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

َنیِرِھاَظ اوُحَبَْصأَف ْمِھِّوُدَع ىَلَع اوُنَمَآ َنیِذَّلا اَنْدََّیأَف   
 
”Men Vi stödde dem som trodde på honom mot deras fiender, och de avgick med segern.”4 
 

َنُوبِلاَغْلا ُُمھَل اَنَدنُج َّنِإَو   
 

                                                
1 Ahmad och Abû Dâwûd rapporterade den från Mu´âwiyah. Ahmad, Ibn Mâdjah och Ibn Abî ´Âsim rapporterade den 

från Anas. 
2 Rapporterad av al-Âdjurrî i ”ash-Sharî´ah” från ´Abdullâh bin ´Amr och at-Tabarânî i ”as-Saghîr” och ”al-Awsat” från 

Anas bin Mâlik. 
3 Muslim (1920). 
4 61:14 
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”Och att Våra styrkor skall hemföra segern.”5 
 
De är segrarna med såväl svärd och spjut som med argument och bevis. De är endast en grupp 
som inte splittras därav namnet ”Samlingen”. Allah (ta´âlâ) sade: 
 

ُلَالَّضلا َّالِإ ِّقَحْلا َدْعَب اَذاَمَف   
 
”Vad finns vid sidan av sanningen annat än lögn och misstag.”6 
 
De har inga namn som de är kända för bortsett från islam, Sunnah och dylikt. Imâm Mâlik 
(rahimahullâh) sade att Ahl-us-Sunnah saknar namn som de är kända för – varken Djahmî, 
Qadarî eller Râfidhî. Han (rahimahullâh) blev frågad om Sunnah och svarade: 
 
”Det har inget annat namn än Sunnah.” 
 
Det vill säga att Ahl-us-Sunnah saknar andra namn som de tillskrivs. 
 
Det har lagts ned mycket vikt vid att stärka de rättfärdiga Salafs dogm och klargöra dess bevis. 
Stora imamer har förklarat denna dogm i många och varierande verk. Till dem hör verk vid 
namn ”as-Sunnah”. Dogmen vill säga. De överstiger tvåhundrafemtio verk. Några av dem är: 
 
1 – ”as-Sunnah” av Ibn Abî Shaybah 
2 – ”as-Sunnah” av Ahmad bin Hanbal 
3 – ”as-Sunnah” av Ibn Abî ´Âsim 
4 – ”as-Sunnah” av ´Abdullâh bin Imâm Ahmad 
5 – ”as-Sunnah” av al-Khallâl 
6 – ”as-Sunnah” av Ahmad bin al-Furât Abî Mas´ûd ar-Râzî 
7 – ”as-Sunnah” av Ismâ´îl bin Usayd al-Madînî 
8 – ”as-Sunnah” av Asad bin Mûsâ 
9 – ”as-Sunnah” av Ibn-ul-Qâsim – Mâliks elev 
10 – ”as-Sunnah” av Muhammad bin Salâm al-Baykandî 
 
11 – ”as-Sifât wa ar-Radd ´alâ al-Djahmiyyah” av Nu´aym bin Hammâd 
12 – ”as-Sunnah” av al-Athram 
13 – ”as-Sunnah” av Harb bin Ismâ´îl al-Karmânî 
14 – ”as-Sunnah” av Ibn Abî Hâtim 
15 – ”as-Sunnah” av Ibn Abîd-Dunyâ 
16 – ”as-Sunnah” av Ibn Djarîr at-Tabarî 

                                                
5 37:173 
6 10:32 
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17 – ”at-Tabsîr fî Ma´âlim-id-Dîn” av Ibn Djarîr 
18 – ”as-Sunnah” av at-Tabarânî 
19 – ”as-Sunnah” av Abûsh-Shaykh al-Asbahânî 
20 – ”as-Sunnah” av Abûl-Qâsim al-Lâlakâ’î 
21 – ”as-Sunnah” av Muhammad bin Nasr al-Marwazî 
22 – ”´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth” av as-Sâbûnî 
23 – ”al-Ibânah” av Ibn Battah 
24 – ”at–Tawhîd” av Ibn Khuzaymah 
25 – ”at-Tawhîd” av Ibn Mandah 
26 – ”al-Îmân” av Ibn Abî Shaybah 
27 – ”al-Îmân” av Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm 
28 – ”Sharh-us-Sunnah” av al-Muzanî – ash-Shâfi´îs elev 
29 –  ”Sharh Madhâhib Ahl-is-Sunnah” av Ibn Shâhîn 
30 – ”al-Hudjdjah fî Bayân-il-Mahadjdjah wa Sharh ´Aqîdah Ahl-is-Sunnah” av Abûl-Qâsim 
at-Taymî al-Asbahânî 
 
31 – ”Usûl-us-Sunnah” av Abû Abdullâh Ibn Abî Zamanîn 
32 – ”ash-Sharî´ah” av al-Âdjurrî 
33 – ”I´tiqâd Ahl-is-Sunnah” av Abû Bakr al-Ismâ´îlî 
34 – ”as-Sunnah” av al-Barbahârî 
35 – ”al-Îmân” av Ibn Mandah 
36 – ”al-Îmân” av al-´Adanî 
37 – ”al-´Arsh” av Muhammad bin Abî Shaybah 
38 – ”al-Qadar” av Ibn Wahb 
39 – ”al-Qadar” av Abû Dâwûd 
40 – ”ar-Ru’yah” av ad-Dâraqutnî 
 
41 – ”as-Sifât” av ad-Dâraqutnî 
42 – ”an-Nuzûl” av ad-Dâraqutnî 
43 – ”Risâlah ilâ Ahli Zabîd” av Abû Nasr as-Sidjzî 
44 – ”Djawâb Ahl Dimashq fîs-Sifât” av al-Khatîb al-Baghdâdî 
45 – ”as-Sunnah” av Abû Ahmad al-Asbahânî, även känd som ”´Assâl” 
46 – ”as-Sunnah” av Ya´qûb al-Fasawî 
47 – ”as-Sunnah” av al-Qassâb 
48 – ”Usûl-us-Sunnah” av Abû Bakr ´Abdullâh bin az-Zubayr al-Humaydî 
49 – ”as-Sunnah” av Hanbal bin Ishâq 
50 – ”Usûl-us-Sunnah” av Abû ´Amr at-Talamankî 
 
Detsamma gäller de böcker som skrevs efter dessa författare. Några av dem var Ibn ´Abdil-
Barr, Ibn Qudâmah al-Maqdisî, Ibn Taymiyyah, Ibn-ul-Qayyim, adh-Dhahabî, Ibn Kathîr och 
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Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb. Däri klargörs den sanna dogmen. Den utgör ett bevis och 
avslöjar sekternas tvivel. 
 
Jag kommer att nämna en del av dessa präktiga människors dogm. Allâh förfogar över min 
framgång och Honom litar jag mig till. 
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DEN KORREKTA DOGMEN OM ALLÂHS HERRAVÄLDE 

 
Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah anser att Allâh (ta´âlâ) är ensam om skapandet, herraväldet och 
upprätthållandet. Allâh (ta´âlâ) sade: 
 

 َسْمَّشلاَو اًثیِثَحُ ُھُبلْطَی َراَھَّنلا َلْیَّللا يِشُْغی ِشْرَعْلا ىَلَع ىَوَتْسا َُّمث ٍماَّیَأ ِةَّتِس يِف َضْرَألاَو ِتاَواَمَّسلا َقَلَخ يِذَّلاُ ّهللا ُمُكَّبَر َّنِإ
  َنیِمَلاَعْلا ُّبَر ُّهللا َكَراَبَت ُرْمَألاَو ُقْلَخْلاُ ھَل َالَأ ِهِرَْمأِب ٍتاَرَّخَسُم َموُجُّنلاَو َرَمَقْلاَو

 
”Er Herre är förvisso Allâh som skapade himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste 
Han Sig över tronen. Han låter natten svepa dagen - den ena följer den andra i snabb följd. 
Sol, måne och stjärnor lyder Hans bud. Skapelsen är Hans och Han befaller över allt. Väldig 
vare Allâh, världarnas Herre!”7 
 

sَِِّ َروُكُّذلا ءاَشَی نَمِل ُبَھَیَو اًثاَنِإ ءاَشَی ْنَمِل ُبَھَی ءاَشَی اَم ُُقلْخَی ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُكْلُم   
 
”Allâh äger herraväldet över himlarna och jorden. Han skapar vad Han vill och Han skänker 
åt den Han vill döttrar och åt den Han vill söner.”8 
 

ٌریِدَق ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع َُوھَو ُتیِمُیَو يِیُْحی ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُكْلُم ُھَل   
 
”Hans är herraväldet över himlarna och jorden; Han skänker liv och skänker död och Han har 
allt i Sin makt.”9 
 
Denna Tawhîd kallas för ”Tawhîd-ur-Rubûbiyyah” och är gjuten i varje människas inre. Ingen 
människa motsätter sig den, oavsett om hon är muslim eller inte. Allâh (ta´âlâ) sade om de 
otrogna: 
 

َُّهللا َُّنلُوقَیَل َضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا َقَلَخ ْنَّم ُمھَتَْلأَس نِئَلَو   
 
”Och om du frågar dem: ”Vem har skapat himlarna och jorden?” – svarar de helt säkert: 
”Allâh.”10 
 

َنوُكِرْشُّم ُمھَو َّالِإ sِّاِب ُْمھُرَثْكَأ ُنِمُْؤی اَمَو   
 
”Och de flesta av dem tror inte på Allâh utan att de är avgudadyrkare.”11 

                                                
7 7:54 
8 42:49 
9 57:2 
10 31:25 
11 12:106 
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Mudjâhid sade: 
 
”De betror att Allâh är deras Skapare och Försörjare som orsakar deras död. De betror det 
samtidigt som de dyrkar andra än Honom.” 
 
