahl-il-Djahl wal-Ibtidâ´, sid. 27
28 https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=162071 
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Dagens Salafiyyûn är Khawâridjs värsta fiende

1 – ´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376) sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade:

لامهونا ا لا تاعل ِ ما لاى ا  هه أامل تاقهولهونا عا هلدا ه عا لِفا ا  ا فالان يهخل هلدا ِ عا تهمل ِعندا ا  ذل ةا قهلل أات خا دهودا عل ناا الن اره إِل  أاي اماا م  س  قاالهوال لان تاما بالاى مان كاسابا وا
الِدهونا ابه الن اِر ههمل فِيهاا خا حا لائِكا أاصل ِطيئاتههه فاأهول اطاتل بِِه خا أاحا يثئاةا وا سا

”De säger: ”Eldens straff skall inte drabba oss mer än ett begränsat antal dagar.” Säg: ”Har Allâh
lovat er det – för Allâh sviker inte Sina löften – eller påstår ni om Allâh något som ni inte kan
veta?”Nej! De som har begått onda handlingar och är helt omslutna av sin synd, har Elden till
arvedel och där skall de förbli till evig tid.”29

Denna vers argumenterar Khawâridj med för att göra Takfîr på syndare. Som du ser är versen ett
bevis mot dem. Den handlar uppenbarligen om avguderi. Så är det med alla lögnare; varje vers eller
autentisk hadîth som de argumenterar med för att rättfärdiga sina falskheter måste i själva verket
vara ett argument mot dem.”30

2 – Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî sade:

”Precis som förr har ett gäng unga muslimer dykt upp. De har en knapp förståelse om religionen
och  de  anser  att  knappt  någon  ledare  styr  med  Allâhs  lag.  Utifrån  det  gör  de  uppror  mot
makthavarna utan att rådfråga de lärda och visa männen. Tvärtom agerar de omedgörligt på egen
hand. De har orsakat en kaotisk prövning varpå de har spillt blod i Egypten, Syrien, Algeriet och
dessförinnan i Haram i Makkah. På så sätt har de motsagt de autentiska hadîtherna som muslimerna
i alla tider har praktiserat. Alla förutom Khawâridj.”31

3 – ´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422) sade:

”Jag  avråder  att  man  läser  Sayyid  Qutbs  (rahimahullâh)  böcker  som ”Fî  Dhilâl-il-Qur’ân”  och
andra. Det finns Takfîriyyûn och ungdomar som har blivit Takfîriyyûn på grund av Sayyid Qutbs
(rahimahullâh) yttranden. Sayyid Qutb skall betraktas som en författare och inte som en Qur’ân-
tolkare. Hans Qur’ân-tolkning är skriven av en person som var ateist i elva år. Det har han själv
erkänt. Hur skall den tolkningen vara då?”32

4 – ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî sade:

”Angående dagens terrorister som tar på sig sprängämnen eller kör sprängladdade bilar och sedan
spränger sig själva bland folkmassor, så är det ett bedrägeri som har inget med islam att göra. Islam
godkänner inte den handlingen. Dagens självmordsattentat i Storbritannien och andra länder utförs
och planeras av Takfîriyyûn Khawâridj  som fördömdes av sändebudet  (sallâ  Allâhu ´alayhi  wa
sallam) när han sade:

”I slutet av tiden kommer det komma ett folk. De har små tänder och tunna drömmar. De talar enligt
den främsta skapelsens tal, men de tränger ut ur islam på samma sätt som pilen tränger igenom
bytet. Deras tro kommer inte längre ned än deras strupar. Döda dem var ni än råkar på dem. Han
som dödar dem kommer sannerligen att belönas på Domedagen.”

29 2:81-82 
30 Taysîr-ul-Karîm, sid. 57 
31 Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (7/1241).
32 Nasâ'ih wa Fadha'ih, sid. 64-65 



”De är  de värsta stupade som har stupat  under himlen och de bästa stupade är de som Eldens
invånares hundar har dödat. De var muslimer men blev otrogna.”