Avgudadyrkarna trodde alltså inte att deras avgudar hade någon andel i Allâhs skapande. De 
ansåg att enbart Allâh förfogade över det. Däremot påstod de att deras gudomar användes för 
att föra dem närmare Allâh och medla för dem hos Honom. Han (ta´âlâ) sade: 
 

ىَفْلُز َِّهللا ىَلِإ اَنُوبِّرَُقیِل َّالِإ ُْمھُدُبْعَن اَم ءاَیِلْوَأ ِھِنوُد نِم اوُذَخَّتا َنیِذَّلاَو ُصِلاَخْلا ُنیِّدلا sَِِّ َالَأ   
 
”Ja, ren, uppriktig tillbedjan är Allâh förbehållen! Men de som tar beskyddare vid sidan av 
Honom [säger]: ”Vi tillber dem just för att de skall föra oss närmare Allâh.”12 
 

ُْمھَف اًباَتِك ُْمھاَنْیَتآ ْمَأ ِتاَواَمَّسلا يِف ٌكْرِش ُْمھَل ْمَأ ِضْرَْألا َنِم اوُقَلَخ اَذاَم يِنوُرَأ َِّهللا ِنوُد نِم َنوُعْدَت َنیِذَّلا ُمُكءاَكَرُش ُْمتْیَأَرَأ ُْلق  
اًروُرُغ َّالِإ اًضْعَب ُمھُضْعَب َنوُمِلاَّظلا ُدِعَی نِإ ْلَب ُھْنِّم ٍةَنِّیَب ىَلَع   

 
”Säg: ”Har ni tänkt över era medhjälpare som ni tillber i Allâhs ställe? Visa mig vad de har 
skapat på jorden. Eller har de en andel i himlarna?” Eller har Vi gett dem en Skrift som 
innehåller bevis som de stöder sig på? Nej, de orättfärdiga invaggar bara varandra i falska 
förhoppningar.”13 
 
Allâh (ta´âlâ) sade om Qurayshs avgudadyrkare: 
 

ٍنوُنْجَّم ٍرِعاَشِل اَنِتَھِلآ اوُكِراَتَل اَّنِئَأ َنوُلُوقَیَو َنوُرِبْكَتْسَی َُّهللا َّالِإ َھَلِإ َال ُْمھَل َلیِق اَذِإ اُوناَك ُْمھَّنِإ   
 
”Varje gång de fick höra orden ”det finns ingen sann gud förutom Allâh”, kände de hur 
högmodet steg dem åt huvudet och de säger: ”Skall vi överge våra gudar för en galen poets 
skull.”14 
 

ٌباَجُع ٌءْيَشَل اَذَھ َّنِإ اًدِحاَو اًھَلِإ َةَھِلْآلا َلَعَجَأ   
 
”Han gör ju alla gudar till en gud – det är högst märkligt.”15 
 
Allâh (ta´âlâ) etablerade denna Tawhîd för att den skall fastställas, bekräftas och intala 
människan att Tawhîd-ul-Ulûhiyyah är obligatorisk, ty Tawhîd-ur-Rubûbiyyah fordrar att 

                                                
12 39:3 
13 35:40 
14 37:35–36 
15 38:5 
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man dyrkar endast Allâh (ta´âlâ). Allâh (ta´âlâ) sade: 
 

َنُوقَّتَت ْمُكَّلَعَل ْمُكِلْبَق نِم َنیِذَّلاَو ْمُكَقَلَخ يِذَّلا ُمُكَّبَر ْاوُُدبْعا ُساَّنلا اَھُّیَأ اَی   
 
”Människor tillbe er Herre, som har skapat er och dem som levde före er – så att ni skall 
frukta.”16 
 

َنُوفَرُْصت ىََّنأَف َُوھ َّالِإ َھَلِإ َال ُكْلُمْلا ُھَل ْمُكُّبَر َُّهللا ُمُكِلَذ   
 
”Detta är Allâh, er Herre. Allt herravälde är Hans. Det finns ingen sann gud utom Han. Hur 
har någon kunnat förmå er att vända ryggen?”17 
 

ٍفْوَخ ْنِّم ُمھَنَمآَو ٍعوُج نِّم ُمھَمَعْطَأ يِذَّلا ِتْیَبْلا اَذَھ َّبَر اوُدُبْعَیْلَف   
 
”Därför skall de tillbe Herren till denna Helgedom, som har gett dem föda när hungersnöden 
hotade och trygghet från fruktan.”18 
 
Allâh (ta´âlâ) sade att endast Han skapade och försörjde dem, något de inte betvivlade. Han 
lät det vara ett bevis mot dem för att det är obligatoriskt att dyrka Honom allena, ingen 
medhjälpare har Han. Allâh (ta´âlâ) sade: 
 

َنِّم مُكَل َلَزنَأَو َضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا َقَلَخ ْنَّمَأ   َنوُكِرُْشی اَّمَأ ٌرْیَخ sَُّآ ىَفَطْصا َنیِذَّلا ِهِداَبِع ىَلَع ٌمَالَسَو sَِِّ ُدْمَحْلا ُِلق  
َضْرَْألا َلَعَج نَّمَأ  َنُولِدْعَی ٌمْوَق ُْمھ ْلَب َِّهللا َعَّم ٌھَلِإَأ اَھَرَجَش اوُتِبُنت نَأ ْمُكَل َناَك اَّم ٍةَجْھَب َتاَذ َقِئاَدَح ِھِب اَنْتَبنَأَف ءاَم ءاَمَّسلا  
ُبیُِجی نَّمَأ  َنوُمَلْعَی َال ُْمھُرَثْكَأ ْلَب َِّهللا َعَّم ٌھَلِإَأ اًزِجاَح ِنْیَرْحَبْلا َنْیَب َلَعَجَو َيِساَوَر اَھَل َلَعَجَو اًراَھْنَأ اَھَلَالِخ َلَعَجَو اًراَرَق  
ِّرَبْلا ِتاَُملُظ يِف ْمُكیِدْھَی نَّمَأ  َنوُرَّكَذَت اَّم ًالیِلَق َِّهللا َعَّم ٌھَلِإَأ ِضْرَْألا ءاَفَلُخ ْمُُكلَعْجَیَو َءوُّسلا ُفِشْكَیَو ُهاَعَد اَذِإ َّرَطْضُمْلا  

َنوُكِرُْشی اَّمَع َُّهللا ىَلاَعَت َِّهللا َعَّم ٌھَلِإَأ ِھِتَمْحَر ْيَدَی َنْیَب اًرُْشب َحاَیِّرلا ُلِسُْری نَمَو ِرْحَبْلاَو   
 
”Säg: ”Allâh ske lov och pris! Fred över dem som Han har utvalt bland Sina slavar!” Är inte 
Allâh förmer än det som de vill sätta vid Hans sida? Vem är Den som har skapat himlarna och 
jorden och som sänder ned regn till er från skyn med vars hjälp Vi låter praktfulla trädgårdar 
växa upp, medan ni inte har makt att få deras träd att växa? Kan det finnas en sann gud vid 
sidan av Allâh? Nej! – Men likväl jämställer de Honom med andra. Vem har gjort jorden till 
boplats för och låtit den genomkorsas av floder och sänkt ned i den fast förankrade berg, och 
satt ett hinder mellan de två vattenmassorna? Kan det finnas en sann gud vid sidan av Allâh? 
Nej! Men det flesta är okunniga. Vem är Den som bönhör den betryckte som ropar till Honom 
i nöd och befriar denne från det onda, och vem är Den som låtit er ta jorden i besittning? Kan 
det finnas en sann gud vid sidan av Allâh? Ägnar ni knappast någon eftertanke? Vem vägleder 

                                                
16 2:21 
17 39:6 
18 106:3–4 
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er genom mörkren över hav och land och sänder ut vindarna som ett varsel om Sin nåd? Kan 
det finnas en sann gud vid sidan av Allâh? Nej! – Allâh är höjd högt över allt vad de 
avgudar.”19 
 
I dessa verser fördömer Allâh (ta´âlâ) avgudadyrkarna som medgav att Allâh (ta´âlâ) är ensam 
om att skapa himlarna och jorden, gagna och skada. Däremot är deras medgivande värdelöst, 
ty de avgudade andra med Allâh liksom de dyrkade Honom. Naturligtvis motsätter sig denna 
teori både föreskriften och förståndet. Den som är ensam om att skapa, försörja, döda och 
väcka skapelserna till liv skall också tillägnas all sorts lydnad. Därför fördömer Allâh (ta´âlâ) 
dem då Han säger: ”En gud vid sidan av Allâh.” Han sade däremot inte: ”En skapare vid sidan 
av Allâh”, eftersom de bekräftade det. 
 
Allâh (ta´âlâ) klargjorde hur falskt det är att ha en hednisk syn på Allâhs herravälde. Om 
någon annan skulle ha andel i det, skulle himlarna och jorden förstörts. Detta förstås även av 
de naturligt lagda intellekten. Allâh (ta´âlâ) sade: 
 

َنُوفِصَی اَّمَع َِّهللا َناَحْبُس ٍضْعَب ىَلَع ُْمھُضْعَب َالَعَلَو َقَلَخ اَمِب ٍھَلِإ ُّلُك َبَھَذَّل اًذِإ ٍھَلِإ ْنِم ُھَعَم َناَك اَمَو ٍدَلَو نِم َُّهللا َذَخَّتا اَم   
 
”Allâh har aldrig haft en son och Han har aldrig haft någon gudom vid Sin sida. I annat fall 
skulle helt säkert varje sådan gudom ha bekymrat sig enbart om sin skapelse och velat ta 
makten från de andra. Nej! – fri är Allâh från brister, fjärran från allt de beskriver.”20 
 

اَتَدَسَفَل َُّهللا َّالِإ ٌةَھِلآ اَمِھیِف َناَك ْوَل   
 
”Men om det i himlen eller på jorden hade funnits gudar vid sidan av Allâh skulle världsalltets 
ordning ha brutit samman.”21 
 
 
  

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

 
Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör att de bekräftar Allâhs sköna namn och 
upphöjda egenskaper som Han (ta´âlâ) har namngett och beskrivit Sig själv med samt det som 
Hans sändebud (sallâ Allâhu´ alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med. De överskrider 
inte Qur’ânen och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade hadîther. 
 
De bekräftar formuleringarna och har vetskap om deras betydelser i arabiskan som Qur’ânen 
uppenbarades på. Däremot anförtror de Allâh (ta´âlâ) deras beskaffenhet, ty de är särskilda 
för Allâh (ta´âlâ) och ingen människa har kunskap om dem. 
 
Deras utgångspunkt i denna farliga sakfråga är föreskrivna fundament; den som håller sig till 
dem undviker avvikelse. 
 