”Döda dem var ni är hittar dem.”

”Eldens hundar.”

Att de tränger igenom religionen betyder att de hamnar på andra sidan; de går ut ur religionen utan
att något från den blir kvar på dem.

Baserat på detta vet man att  islam har  inget  med dessa dumma och våghalsiga illdåd att  göra.
Gärningsmännen  och  deras  illdåd  måste  fördömas.  De  som  anklagar  Salafiyyûn  som  följer
Qur’ânen, Sunnah och följeslagarnas metodik för sprängattentat i Storbritannien och andra länder
som resulterar med mord, förstörelse, blodbad, terror och uppror mot landet är i själva verket de
som ligger bakom dessa synder som de vill tillskriva andra. Dessa människor är al-Qâ´idah som
följer Usâmah bin Lâdin, al-Mas´arî, Sa´d al-Faqîh och deras jämlikar. Dessa människor har fått sin
uppfostran från böcker skrivna av tänkare såsom Sayyid Qutb och hans jämlikar som har felaktiga
metodiker och gör orättvist Takfîr på muslimerna.”33

5 – ´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb al-Wasâbî (d. 1436) sade:

”Vi,  Ahl-us-Sunnah  wal-Djamâ´ah,  kallar  sedan  många  år  tillbaka  till  nyttig  kunskap  och  god
handling, fasthållning vid Qur’ânen och Sunnah och avståndstagande från Khawâridj, Hizbiyyûn
och andra prövande människor. Även om de lovar dig undervisning i al-Bukhârîs ”as-Sahîh” och
certifikat skall du tacka nej. Ta inte emot certifikat från Khawâridj eller Sûfiyyah. Akta er. Följ
Salafs förståelse. Titta vilka kunniga och religiösa män som den förståelsen har producerat: Shaykh
Ibn Bâz, Shaykh Ibn ´Uthaymîn, Shaykh Muqbil, Shaykh al-Albânî, Shaykh al-Fawzân och andra
lärda. Titta hur de har lärt människorna Qur’ânen och Sunnah, skrivit nyttiga och värdefulla böcker.
Allâh har gagnat med deras kunskap och kall fram till idag. Vissa har dött, andra lever än, men
nyttan är ett faktum och lov och pris tillkommer Allâh!

Om alla människor hade haft samma ideologi som Usâmah bin Lâdin så hade det varit en katastrof.
Om de lärda hade haft samma ideologi som Usâmah bin Lâdin, Sayyid Qutb och Muhammad Surûr
så hade elden varit lös. De islamiska länderna hade brunnit. Men lov och pris tillkommer Allâh för
att det finns människor som är kloka, lugna, lärda, förståndiga och smarta. Allâh har gagnat med
deras kunskap och kall.  Vad gäller  de andra, så är deras kall  en lös eld.  Jag svär vid Allâh att
Usâmah bin Lâdins  kall,  Muhammad Qutbs  kall,  Sayyid Qutbs kall,  Hasan al-Bannâs kall  och
Muhammad Surûrs kall har skadat de muslimska samhällena oerhört mycket och det skadar dem än
idag.”34

6 – Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân fick följande fråga som han besvarade:

Fråga: Är man en Khâridjî om man anser det vara obligatoriskt att göra uppror mot makthavaren
eller oinskränkt tillåter uppror mot makthavaren?

Svar: Båda hör till Khawâridjs lära. Han som tror på det är Khâridjî. Han som tror på det och manar
till det är ännu värre. Han som tror på det och manar till det och tar till sig vapen är ännu värre.
Khawâridj består av flera nivåer. Vissa är sittande Khawâridj som har denna troslära utan att befalla