Det första: Att bekräfta det som Allâh (ta´âlâ) bekräftade åt Sig själv och det som Hans 
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade åt Honom. Detta skall tillämpas utan 
tillägg eller avdrag. Ingen är ju kunnigare om Allâh (ta´âlâ) än Allâh själv: 
 

ُّهللا ِمَأ ُمَلْعَأ ُْمتنَأَأ ُْلق   
 
”Är det ni eller Allâh som vet bäst?”22 
 
Ingen människa är kunnigare om Allâh än Allâhs sändebud (sallâ Allâh ´alayhi wa sallam). 
Allâh (ta´âlâ) sade: 
 

ىَحُوی ٌيْحَو َّالِإ َُوھ ْنِإ ىَوَھْلا ِنَع ُقِطنَی اَمَو  
 
”Och han talar inte av egen drift – det är endast en uppenbarelse som uppenbaras.”23 
 
Det andra: Allâh (ta´âlâ) är olik skapelsernas egenskaper. Allâh (ta´âlâ) sade: 
 

ُریِصَبلا ُعیِمَّسلا َُوھَو ٌءْيَش ِھِلْثِمَك َسْیَل  
 
”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”24 
 

ٌدَحَأ اًُوفُك ُھَّل نُكَی ْمَلَو  

                                                
22 2:140 
23 53:3–4 
24 42:11 
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”Och ingen finns som kan liknas vid Honom.”25 
 
Det tredje: Hans egenskaper skall inte föreställas. Allâh (ta´âlâ) sade: 
 

اًمْلِع ِھِب َنوُطیُِحی َالَو  
 
”Men de kan inte omfatta Honom med kunskap.”26 
 

اًّیِمَس ُھَل ُمَلْعَت ْلَھ  
 
”Känner du någon som kan kallas Hans namne?”27 
 
Till dessa egenskaper hör Hans (ta´âlâ) ord: 
 

ىَوَتْسا ِشْرَعْلا ىَلَع ُنَمْحَّرلا   
 
”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”28 
 
Detta nämns på flera ställen i Qur’ânen. Man får veta att Allâhs resning över tronen är en 
verklig resning. Vi förstår dess betydelse utan att känna dess beskaffenhet. Dess betydelse är 
höghet och bestigning. Detta är vad det arabiska språket tyder på. Ahl-us-Sunnah wal-
Djamâ´ah är enade om detta. Men vad gäller beskaffenheten, har endast Allâh kunskap om 
den. 
 
Likaså säger Allâh (ta´âlâ): 
 

اًریِصَب اًعیِمَس َناَك َّهللا َّنِإ    
 
”Allâh är Hörande, Seende.”29 
 
Härmed bekräftas Allâhs hörsel. Enligt arabiskan innebär hörseluppfattning av ljud. 
 
Vi bekräftar alltså Allâhs (ta´âlâ) hörsel som Han uppfattar ljud med. Hans hörsel liknar inte 
skapelsens hörsel. Vad gäller dess beskaffenhet, är det bara Allâh (ta´âlâ) som känner den. 
Sålunda säger vi inte: ”Hur hör Han?” Vi spekulerar inte i det då Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har 
inte låtit oss ha någon kunskap om det. Faktum är att det hör till kunskapen som endast Han 
                                                
25 112:4 
26 20:110 
27 19:65 
28 20:5 
29 4:58 
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(djalla wa ´azz) känner till. 
 
Samma sak gäller synen; uppfattning av det sedda. Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu 
´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: 
 
”Allâh sover inte och det tillkommer inte Honom att sova. Han sänker och höjer vågen. Till 
Honom stiger natthandlingarna upp innan dagen och dagshandlingarna innan natten. Hans 
ridå är ljuset; om Han hade avtäckt det, skulle Hans ansiktes ljus bränt allt Han ser av Sin 
skapelse.”30 
 
Vi bekräftar Allâhs verkliga syn som Han uppfattar det sedda med. Å andra sidan har vi ingen 
kunskap om denna syns beskaffenhet. 
 
Detta är några exempel på hur Ahl-us-Sunnah betror Allâhs namn och egenskaper. 
 
 
  

                                                
30 Muslim (179).  
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DEN KORREKTA DOGMEN OM ALLÂHS RÄTT TILL DYRKAN 

 
Till Ahl-us-Sunnahs dogm hör att man särskiljer Allâh (ta´âlâ) med dyrkan. De dyrkar ingen 
annan än Allâh. I stället ägnar de samtliga påbjudna och rekommenderade handlingar till 
Allâh, ingen medhjälpare har Han. 
 
De faller inte ned på ansikte inför någon annan än Allâh. De gör inte Tawâf för någon annan 
än Allâh. De offrar inte i någon annans namn än Allâhs. De svär inte vid någon annan än 
Allâh. De förlitar sig inte på någon annan än Allâh. De tillber ingen annan än Allâh. Detta är 
Tawhîd-ul-Ulûhiyyah: 
 

اًئْیَش ِھِب ْاوُكِرُْشت َالَو َّهللا ْاوُدُبْعاَو   
 
”Dyrka Allâh och sätt ingenting, vad det än kan vara, vid Hans sida.”31 
 

ُهاَّیِإ َّالِإ ْاوُُدبْعَت َّالَأ َكُّبَر ىَضَقَو   
 
”Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom.”32 
 

اًدِحاَو اًھَلِإ ْاوُُدبْعَیِل َّالِإ ْاوُرُِمأ اَمَو   
 
”De har förmanats att inte dyrka någon annan än enda Gud.”33 
 

ءاَفَنُح َنیِّدلا ُھَل َنیِصِلْخُم ََّهللا اوُُدبْعَیِل َّالِإ اوُرُِمأ اَمَو   
 
”Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Allâh med ren och uppriktig tro.”34 
 

ِنوُُدبْعَیِل َّالِإ َسنِْإلاَو َّنِجْلا ُتْقَلَخ اَمَو   
 
”Jag har skapat djinnerna och människorna enbart för att de skall dyrka Mig.”35 
 
Dyrka Honom allena vill säga. 
 
Motsatsen till det är avguderi – må Allâh skydda oss mot det. Avguderi är den största synden 
som Allâh har trotsats med. Han (ta´âlâ) sade: 

                                                
31 4:36 
32 17:23 
33 9:31 
34 98:5 
35  51:56 
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ءاَشَی نَمِل َكِلَذ َنوُد اَم ُرِفْغَیَو ِھِب َكَرُْشی نَأ ُرِفْغَی َال َّهللا َّنِإ    
 
”Allâh förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill 
hans mindre synder.”36 
 

اًدیِعَب ًالَالَض َّلَض ْدَقَف sِّاِب ْكِرُْشی نَمَو ءاَشَی نَمِل َكِلَذ َنوُد اَم ُرِفْغَیَو ِھِب َكَرُْشی نَأ ُرِفْغَی َال َّهللا َّنِإ   
 
”Allâh förlåter inte den som avgudar vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill hans 
mindre synder; den som avgudar med Allâh har drivit synden till dess yttersta gräns.”37 
 

ٍقیِحَس ٍناَكَم يِف ُحیِّرلا ِھِب يِوْھَت ْوَأ ُرْیَّطلا ُھُفَطْخَتَف ءاَمَّسلا َنِم َّرَخ اَمَّنَأَكَف sَِّاِب ْكِرُْشی نَمَو ِھِب َنیِكِرْشُم َرْیَغ sَِِّ ءاَفَنُح   
 
”Dyrka Allâh med den rena, ursprungliga tron och avguda inte med Honom; den som avgudar 
med Allâh är som om han störtade från skyn och blev fåglarnas rov, eller fördes långt bort av 
vinden till en okänd plats.”38 
 

ٌمیِظَع ٌمْلُظَل َكْرِّشلا َّنِإ sَِّاِب ْكِرُْشت َال َّيَُنب اَی  
 
”Käre son! Avguda inte med Allâh; avguderi är en svår orätt!”39 
 
Han (ta´âlâ) klargjorde att avguderiet tillintetgör samtliga handlingar och utesluter dess 
utövare ur islam. Han (ta´âlâ) sade: 
 

َنوُلَمْعَی ْاُوناَك اَّم ُمھْنَع َطِبَحَل ْاوُكَرْشَأ ْوَلَو   
 
”Om de hade avgudat skulle helt visst allt vad de åstadkommit ha gått om intet.”40 
 

َنیِرِساَخْلا َنِم َّنَنوُكَتَلَو َكُلَمَع َّنَطَبْحَیَل َتْكَرْشَأ ْنِئَل َكِلْبَق ْنِم َنیِذَّلا ىَلِإَو َكْیَلِإ َيِحُوأ ْدَقَلَو  
 
”Men det har uppenbarats för dig liksom för dina föregångare att om du avgudar skall allt vad 
du har åstadkommit gå om intet och du skall höra till förlorarna.”41 
 
Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi 
wa sallam) sade: 
”Den som träffar Allâh utan att ha avgudat något med Honom hamnar i paradiset. Och den 

                                                
36 4:48 
37 4:116 
38 22:31 
39 31:13 
40 6:88 
41 39:65 
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som träffar Honom efter att ha avgudat något med Honom hamnar i Elden.”42 
 
Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa 
sallam) sade: 
 
”Den som dör efter att ha tillbett en vederlike med Allâh hamnar i Elden.”43 
 
Den som då ägnar någon typ av dyrkan till någon annan än Allâh, är en otrogen 
avgudadyrkare. 
 
Exempelvis hör tillbedjan till den dyrkan som Allâh har befallt. Den som tillber Honom allena 
är monoteist. Den som tillber någon annan än Allâh är avgudadyrkare. Han (ta´âlâ) sade: 
 

َنیِمِلاَّظلا َنِّم اًذِإ َكَِّنإَف َتْلَعَف ِنإَف َكُّرُضَی َالَو َكُعَفنَی َال اَم ِّهللا ِنوُد نِم ُعْدَت َالَو   
 
”Och anropa inte i Allâhs ställe dem som varken kan gagna eller skada dig; om du gjorde 
detta skulle du bli en av de orättvisa.”44 
 

َنوُرِفاَكْلا ُحِلُْفی َال ُھَّنِإ ِھِّبَر َدنِع ُُھباَسِح اَمَِّنإَف ِھِب ُھَل َناَھُْرب َال َرَخآ اًھَلِإ َِّهللا َعَم ُعْدَی نَمَو  
 

”Den som vid sidan av Allâh åkallar en annan gudom – för vars existens han saknar bevis – 
skall stå till svars enbart inför sin Herre. Det skall inte gå de otrogna väl.”45 
 

اًدَحَأ َِّهللا َعَم اوُعْدَت َالَف sَِِّ َدِجاَسَمْلا َّنَأَو  
 
”Böneplatserna tillkommer Allâh; anropa därför ingen vid Allâhs sida!”46 
 

ٍءْيَشِب ُمھَل َنُوبیِجَتْسَی َال ِھِنوُد نِم َنوُعْدَی َنیِذَّلاَو ِّقَحْلا ُةَوْعَد ُھَل   
 
”Till Honom riktas all sann bön. De som dem åkallar i Hans ställe kan inte besvara dem.”47 
 

َنوُثَعُْبی َناَّیَأ َنوُرُعْشَی اَمَو ءاَیْحَأ ُرْیَغ ٌتاوْمَأ َنوُقَلُْخی ُْمھَو اًئْیَش َنُوُقلْخَی َال ِّهللا ِنوُد نِم َنوُعْدَی َنیِذَّلاَو   
 
”De som de anropar vid sidan av Allâh skapar ingenting – de är ju själva skapade. Döda, 

                                                
42 al-Bukhârî (129) och Muslim (93). 
43 al-Bukhârî (4497). 
44 10:106 
45 23:117 
46 72:18 
47 13:14 
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livlösa, vet de inte när de skall uppväckas till liv.”48 
 

َنیِبَّذَعُمْلا َنِم َنوُكَتَف َرَخآ اًھَلِإ َِّهللا َعَم ُعْدَت َالَف   
 
”Anropa därför inte en annan gud vid sidan av Allâh; i annat fall kommer du att höra till dem 
som skall straffas.”49 
 

ُكْلُمْلاُ ھَل ْمُكُّبَرُ َّهللا ُمُكِلَذ ىًّمَسُّم ٍلَجَِأل يِرْجَی ٌّلُك َرَمَقْلاَو َسْمَّشلا َرَّخَسَو ِلْیَّللا يِف َراَھَّنلا ُجِلُویَو ِراَھَّنلا يِف َلْیَّللا ُجِلُوی  
ِةَماَیِقْلا َمْوَیَو ْمُكَل اوُباَجَتْسا اَم اوُعِمَس ْوَلَو ْمُكءاَعُد اوُعَمْسَی َال ُْمھوُعْدَت نِإ ٍریِمْطِق نِم َنوُكِلْمَی اَم ِھِنوُد نِم َنوُعْدَت َنیِذَّلاَو  

ٍریِبَخ ُلْثِم َُكئِّبَُنی َالَو ْمُكِكْرِشِب َنوُُرفْكَی   
 
”Han låter natten glida in i dagen och Han låter dagen glida in i natten. Han har underordnat 
solen och månen: var och en löper sitt [kretslopp] till en fastställd tidpunkt. Detta är Allâh, er 
Herre! Makten och herraväldet är Hans, och de som ni tillber vid sidan av Honom har ingen 
makt ens över dadelkärnans fina skal! Om ni ber till dem hör de inte er bön, och om de hörde 
den skulle de inte svara er. Och på Uppståndelsens dag skall de förneka att de haft något 
samröre med er. Och ingen kan låta dig veta så som En som är underrättad om allt.” 50  
 

َُّنھ ْلَھ ٍّرُضِب َُّهللا َيِنَداَرَأ ْنِإ َِّهللا ِنوُد نِم َنوُعْدَت اَّم ُمتْیَأَرَفَأ ُْلق َُّهللا َُّنلُوقَیَل َضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا َقَلَخ ْنَّم ُمھَتَْلأَس نِئَلَو  
َنوُلِّكَوَتُمْلا ُلَّكَوَتَی ِھْیَلَع َُّهللا َيِبْسَح ْلُق ِھِتَمْحَر ُتاَكِسْمُم َُّنھ ْلَھ ٍةَمْحَرِب يِنَداَرَأ ْوَأ ِهِّرُض ُتاَفِشاَك   

 
”Och om du frågar människorna: ”Vem har skapat himlarna och jorden?” - svarar de helt visst: 
”Allâh.” Säg: ”Har ni övervägt om de som ni anropar i Allâhs ställe kan avvärja ett ont som 
Allâh vill skall drabba mig? Eller om Han vill bevisa mig Sin nåd, kan de hindra Hans nåd att 
nå mig?" Säg: ”Jag behöver ingen utom Allâh. Till Honom litar de som söker stöd.”51 
 

اَذَھ ِلْبَق نِّم ٍباَتِكِب يِنُوتْئِا ِتاَواَمَّسلا يِف ٌكْرِش ُْمھَل ْمَأ ِضْرَْألا َنِم اُوقَلَخ اَذاَم يِنوُرَأ َِّهللا ِنوُد نِم َنوُعْدَت اَّم ُمتْیَأَرَأ ُْلق  
ْمِھِئاَعُد نَع ُْمھَو ِةَماَیِقْلا ِموَی ىَلِإ ُھَل ُبیِجَتْسَی َّال نَم َِّهللا ِنوُد نِم وُعْدَی نَّمِم ُّلَضَأ ْنَمَو َنیِقِداَص ُْمتنُك نِإ ٍمْلِع ْنِّم ٍةَراَثَأ ْوَأ  

َنیِرِفاَك ْمِھِتَداَبِعِب اوُناَكَو ءاَدْعَأ ُْمھَل اوُناَك ُساَّنلا َرِشُح اَذِإَو َنُولِفاَغ   
 
”Säg: ”Har ni övervägt vad det är ni anropar i Allâhs ställe? Visa Mig vad de har skapat på 
jorden! Eller har de del i himlarna? Visa upp en Skrift som uppenbarats före denna eller vad 
som kan ha bevarats av kunskap, om ni talar sanning!” Och vem begår ett större misstag än 
den som i Allâhs ställe anropar dem, som inte kan svara honom förrän på Uppståndelsens dag 
och som inte ens är medvetna om att de anropas? När människorna samlas skall de vara 
fiender till dem och ta avstånd från deras dyrkan.”52 
                                                
48 16:20-21 
49 26:213 
50 35:13–14 
51 39:38 
52 46:4-6 



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

www.darulhadith.com  18 

 
Det har bekräftats i ”as-Sunan” från an-Nu´mân bin Bashîr (radhiya Allâhu ´anh) att han 
berättade att han hade hört Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: 
 
”Tillbedjan är dyrkan.” 
 
Det är denna typ av Tawhîd – Tawhîd-ul-Ulûhiyyah – som sändebuden var oeniga om med 
sina samfund. Det är denna typ av Tawhîd som är anledningen att Allâh sände sändebuden för 
att klargöra den och mana till den. Likaså uppenbarade Han skrifter för att fastställa den, 
klargöra den och argumentera för den. Han (ta´âlâ) sade: 
 

َتوُغاَّطلا ْاُوبِنَتْجاَو َّهللا ْاوُُدبْعا ِنَأ ًالوُسَّر ٍةَُّمأ ِّلُك يِف اَنْثَعَب ْدَقَلَو  
 
”Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma [för att förkunna]: ”Dyrka Allâh och håll 
er borta från Tâghût.”53 
 

ِنوُُدبْعاَف اَنَأ َّالِإ َھَلِإ َال ُھَّنَأ ِھْیَلِإ يِحُون َّالِإ ٍلوُسَّر نِم َكِلْبَق نِم اَنْلَسْرَأ اَمَو   
 
”Vi har aldrig sänt en profet före dig utan att uppenbara för honom: ”Det finns ingen annan 
sann gud än Jag - dyrka Mig!”54 
 

ِنوُقَّتاَف ْاَنَأ َّالِإ َھَلِإ َال ُھَّنَأ ْاوُرِذنَأ ْنَأ ِهِداَبِع ْنِم ءاَشَی نَم ىَلَع ِهِرْمَأ ْنِم ِحوُّرْلاِب َةَكِئآلَمْلا ُلِّزَُنی    
 
”Han sänder änglarna med uppenbarelse som de enligt Hans befallning uppenbarar för den av 
Hans slavar som Han vill: ”Förkunna för människorna: ”Det finns ingen annan sann gud än 
Jag; frukta därför Mig!”55 
 
Detta är vad sändebuden först befallde sina samfund när de manade dem till Allâhs religion. 
Varje sändebud sade till sitt samfund: 
 

ُهُرْیَغ ٍھَلِإ ْنِّم مُكَل اَم ََّهللا ْاوُُدبْعا ِمْوَق اَی   
 
”Dyrka Allâh, mitt folk – ni har ingen annan sann gud än Honom!”56 
 
Nûh sade det och detsamma gjorde Hûd, Sâlih, Shu´ayb och alla andra sändebud – må Allâh 
freda och hylla dem allesammans. 
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54 21:25 
55 16:2 
56 7:59 



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

www.darulhadith.com  19 

 
Han (ta´âlâ) sade: 
 

َّنِإ اًكْفِإ َنُوُقلْخَتَو اًناَثْوَأ َِّهللا ِنوُد نِم َنوُُدبْعَت اَمَّنِإ َنوُمَلْعَت ُْمتنُك نِإ ْمُكَّل ٌرْیَخ ْمُكِلَذ ُهُوقَّتاَو ََّهللا اوُُدبْعا ِھِمْوَقِل َلاَق ْذِإ َمیِھاَرْبِإَو  
َنوُعَجُْرت ِھْیَلِإ ُھَل اوُرُكْشاَو ُهوُُدبْعاَو َقْزِّرلا َِّهللا َدنِع اوُغَتْباَف اًقْزِر ْمُكَل َنوُكِلْمَی َال َِّهللا ِنوُد نِم َنوُُدبْعَت َنیِذَّلا   

 
”Och Ibrâhîm som sade till sitt folk. ”Dyrka Allâh och frukta Honom! Detta är bäst för er, om 
ni visste. De som ni dyrkar i Allâhs ställe är bara bilder utan liv, och på så sätt skapar ni en 
lögn. De som ni tillber i Allâhs ställe kan inte sörja för era behov. Be därför Allâh om er 
försörjning, dyrka Honom och tacka Honom; det är till Honom ni skall föras åter.”57 
 
Dessutom sade Han (ta´âlâ) om Sin profet Yûsuf (´alayhis-salâm): 
 

نِم اَھِب ُّهللا َلَزنَأ اَّم مُكُؤآَبآَو ُْمتنَأ اَھوُمُتْیَّمَس ءاَمْسَأ َّالِإ ِھِنوُد نِم َنوُدُبْعَت اَم ُراَّھَقْلا ُدِحاَوْلا ُّهللا ِمَأ ٌرْیَخ َنوُقِّرَفَتُّم ٌباَبْرَأَأ  
ٍناَطْلُس  

 
”Vad är rimligare – att tro på gudomligheter av många olika slag eller att tro på den Ende 
Guden, som härskar över allt med oinskränkt makt? Vad ni dyrkar vid sidan av Honom är 
ingenting annat än namn som ni tänkt ut, ni och era förfäder; Allâh har inte gett tillstånd till 
detta.”58 
 
Avgudadyrkarna har inget bevis, vare sig i förnuftet eller i sändebudens budskap, för sitt 
avguderi. Han (ta´âlâ) sade: 
 

َنوُدَبُْعی ًةَھِلآ ِنَمْحَّرلا ِنوُد نِم اَنْلَعَجَأ اَنِلُسُّر نِم َكِلْبَق نِم اَنْلَسْرَأ ْنَم َْلأْساَو   
 
”Och fråga Våra sändebud som Vi sände före dig, om Vi vid sidan av den Nåderike satte upp 
gudomligheter som de skulle dyrka.”59 
 
Det betyder att inget sändebud manade till att någon avgudas med Allâh. I stället befallde alla 
sändebud, från det första av dem till det sista av dem, att enbart Allâh dyrkas. Dessutom 
nämnde Allâh (´azza wa djall) ett rationellt bevis som annullerar avgudadyrkarnas avguderi: 
Han (ta´âlâ) sade: 
 