33 as-Salafiyyûn Barî'ûn min al-A´mâl al-Irhâbiyyah, sid. 164-166 
34 Föreläsning: ath-Thabât ´alâ as-Sirât al-Mustaqîm yakûn bil-´Ilm.  http://www.darulhadith.com/v2/mannen-bakom-

den-brinnande-muslimska-varlden/ 

http://www.darulhadith.com/v2/mannen-bakom-den-brinnande-muslimska-varlden/
http://www.darulhadith.com/v2/mannen-bakom-den-brinnande-muslimska-varlden/


den eller ta till sig vapen. De anser dock att den är korrekt. Dessa är sittande Khawâridj. Vad gäller
dem  som  tar  till  sig  vapen  eller  kallar  människorna  till  detta,  så  är  de  värre  än  de  sittande
Khawâridj.35

7 – ´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh sade:

”Många som har det här tankesättet är okunniga. De har lurats på grund av sin nedsatta kunskap och
insyn. Därför har de tagit till sig dessa Takfîrî-åsikter från en grupp som antar denna metodik för att
leva upp till sina tvetydiga motiv. De har kommit med dessa tankesätt för att bedra människor med
nedsatt kunskap, förståelse och insyn. Varenda en som känner någon tro på detta vis är skyldig att
påminna honom om Allâh och förklara för honom hur falsk hans ideologi och metodik är.

Om han tar till sig och återvänder till sitt sunda förnuft, är målet nått. Om han inte tar till sig och i
stället fortsätter med sin falskhet, skall man inte låta dem förstöra våra ungdomars religion. Takfîrî-
ideologin är syndig och dålig. Den motiveras av folk som vill skada samfundet. Därav gör det allt
för att uppnå sitt mål.

Jag råder mina bröder att akta sig för all propaganda som gör Takfîr på de muslimska samhällena
och manar till uppror mot ledarna och våld mot muslimerna. Likaså råder jag dem som ger utslag
till dessa människor att frukta Allâh för sin egen skull, för muslimernas skull och de muslimska
samhällenas skull. De skall veta att detta är Ahl-ul-Bid´as väg.

Salaf  var  för  långt  bort  och  för  sunda  för  att  följa  denna  syndiga  väg.  De  brukade  mana
människorna  till  att  lyssna,  lyda  och  härda  med  ledarna  om  de  så  skulle  vara  orättvisa  eller
tyranniska. De brukade förbjuda uppror mot ledarna för att skona muslimernas liv och ena dem.
Frukta Allâh för muslimernas skull! Akta er för Allâhs vrede och straff!

Muslimerna är skyldiga att akta sig för och varna för den som ger okunniga utslag och inte ångrar
sig. Må Allâh skydda muslimerna mot all ondska och alla prövningar, uppenbara som dolda.”36

8 – ´Allâmah ´Abdul-Muhsin bin Hamad al-´Abbâd fick följande fråga som han besvarade:

Fråga: Vad är skillnaden mellan gårdagens och dagens Khawâridj?

Svar: Det förekommer ingen skillnad mellan dem båda om dagens Khawâridj är upprättade på det
gårdagens var upprättade på. Det hör till gårdagens Khawâridj att göra Takfîr på dem som gör stora
synder och säger att de kommer att vistas i Elden i evig tid. Således är den som i dag är upprättad på
gårdagens Khawâridjs metodik precis som dem och det förekommer ingen skillnad mellan dem
båda.37

35 Föreläsning: Liqâ' Maftûh bi ´Afîf (59). http://www.darulhadith.com/v2/alla-3-ar-khawaridj/ 
36 Fatâwâ al-A'immah fîn-Nawâzil al-Mudahlimah, sid. 198-199 
37 Kassettbandet ”al-Hamalât al-I´lâniyyah dhidd Hukkâm wa ´Ulamâ’ Bilâd-il-Haramayn”.
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En uppmaning innan du yttrar dig

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân sade:

”Vi  ber  varenda  en  som  hör  talas  om  något  som  fördunklar  Shaykh  Muhammad  bin  ´Abdil-
Wahhâbs kall eller läser böcker som sprider dessa rykten, som Shaykh Muhammad Abû Zahrahs
böcker, att de försäkrar sig och hänvisar till Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs böcker och
böckerna som är skrivna av de lärda efter honom som förkunnade hans kall för att se hur dessa
rykten endast är lögner. Allâh (ta´âlâ) sade:

للتهمل نااِدِمينا ا فاعا لاى ما وا عا بِحه هاالاة  فاتهصل ا بِجا ما مل فااِسق  بِناباأ  فاتاباي نهوا أان تهِصيبهوا قاول اءكه نهوا إِن جا ياا أايههاا ال ِذينا آما

”Troende! Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte [för tillförlitlighet] kommer till er med
en upplysning, försök då reda ut [vad som är sanning], så att ni inte utan att inse det tillfogar [andra]
skada och sedan måste ångra vad ni gjort.”38

Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs böcker och de lärdas böcker efter honom är enkla att få
tag på. De delas ut överallt. De kallar inte till någon särskild lära eller innovativ grupp. De kallar
endast till handlingar utmed Qur’ânen, Sunnah och Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära, förkastning
av innovationer och myter och att man rättar sig efter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
och samfundets tidigaste och bästa generationer.”39

´Allâmah Muhammad bin ´Alî al-Djâmî (d. 1416) sade:

”Många som inte känner till Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs liv tror att han endast kallade
till och reformerade Tawhîd-ul-´Ibâdah. Det är fel. Om du läser hans biografi märker du att hans
första handling var att han stenade kvinnan som erkände otukt för honom. Hans kall började med
Tawhîd och verkställandet av föreskrivna straff och en allomfattande reform. Han dömde utmed det
som  Allâh  hade  uppenbarat  och  reformerade  trosläran  och  dyrkan.  Men  på  grund  av
omständigheterna och Nadjds dåvarande tillstånd fokuserade han sig på Tawhîd-ul-´Ibâdah. På hans
tid föll människorna i avguderiet. Vissa dyrkade palmer. De dyrkade djinner. Andra dyrkade gravar.

När han hade fått fotfäste i Dar´iyyah började han skriva många brev till olika destinationer. Däri
klargjorde  han  sitt  kall  och  sin  ställning  till  de  fyra  imamerna,  följeslagarna,  Sunnah  och  de
resterande domarna. Han klargjorde att hans kall handlar inte bara om att berätta om avguderi och
Tawhîd,  vilket  hans  motståndare  spred,  utan  ett  allomfattande  kall  och  en  allomfattande
reformation. Han kallade till allt det som Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade till.
Han började med trosläran och dyrkan och fortsatte sedan med domarna. Hans reform skall alltså
förstås som allomfattande reform.

Därför måste ni läsa det senaste som vår Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz, och andra av dagens lärda,
har skrivit kring hans biografi. Ni måste läsa det för att känna till sanningen om denna reform.”40

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î sade:

”Vad Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb beträffar, så fanns det palmer, gravar, träd och stenar
som dyrkades vid Allâhs sida till dess att han (rahimahullâh) började kalla. Allâh har gagnat med
hans kall.
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39 al-Bayân li Akhtâ' Ba´dh-il-Kuttâb, sid. 187 
40 Sharh Thalâthat-il-Usûl, sid. 108 



Vi i Sa´dah brukade utav okunnighet söka välsignelse via gravjord och utav okunnighet avlägga
eder för andra än Allâh till dess att vi fick tag på Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs böcker.
Det är en favör från Allâh. Efter att hans böcker hade spridits började även mytomanerna skämmas
och säga att de inte gör det längre. Allâh (subhânah) säger i Sin väldiga skrift:

ِظيم  كا لاظهللم  عا رل ِ إِن  الشث ِركل بِال  لا تهشل

”Avguda inte vid Allâhs sida; att sätta medhjälpare vid Hans sida är att begå en svår orätt!”41

ن ياشااء لِكا لِما ا دهونا ذا فِره ما ياغل كا بِِه وا را فِره أان يهشل ا لا ياغل إِن  ا 

”Allâh förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill hans
mindre synder.”42

Hela världens muslimer har gagnats av Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh).”43
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