اَذَھ ِلْبَق نِّم ٍباَتِكِب يِنُوتْئِا ِتاَواَمَّسلا يِف ٌكْرِش ُْمھَل ْمَأ ِضْرَْألا َنِم اُوقَلَخ اَذاَم يِنوُرَأ َِّهللا ِنوُد نِم َنوُعْدَت اَّم ُمتْیَأَرَأ ُْلق  
َنیِقِداَص ُْمتنُك نِإ ٍمْلِع ْنِّم ٍةَراَثَأ ْوَأ   
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”Säg: ”Har ni övervägt vad det är ni anropar i Allâhs ställe? Visa Mig vad de har skapat på 
jorden! Eller har de del i himlarna? Visa upp en Skrift som uppenbarats före denna eller vad 
som kan ha bevarats av kunskap, om ni talar sanning!”60 
 
Detta rationella och definitiva bevis klarlägger att allt som dyrkas med Allâh är falskt. Inga 
gudomar har skapat något eller varit med och bidragit till något skapat. Bara Allâh skapar. 
Varför dyrkar ni då någon annan än Honom? Därefter fastslog Allâh att avgudadyrkarna 
grundar inte sitt avguderi på nedsända skrifter eller sända sändebud. Alltså saknar 
avgudadyrkarna bevis helt och fullt varför de skall hamna i det eviga helvetet.   
Med det sagt är denna Tawhîd den första plikten, den viktigaste sakfrågan samt den enda 
religionen Allâh godtar. 
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Den korrekta dogmen 
Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas (d. 1425) 
 

www.darulhadith.com  21 

DEN KORREKTA DOGMEN OM ALLÂHS ÄNGLAR 

 
Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör tron på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans 
sändebud, uppståndelsen efter döden och ödet. 
 
Tron på Allâh innefattas av Tawhîd-ur-Rubûbiyyah, Tawhîd-ul-Ulûhiyyah och Tawhîd-ul-
Asmâ’ was-Sifât, vilket redan har omnämnts. 
 
Tron på änglarna handlar om att bekräfta och betro deras existens, omnämnda namn och 
handlingar. Han (ta´âlâ) sade: 
 

ِھِلُسُرَو ِھُِبتُكَو ِھِتَكِئآلَمَو sِّاِب َنَمآ ٌّلُك َنُونِمْؤُمْلاَو ِھِّبَّر نِم ِھْیَلِإ َلِزُنأ اَمِب ُلوُسَّرلا َنَمآ   
 
”Sändebudet tror på vad hans Herre har uppenbarat för honom och de troende med honom. 
De tror alla på Allâh och Hans änglar och Hans uppenbarelser och Hans sändebud.”61 
 

َنیِّیِبَّنلاَو ِباَتِكْلاَو ِةَكِئآلَمْلاَو ِرِخآلا ِمْوَیْلاَو sِّاِب َنَمآ ْنَم َّرِبْلا َّنِكَلَو ِبِرْغَمْلاَو ِقِرْشَمْلا َلَبِق ْمُكَھوُجُو ْاوُّلَُوت نَأ َّرِبْلا َسْیَّل   
 
”Fromheten består inte i att ni vänder ansiktet mot öster eller väster. Sann fromhet äger den 
som tror på Allâh och den Yttersta dagen och änglarna och Skriften och profeterna.”62 
 
I en lång hadîth berättade ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) att Djibrîl frågade 
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om tron. Han svarade på följande sätt: 
 
”Tron är att du tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, den Yttersta dagen 
och att du tror på ödet, det goda och det onda i det.”63 
 
Allâh (ta´âlâ) beskrev dem i Sin bok på följande sätt: 
 

َنوُُرتْفَی َال َراَھَّنلاَو َلْیَّللا َنوُحِّبَُسی َنوُرِسْحَتْسَی َالَو ِھِتَداَبِع ْنَع َنوُرِبْكَتْسَی َال ُهَدنِع ْنَمَو ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا يِف نَم ُھَلَو   
 
”Honom som allt och alla i himlarna och jorden tillhör! De som är hos Honom håller sig inte 
för goda att dyrka Honom och förtröttas inte. De prisar Honom natt och dag utan att mattas i 
sin hängivelse.”64 
 

َنوُلَمْعَی ِهِرَْمأِب ُمھَو ِلْوَقْلاِب ُھَنُوقِبْسَی َال َنوُمَرْكُّم ٌداَبِع ْلَب ُھَناَحْبُس اًدَلَو ُنَمْحَّرلا َذَخَّتا اُولاَقَو   
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”Och de säger: ”Den Nåderike har en son.” Nej, fri är Han från brister! Alla är de Hans slavar 
som Han har bevisat stor heder; de talar inte förrän Han har talat, och de handlar bara när Han 
befaller.”65 
 

َنوُدُجْسَی ُھَلَو ُھَنوُحِّبَُسیَو ِھِتَداَبِع ْنَع َنوُرِبْكَتْسَی َال َكِّبَر َدنِع َنیِذَّلا َّنِإ *  
 
”De som är hos din Herre finner det inte vara under sin värdighet att dyrka Honom. De 
lovprisar Honom och faller ned på sina ansikten i tillbedjan.”66 
 

َنوُدُبْعَی اوُناَك ْلَب مِھِنوُد نِم اَنُّیِلَو َتنَأ َكَناَحْبُس اُولاَق َنوُُدبْعَی اُوناَك ْمُكاَّیِإ ءَالُؤَھَأ ِةَكِئَالَمْلِل ُلوُقَی َُّمث اًعیِمَج ُْمھُرُشْحَی َمْوَیَو  
َنوُنِمْؤُّم مِھِب ُمھُرَثْكَأ َّنِجْلا   

 
”Och den Dag då Han skall samla dem alla skall Han fråga änglarna: ”Var det er dessa 
dyrkade?” De skall svara: ”Fri är Du från brister! Du är vår Beskyddare och vi tar helt avstånd 
från dem. Nej, de dyrkade djinner som de flesta av dem trodde på.”67 
 

َنوُمِلْسُّم ُمتنَأ ْذِإ َدْعَب ِرْفُكْلاِب مُكُرُمْأَیَأ اًباَبْرَأ َنْیِّیِبِّنلاَو َةَكِئَالَمْلا ْاوُذِخَّتَت نَأ ْمُكَرُمْأَی َالَو   
 
”Inte heller befaller han er att betrakta änglar och profeter som herrar. Eller tror ni att han 
skulle uppmana er att återfalla i otro sedan ni har blivit muslimer?” 
 
´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa 
sallam) sade: 
 
”Änglarna skapades av ljus, djinnerna skapades av elden och Âdam skapades av det som 
redan har beskrivits för er.”68 
 
Änglarna är bevingade. Några av dem har två vingar, somliga har tre stycken, andra har fyra 
stycken och så vidare. Han (ta´âlâ) sade: 
 

َّنِإ ءاَشَی اَم ِقْلَخْلا يِف ُدیِزَی َعاَبُرَو َثَُالثَو ىَنْثَّم ٍةَحِنْجَأ يِلُوأ ًالُسُر ِةَكِئَالَمْلا ِلِعاَج ِضْرَْألاَو ِتاَواَمَّسلا ِرِطاَف sَِِّ ُدْمَحْلا  
ٌریِدَق ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع ََّهللا   

 
”Allâh ske lov och pris, himlarnas och jordens Skapare, som sänder änglarna som Sina 
budbärare, försedda med två eller tre eller fyra vingpar. Han fogar till Sin skapelse vad Han 
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vill – Allâh har allt i Sin makt.”69 
 
Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade: 
 
”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg Djibrîl ha sexhundra vingar.”70 
 
Allâh (ta´âlâ) gav dem förmågan att uppenbara sig i vackra skepnader. Exempelvis 
uppenbarade sig Djibrîl (´alayhis-salâm) för Maryam som en fulländad människa. De 
uppenbarade sig som två hedrade gäster när de besökte Ibrâhîm (´alayhis-salâm) liksom de 
gjorde när de kom till Lût (´alayhis-salâm) för att straffa hans folk. 
 
Allâh fördömde avgudadyrkarna som påstod att änglarna är Allâhs döttrar – fjärran är Allâh 
från det förtryckarna säger. Han (ta´âlâ) sade: 
 

ُْمھَفْلَخ اَمَو ْمِھیِدْیَأ َنْیَب اَم ُمَلْعَی َنوُلَمْعَی ِهِرَْمأِب ُمھَو ِلْوَقْلاِب ُھَنُوقِبْسَی َال َنوُمَرْكُّم ٌداَبِع ْلَب ُھَناَحْبُس اًدَلَو ُنَمْحَّرلا َذَخَّتا اُولاَقَو  
َنُوقِفْشُم ِھِتَیْشَخ ْنِّم ُمھَو ىَضَتْرا ِنَمِل َّالِإ َنوُعَفْشَی َالَو   

 
”Och de säger: ”Den Nåderike har en son.” Nej, fri är Han från brister! Alla är de Hans slavar 
som Han har bevisat stor heder; de talar inte förrän Han har talat, och de handlar bara när Han 
befaller. Han vet allt vad de kan veta och allt som är dolt för dem, och de kan inte tala till 
förmån för någon annan än den som Han är nöjd med. Och de bävar inför Honom. ”71 
 
Därefter sade Han (ta´âlâ) om änglarna: 
 

َنُوبِذاَكَل ُْمھَّنِإَوُ َّهللا َدَلَو َنُولوُقَیَل ْمِھِكْفِإ ْنِّم ُمھَّنِإ َالَأ َنوُدِھاَش ُْمھَو اًثاَنِإ َةَكِئَالَمْلا اَنْقَلَخ ْمَأ َنُونَبْلا ُُمھَلَو ُتاَنَبْلا َكِّبَرِلَأ ْمِھِتْفَتْساَف  
َنیِقِداَص ُْمتنُك نِإ ْمُكِباَتِكِب اوُتْأَف ٌنیِبُّم ٌناَطْلُس ْمُكَل ْمَأ َنوُرَّكَذَت َالَفَأ َنوُمُكْحَت َفْیَك ْمُكَل اَم َنیِنَبْلا ىَلَع ِتاَنَبْلا ىَفَطْصَأ  

 
”Be dem nu om en förklaring: är det så att din Herre skall ha döttrar medan de skall ha söner? 
Eller att Vi i deras åsyn har skapat änglarna till kvinnor? I sin lögnaktighet säger de ju: ”Allâh 
har avlat.” Ja, visst är de lögnare alltigenom! Skulle Han ha valt döttrar framför söner? Hur 
är det fatt med ert omdöme? Vill ni inte begrunda detta? Eller har ni klara bevis? Lägg då 
fram, om ni talar sanning, er Skrift!”72 
 

َنوُحِّبَسُمْلا ُنْحَنَل اَّنِإَو َنوُّفاَّصلا ُنْحَنَل اَّنِإَو ٌموُلْعَّم ٌماَقَمُ ھَل َّالِإ اَّنِم اَمَو  
 
”De säger: ”Det finns inte en av oss som inte har sin bestämda plats; det är helt visst vi som 
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70 al-Bukhârî. 
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ställer upp i sluten ordning och vi som prisar Hans härlighet!”73 
 
En av dem är Djibrîl (´alayhis-salâm). Han är anförtrodd att framföra uppenbarelser. Han 
(ta´âlâ) sade: 
 

َنیِنِمْؤُمْلِل ىَرُْشبَو ىًدُھَو ِھْیَدَی َنْیَب اَمِّل ًاقِّدَصُم ِّهللا ِنِْذإِب َكِبْلَق ىَلَع ُھَلَّزَن ُھَِّنإَف َلیِرْبِجِّل اًّوُدَع َناَك نَم ُْلق   
 
”Säg: ”Den som är fiende till Djibrîl – som på Allâhs befallning låter sjunka in i ditt hjärta 
med bekräftelse på det som föregått den och ger de troende vägledning och ett budskap av 
hopp.”74 
 
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg honom i en dal. Hans sexhundra vingar och 
väldiga storlek täckte horisonten. Därefter såg han honom i himlen under Himmelsfärden. 
Han (ta´âlâ) sade: 
 

ىَوْأَمْلا ُةَّنَج اَھَدنِع ىَھَتْنُمْلا ِةَرْدِس َدنِع ىَرُْخأ ًةَلْزَن ُهآَر ْدَقَلَو   
 
”Ja, han såg honom ännu en gång vid det yttersta lotusträdet intill vilans lustgård.”75 
 
Dessa två gånger är de enda gångerna som han såg honom i hans verkliga skepnad. Annars 
uppenbarade han sig i mänsklig gestalt som oftast var i Dihyah al-Kalbîs figur. Allâh (ta´âlâ) 
sade om Djibrîl: 
 

ِنیِبُمْلا ُِقُفْألاِب ُهآَر ْدَقَلَو ٍنوُنْجَمِب مُُكبِحاَص اَمَو ٍنیِمَأ َّمَث ٍعاَطُم ٍنیِكَم ِشْرَعْلا يِذ َدنِع ٍةَّوُق يِذ ٍمیِرَك ٍلوُسَر ُلْوَقَل ُھَّنِإ   
 
”Denna Skrift är förvisso Allâhs ord, framsagda av en ädel budbärare, en som äger stor makt 
och vars plats är nära Herren till allmaktens tron, åtlydd och därtill högt betrodd! Er landsman 
är inte galen – han såg helt visst budbäraren vid klara horisonten.”76 
 
En annan ängel är Mîkâ’îl. Han är ansvarig för nederbörden och dess fördelning. Allt det sker 
i enlighet med Allâhs (´azza wa djall) befallning. Anas berättade att profeten (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam) sade till Djibrîl: 
 
”Varför har jag aldrig sett Mîkâ’îl skratta?” Han sade: ”Mîkâ’îl har inte skrattat sedan Elden 
skapades.”77 
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Allâh (ta´âlâ) sade om Mîkâ’îl: 
 

َنیِرِفاَكْلِّل ٌّوُدَع َّهللا َِّنإَف َلاَكیِمَو َلیِرْبِجَو ِھِلُسُرَو ِھِتَكِئآلَمَو sِِّّ اًّوُدَع َناَك نَم   
 
”Den som är Allâhs fiende och fiende till Hans änglar och Hans sändebud och till Djibrîl och 
Mîkâ’îl [skall veta] att Allâh är fiende till de otrogna.”78 
 
Även Isrâfîl är en ängel. Han ansvarar för hornet i vilket han skall blåsa tre gånger på sin 
Herres (´azza wa djall) order; skräckens stöt, dödens stöt och uppståndelsens stöt. Dessa tre 
änglar nämns i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nattliga erinran: 
 

ِھیِف اوُناك امیِف كداَبِع َنْیَب ُمُكْحَت َتْنَأ ِةَداَھَّشلاو ِبْیَغْلا َمِلاَع ِضْرَألاو ِتاوَمَّسلا َرِطاَف َلیِفاَرْسِإَو َلاَكیِمَو َلیِرْبِج َّبَر َُّمھَّللا  
میِقَتْسُم ٍطاَرِص ىلِإ ُءاَشَت ْنَم يِدْھَت َكَّنِإ َكِنْذِإب ِّقَحْلا َنِم ِھیِف َفُِلتْخا اَمِل يِنِدْھا َنُوفِلَتْخَی  

 
”Allâh! Djibrîls, Mîkâ’îls och Isrâfîls Herre. Himlarnas och jordens Skapare! Du som känner 
det dolda och det uppenbara! Du skall döma mellan Dina slavar i allt det som de var oense 
om! Vägled mig i det som de med Din tillåtelse hade kommit till skiljaktiga meningar om – 
Du leder den Du vill till en rak väg.”79 
 
´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa 
sallam) sade: 
 
”Allâh! Djibrâ’îls och Mîkâ’îls Herre och Isrâfîls Herre. Jag söker skydd hos Dig mot Eldens 
hetta och gravens straff.”80 
 
Tillika är Dödsängeln en av dem. Han ansvarar för att ta själarna. Han (ta´âlâ) sade: 
 

َنوُعَجُْرت ْمُكِّبَر ىَلِإ َُّمث ْمُكِب َلِّكُو يِذَّلا ِتْوَمْلا ُكَلَّم مُكاَّفَوَتَی ُْلق   
 
”Säg: ”Dödens ängel, som har satts att vaka över er, skall samla in era själar och därefter förs 
ni åter till er Herre.”81 
Dessutom förekommer det änglar som ansvarar för att skydda människan. Han (ta´âlâ) sade: 
 

ِھِفْلَخ ْنِمَو ِھْیَدَی ِنْیَب نِّم ٌتاَبِّقَعُم ُھَل ِراَھَّنلاِب ٌبِراَسَو ِلْیَّللاِب ٍفْخَتْسُم َوُھ ْنَمَو ِھِب َرَھَج نَمَو َلْوَقْلا َّرَسَأ ْنَّم مُكنِّم ءاَوَس  
ِھِنوُد نِّم ُمھَل اَمَو ُھَل َّدَرَم َالَف اًءوُس ٍمْوَقِب ُّهللا َداَرَأ اَذِإَو ْمِھُِسفَْنأِب اَم ْاوُرِّیَُغی ىَّتَح ٍمْوَقِب اَم ُرِّیَُغی َال َّهللا َّنِإ ِّهللا ِرْمَأ ْنِم ُھَنوُظَفْحَی  

ٍلاَو نِم   
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”Det saknar betydelse om någon av er döljer sina tankar eller uttalar dem högt, och [likaså] 
om någon gömmer sig i nattens mörker eller framträder öppet i dagens ljus. Änglavakter 
[omger] människan – de går framför henne och bakom henne och skyddar henne på Allâhs 
befallning. Allâh förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinneslag; och om 
det är Allâhs vilja att ett folk drabbas av olyckor kan ingen avvärja det och ingen utom Allâh 
kan hjälpa dem.”82 
 
Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) tolkade änglavakterna och sade: 
 
”Änglar som skyddar henne framifrån och bakifrån. När hennes tid väl är kommen, lämnar 
de henne.” 
 
Andra änglar är de Ädla skrivarna. De skriver ned slavarnas goda och onda handlingar. Han 
(ta´âlâ) sade: 
 

َنُولَعْفَت اَم َنوُمَلْعَی َنیِبِتاَك اًماَرِك َنیِظِفاَحَل ْمُكْیَلَع َّنِإَو   
 
”Och det finns de som vakar över er, ädla skrivare, som känner er och vet vad ni gör.”83 
 
Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade: 
 
”Varje dag går84 70.000 änglar in i det Bebodda huset i himlen för att därefter aldrig 
återvända.” 
 
Den som förnekar änglarnas existens hädar enligt samstämmigheten. Han (ta´âlâ) sade: 
 

اًدیِعَب ًالَالَض َّلَض ْدَقَف ِرِخآلا ِمْوَیْلاَو ِھِلُسُرَو ِھُِبتُكَو ِھِتَكِئَالَمَو sِّاِب ُْرفْكَی نَمَو   
 
”Den som hädar Allâh och Hans änglar och Hans uppenbarelser och Hans sändebud och 
Domens dag har drivit synden till dess yttersta gräns.”85 
 

DEN KORREKTA DOGMEN OM ALLÂHS SKRIFTER 

 
Beträffande tron på de uppenbarade skrifterna, har Allâh (ta´âlâ) uppenbarat en skrift för varje 
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sändebud. Han (ta´âlâ) sade: 
 

ِطْسِقْلاِب ُساَّنلا َمُوقَیِل َناَزیِمْلاَو َباَتِكْلا ُُمھَعَم اَنْلَزنَأَو ِتاَنِّیَبْلاِب اَنَلُسُر اَنْلَسْرَأ ْدَقَل   
 
”Vi sände Våra profeter med klara bevis och med dem sände Vi skriften och en Våg för 
människorna att handla rättvist.”86 
 
Tillika sade Han (ta´âlâ): 
 

ِھیِف ْاوُفَلَتْخا اَمیِف ِساَّنلا َنْیَب َمُكْحَیِل ِّقَحْلاِب َباَتِكْلا ُُمھَعَم َلَزنَأَو َنیِرِذنُمَو َنیِرِّشَبُم َنیِّیِبَّنلا ُّهللا َثَعَبَف ًةَدِحاَو ًةَُّمأ ُساَّنلا َناَك  
ِھِنْذِإِب ِّقَحْلا َنِم ِھیِف ْاوُفَلَتْخا اَمِل ْاوُنَمآ َنیِذَّلا ُّهللا ىَدَھَف ُْمھَنْیَب اًیْغَب ُتاَنِّیَبْلا ُُمھْتءاَج اَم ِدْعَب نِم ُهُوتوُأ َنیِذَّلا َّالِإ ِھیِف َفَلَتْخا اَمَو  

ٍمیِقَتْسُّم ٍطاَرِص ىَلِإ ءاَشَی نَم يِدْھَی ُّهللاَو   
 
”Människorna utgjorde en gång ett enda samfund varpå Allâh sände profeterna som 
förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare, och med dem sände Han ned 
uppenbarelsen med sanningen för att avgöra de frågor som människorna blivit oense om. De 
blev oense om dess innehåll först sedan de hade nåtts av de klara vittnesbörden – av inbördes 
ovilja och avund. Men Allâh vägledde de troende i det som de med Hans tillåtelse hade 
kommit till skiljaktiga meningar om – Allâh leder den Han vill till en rak väg.”87 
 
Vi tror på dessa böcker, vet att de är från Allâh och underkastar oss Hans (ta´âlâ) ord: 
 

اَمَو ىَسیِعَو ىَسوُم َيِتُوأ اَمَو ِطاَبْسألاَو َبوُقْعَیَو َقَحْسِإَو َلیِعاَمْسِإَو َمیِھاَرْبِإ ىَلِإ َلِزُنأ اَمَو اَنْیَلِإ َلِزُنأ آَمَو sِّاِب اَّنَمآ ْاوُلُوق  
َنوُمِلْسُم ُھَل ُنْحَنَو ُْمھْنِّم ٍدَحَأ َنْیَب ُقِّرَُفن َال ْمِھِّبَّر نِم َنوُّیِبَّنلا َيِتُوأ   

 
”Säg: ”Vi tror på Allâh och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarats för 
Ibrâhîm och Ismâ´îl och Ya´qûb och deras efterkommande och det som uppenbarades för 
Mûsâ och ´Îsâ och för de andra profeterna av deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem. 
Och vi har underkastat oss Honom.”88 
 

sِّاِب ُْرفْكَی نَمَو ُلْبَق نِم َلَزنَأ َيِذَّلا ِباَتِكْلاَو ِھِلوُسَر ىَلَع َلَّزَن يِذَّلا ِباَتِكْلاَو ِھِلوُسَرَو sِّاِب ْاُونِمآ ْاُونَمآ َنیِذَّلا اَھُّیَأ اَی  
اًدیِعَب ًالَالَض َّلَض ْدَقَف ِرِخآلا ِمْوَیْلاَو ِھِلُسُرَو ِھُِبتُكَو ِھِتَكِئَالَمَو   

 
”Troende, tro på Allâh och Hans sändebud och på den Skrift som Han har uppenbarat för Sitt 
sändebud och på det som uppenbarades dessförinnan; den som hädar Allâh och Hans änglar 
och Hans uppenbarelser och Hans sändebud och Domens dag har drivit synden till dess ytterst 
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gräns.”89 
 

ٍباَتِك نِم َُّهللا َلَزنَأ اَمِب ُتنَمآ ُْلق   
 
”Säg: ”Jag tror på skrifterna Allâh har sänt ned.”90 
 

َنیِذَّلاو َنُوقِفُنی ُْمھاَنْقَزَر اَّمِمَو َةالَّصلا َنوُمیُِقیَو ِبْیَغْلاِب َنوُنِمْؤُی َنیِذَّلا َنیِقَّتُمْلِّل ىًدُھ ِھیِف َبْیَر َال ُباَتِكْلا َكِلَذ ملا  
َنُونِقُوی ُْمھ ِةَرِخآلاِبَو َكِلْبَق نِم َلِزُنأ اَمَو َكْیَلِإ َلِزُنأ اَمِب َنوُنِمُْؤی   

 
”Alif Lâm Mîm. Denna Skrift – här råder inget tvivel – är en vägledning för de gudfruktiga, 
dem som tror på det dolda, dem som förrättar bönen och som ger åt andra av vad Vi har skänkt 
dem för deras försörjning och dem som tror på det som har uppenbarats för dig och på det 
som har uppenbarats före dig, och som har förvissningen att det eviga livet väntar.”91 
 
Vi tror på att dessa skrifter hör till Allâhs (´azza wa djall) tal och ingen annans. Allâh (ta´âlâ) 
talade i dem ett verkligt tal såsom Han ville. Något av detta tal har hörts från Honom bakom 
skynke och utan medlare. Exempelvis talade Allâh med Mûsâ ett verkligt tal utan medlare. 
Han (ta´âlâ) sade: 
 

ُھُّبَر ُھَمَّلَكَو اَنِتاَقیِمِل ىَسوُم ءاَج اَّمَلَو   
 
”Och när Mûsâ kom till det möte Vi hade utsatt och hans Herre talade till honom.”92 
 

يِمَالَكِبَو يِتَالاَسِرِب ِساَّنلا ىَلَع َكُتْیَفَطْصا يِّنِإ ىَسوُم اَی َلاَق   
 
”Han sade: ”Mûsâ, Jag har utvalt dig av alla människor genom att anförtro dig Mitt budskap 
och låta dig höra Mitt ord.”93 
 
Annat tal låter Allâh (ta´âlâ) änglasändebuden läsa upp och förkunna det för det mänskliga 
sändebudet. Han (ta´âlâ) sade: 
 

ٌمیِكَح ٌّيِلَع ُھَّنِإ ءاَشَی اَم ِھِنِْذإِب َيِحُویَف ًالوُسَر َلِسُْری ْوَأ ٍباَجِح ءاَرَو نِم ْوَأ اًیْحَو َّالِإ َُّهللا ُھَمِّلَُكی نَأ ٍرَشَبِل َناَك اَمَو   
”Det är inte människan givet att Allâh talar till henne på ett annat sätt än genom ingivelse 
eller från andra sidan av ett förhänge eller genom ett sändebud som Han sänder och som 
uppenbarar det Han vill skall uppenbaras. Allâh är hög, vis.”94 
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Tron på skrifterna innefattas av tron på alla de föreskrifter de består av och att det var 
obligatoriskt för samtliga samfund som de uppenbarades för att underkasta sig dem och döma 
enligt dem. Dessa skrifter bekräftar varandra och inte tvärtom. Det är sant att samtliga skrifter 
avskaffades i takt med att en efterträdande skrift uppenbarades. Till exempel avskaffades vissa 
föreskrifter i Tora med Evangeliet. Han (ta´âlâ) sade om ´Îsâ (´alayhis-salâm): 
 

ْمُكْیَلَع َمِّرُح يِذَّلا َضْعَب مُكَل َّلُِحِألَو ِةاَرْوَّتلا َنِم َّيَدَی َنْیَب اَمِّل اًقِّدَصُمَو   
 
”Och för att bekräfta vad som ännu består av Tora och för att förklara tillåtet något av det som 
var förbjudet för er”95 
 
Likaså avskaffade Qur’ânen de föregående himmelska skrifterna. Han (ta´âlâ) sade: 
 

ِھْیَلَع اًنِمْیَھُمَو ِباَتِكْلا َنِم ِھْیَدَی َنْیَب اَمِّل اًقِّدَصُم ِّقَحْلاِب َباَتِكْلا َكْیَلِإ اَنْلَزنَأَو   
 
”Vi har uppenbarat Skriften för dig med sanningen, som bekräftar det som består av 
uppenbarade Skrifter och vars uppgift det är att vaka över det.”96 
 

َنیِمَلاَعْلِّل ٌرْكِذ َّالِإ َُوھ اَمَو   
 
”Den är ingenting mindre än en påminnelse till alla folk.”97 
 
De Allâhs skrifter som tas upp allmänt måste betros allmänt och de som tas upp specifikt 
måste betros specifikt. Vissa skrifter har Allâh (ta´âlâ) nämnt specifikt. Allâh uppenbarade 
Tora för Mûsâ, Evangeliet för ´Îsâ, Psaltaren för Dâwûd och Qur'ânen för Muhammad. 
Dessutom nämnde Han (ta´âlâ) Ibrâhîms och Mûsâ skrifter – må Allâh freda och hylla dem 
allesammans. Dessa skrifter tror vi på i enlighet med denna detaljerade beskrivning. 
 
Allâh nämnde även många andra böcker på ett allmänt sätt utan att gå in i detalj på dem. 
Sålunda har vi en allmän tro på dessa skrifter. Han (ta´âlâ) sade: 
 

ٍباَتِك نِم َُّهللا َلَزنَأ اَمِب ُتنَمآ ُْلق   
”Säg: ”Jag tror på skrifterna Allâh har sänt ned.” 
 
Qur’ânen som Allâh uppenbarade för vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) 
är den sista himmelska skrift varför den inte efterträds av någon annan. Den avskaffar samtliga 
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föregående skrifter och åligger samtliga människor och djinner. Han (ta´âlâ) sade: 
 

َنیِمَلاَعْلِّل ٌرْكِذ َّالِإ َُوھ اَمَو   
 
”Den är ingenting mindre än en påminnelse till alla folk.” 
 
Den omfattar allting människan är i behov av för religiösa och världsliga ändamål. Han 
(ta´âlâ) sade: 
 

َمَالْسِإلا ُمُكَل ُتیِضَرَو يِتَمْعِن ْمُكْیَلَع ُتْمَمْتَأَو ْمُكَنیِد ْمُكَل ُتْلَمْكَأ َمْوَیْلا   
 
”Denna dag har Jag fullbordat er religion och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Och 
Jag är nöjd med att islam skall vara er religion.”98 
 
Qur’ânen är ett mirakel och ingen kan frambringa dess like. Han (ta´âlâ) sade: 
 

اًریِھَظ ٍضْعَبِل ُْمھُضْعَب َناَك ْوَلَو ِھِلْثِمِب َنُوتْأَی َال ِنآُْرقْلا اَذَھ ِلْثِمِب ْاُوتْأَی نَأ ىَلَع ُّنِجْلاَو ُسنِإلا ِتَعَمَتْجا ِنِئَّل ُلق   
 
”Säg: ”Om människorna och djinnerna i samarbete försökte åstadkomma något som skulle 
kunna jämföras med denna Qur´ân, skulle de misslyckas, även om de gav varandra all 
hjälp!”99 
 
Likaså sade Han (ta´âlâ): 
 

ٍدیِمَح ٍمیِكَح ْنِّم ٌلیِزنَت ِھِفْلَخ ْنِم َالَو ِھْیَدَی ِنْیَب نِم ُلِطاَبْلا ِھیِتْأَی َال   
 
”Ingen lögn kan komma vid den vare sig från det som ligger framför den eller från det som 
ligger bakom den! Nej, den sänds ned av en Allvis som allt lov och pris tillkommer.”100 
Den är skyddad mot all addering och reducering. Han (ta´âlâ) sade: 
 

َنوُظِفاَحَل ُھَل اَّنِإَو َرْكِّذلا اَنْلَّزَن ُنْحَن اَّنِإ   
 
”Det är Vi som har uppenbarat Påminnelsen steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om 
den!”101 
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DEN KORREKTA DOGMEN OM ALLÂHS SÄNDEBUD 

 
Med övertygad bekräftelse skall det betros att Allâh har sänt sändebud till samtliga samfund. 
Sändebuden manade dem till att dyrka Allâh allena och förkasta allting som avgudas med 
Honom. 
 
Till den dogmen hör även att samtliga var trovärdiga, betrodda, fromma, renläriga, 
gudfruktiga, tillförlitliga och vägledda vägledare. 
 
Allâh tog till Sig Ibrâhîm som en nära vän och detsamma gjorde Han med Muhammad (sallâ 
Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâh talade med Mûsâ ett verkligt tal och Han lyfte upp Idrîs till 
en hög plats. ´Îsâ är Allâhs slav, sändebud, ord som Han blåste in i Maryam och en själ från 
Honom. 
 
Allâh ansåg vissa vara bättre än andra och lyfte upp vissas rang över andras. 
 
Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är mänsklighetens mästare på Domedagen och 
det kommer att ske utan stolthet. 
 
Samtliga sändebuds kall stämde överens med religionens princip, nämligen att särskilja Allâh 
(ta´âlâ) med Hans gudomlighet, herravälde och namn och egenskaper. Han (ta´âlâ) sade: 
 

ُمَالْسِإلا ِّهللا َدنِع َنیِّدلا َّنِإ  
 
”Religionen hos Allâh är islam.”102 

 
َنیِرِساَخْلا َنِم ِةَرِخآلا يِف َُوھَو ُھْنِم َلَبُْقی نَلَف اًنیِد ِمَالْسِإلا َرْیَغ ِغَتْبَی نَمَو    

 
”Om någon vill anta någon annan religion än islam kommer detta att vägras honom, och i 
nästa liv skall han stå bland förlorarna.”103 
 
Han (ta´âlâ) sade om Nûh: 
 

َنیِمِلْسُمْلا َنِم َنوُكَأ ْنَأ ُتْرُِمأَو   
 
”Och jag har blivit befalld att vara en av muslimerna.”104 
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Dessutom sade Han (ta´âlâ) om Mûsâ: 
 

َنیِمِلْسُّم ُمتنُك نِإ ْاُولَّكَوَت ِھْیَلَعَف sِّاِب ُمتنَمآ ُْمتنُك نِإ ِمْوَق اَی ىَسوُم َلاَقَو   
 
”Och Mûsâ sade: ”Lita till Allâh, mitt folk, om ni tror på Honom och är muslimer!”105 
 
På samma sätt sade Han (ta´âlâ) om Sulaymân då Balqîs sade: 
 

َنیِمَلاَعْلا ِّبَر sَِِّ َناَمْیَلُس َعَم ُتْمَلْسَأَو يِسْفَن ُتْمَلَظ يِّنِإ ِّبَر   
 
”Herre! Jag har gjort orätt mot mig själv! Men nu, tillsammans med Sulaymân, underkastar 
jag mig Allâh, världarnas Herre!”106 
 
Han (ta´âlâ) sade: 
 

َالَو َنیِّدلا اوُمیِقَأ ْنَأ ىَسیِعَو ىَسوُمَو َمیِھاَرْبِإ ِھِب اَنْیَّصَو اَمَو َكْیَلِإ اَنْیَحْوَأ يِذَّلاَو اًحُون ِھِب ىَّصَو اَم ِنیِّدلا َنِّم مُكَل َعَرَش  
ُبیُِنی نَم ِھْیَلِإ يِدْھَیَو ءاَشَی نَم ِھْیَلِإ يِبَتْجَی َُّهللا ِھْیَلِإ ُْمھوُعْدَت اَم َنیِكِرْشُمْلا ىَلَع َُربَك ِھیِف اُوقَّرَفَتَت   

 
”Han har föreskrivit för er samma tro som Han befallde Nûh – detta har Vi uppenbarat för dig 
– och som Vi anbefallde Ibrâhîm och Mûsâ och ´Îsâ, nämligen att hålla fast vid tron och att 
aldrig tillåta söndring. För avgudadyrkarna ter sig det som du uppmanar dem till som en svår 
väg; Allâh utser dem Han vill till detta och till detta leder Han dem som vänder sig till 
Honom.”107 
 
Det fanns 315 sändebud och 124.000 profeter. Detta har rapporterats autentiskt från Allâhs 
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via Abû Umâmahs och Abû Dharrs hadîther108. 
 
Skillnaden mellan ett sändebud och en profet, är att en profet tar emot uppenbarelser från 
Allâh. Om han då även blir sänd till dem som motsätter sig Allâhs befallning för att framföra 
ett budskap från Allâh, räknas han som ett sändebud. Den som handlar enligt en tidigare 
lagstiftning och inte sänds till någon för att framföra ett budskap från Allâh är profet och inget 
sändebud109. Mudjâhid (rahimahullâh) sade: 
 
”En profet är den som tilltalas och mottar uppenbarelse utan att sändas.” 
 
Byggt på det är varje sändebud en profet men inte tvärtom. 
                                                
105 10:84  
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108 Se ´Allâmah Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânîs ”Silsilah al-Ahâdîth as-Sahîhah” (6/358/2668).  
109 Se Shaykh-ul-Islâms ”an-Nubuwwât”, sid. 255.  
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Allâh (ta´âlâ) har namngivit flera av dem: Âdam, Nûh, Idrîs, Hûd, Sâlih, Ibrâhîm, Ismâ´îl, 
Ishâq, Ya´qûb, Yûsuf, Lût, Shu´ayb, Yûnus, Mûsâ, Hârûn, Ilyâs, Zakariyyâ, Yahyâ, al-Yasa´, 
Dhûl-Kifl, Dâwûd, Sulaymân, Ayyûb, Stammarna, ´Îsâ och Muhammad – må Allâh freda och 
hylla dem alla. Han har försett oss med lärorik och tillrättavisande vetskap om dem: 
 

اًمیِلْكَت ىَسوُم ُّهللا َمَّلَكَو َكْیَلَع ُْمھْصُصْقَن ْمَّل ًالُسُرَو ُلْبَق نِم َكْیَلَع ُْمھاَنْصَصَق ْدَق ًالُسُرَو   
 
”Sändebud som Vi redan har berättat för dig om och sändebud som Vi inte har berättat om – 
och Mûsâ som Allâh talade med ett verkligt tal.”110 
 
På så sätt tror vi på dem detaljerat när de nämns detaljerat och allmänt när de nämns allmänt. 
 
Vi tror på att samtliga sändebud är skapade människor som inte besitter någon som helst 
gudomlig egenskap. Han (ta´âlâ) sade: 
 

ِھِّبَر ِةَداَبِعِب ْكِرُْشی َالَو اًحِلاَص ًالَمَع ْلَمْعَیْلَف ِھِّبَر ءاَقِل وُجْرَی َناَك نَمَف ٌدِحاَو ٌھَلِإ ْمُُكھَلِإ اَمَّنَأ َّيَلِإ ىَحُوی ْمُكُلْثِّم ٌرَشَب اَنَأ اَمَّنِإ ُْلق  
اًدَحَأ   

 
”Säg: ”Jag är bara en vanlig människa som ni. Genom uppenbarelsen vet jag att er Allâh är 
den Ende Guden. Var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre skall leva ett 
gott och rättskaffens liv och att inte göra någon delaktig av den dyrkan som han ägnar sin 
Herre!”111 
 

ِنِْذإِب َّالِإ ٍناَطْلُسِب مُكَیِتْأَّن نَأ اَنَل َناَك اَمَو ِهِداَبِع ْنِم ءاَشَی نَم ىَلَع ُّنُمَی َّهللا َّنِكَلَو ْمُكُلْثِّم ٌرَشَب َّالِإ ُنْحَّن نِإ ُْمُھلُسُر ُْمھَل ْتَلاَق  
َنُونِمْؤُمْلا ِلَّكَوَتَیْلَف ِّهللا ىَلعَو ِّهللا   

 
”Deras sändebud svarade: ”Ja, vi är bara människor som ni, men Allâh visar den Han vill av 
Sina slavar Sin nåd. Och för oss är det inte möjligt att ge er ett bevis utan Allâhs tillåtelse – 
till Honom skall alla troende sätta sin lit.”112 
 

َنوُرِبْصَتَأ ًةَنْتِف ٍضْعَبِل ْمُكَضْعَب اَنْلَعَجَو ِقاَوْسَْألا يِف َنوُشْمَیَو َماَعَّطلا َنُولُكْأَیَل ُْمھَّنِإ َّالِإ َنیِلَسْرُمْلا َنِم َكَلْبَق اَنْلَسْرَأ امَو  
اًریِصَب َكُّبَر َناَكَو   

 
”Vi har inte före dig sänt andra budbärare än sådana som åt föda och besökte marknaderna. 
Men några av er har Vi utsatt andra för prövningar. Kommer ni att visa tålamod? Din Herre 
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ser allt!”113 
 

َّيَلِإ ىَحُوی اَم َّالِإ ُعِبَّتَأ ْنِإ ٌكَلَم يِّنِإ ْمُكَل ُلُوقَأ الَو َبْیَغْلا ُمَلْعَأ الَو ِّهللا ُنِئآَزَخ يِدنِع ْمُكَل ُلوُقَأ َّال ُلق  
 

”Säg: ”Jag säger inte till er att jag har Allâhs skatter och jag känner inte det dolda. Inte heller 
säger jag till er: ’Jag är en ängel.’ Allt jag gör är att följa det som uppenbaras för mig.”114 
 

َّالِإ ْاَنَأ ْنِإ ُءوُّسلا َيِنَّسَم اَمَو ِرْیَخْلا َنِم ُتْرَثْكَتْسَال َبْیَغْلا ُمَلْعَأ ُتنُك ْوَلَو ُّهللا ءاَش اَم َّالِإ اًّرَض َالَو اًعْفَن يِسْفَنِل ُكِلْمَأ َّال ُلق  
َنوُنِمْؤُی ٍمْوَقِّل ٌریِشَبَو ٌریِذَن   

 
”Säg: ”Jag kan inte uppnå förmåner för mig själv eller avvärja ett ont – ingenting utom det 
som Allâh vill. Men om jag hade haft kännedom om det dolda, skulle jag helt säkert ha kunnat 
uppnå mycket av detta livets goda och jag skulle ha undgått allt ont. Jag är bara en varnare 
och förkunnare av hoppets budskap till människor som vill tro.”115 
 
Vi anser att de är Allâhs slavar som Han har hedrat med budskapet. Han beskrev dem som 
slavar när deras högsta position nämndes och då Han berömde dem. 
 
Vi betror att Allâh (ta´âlâ) fullbordade budskapet med Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa 
sallam) budskap och att Han skickade honom till samtliga djinner och människor: 
 

اًعیِمَج ْمُكْیَلِإ ِّهللا ُلوُسَر يِّنِإ ُساَّنلا اَھُّیَأ اَی ُْلق   
 
”Säg: ”Människor! Jag är Allâhs sändebud, utsänd till er alla.”116 
 

َنیِمَلاَعْلِّل ًةَمْحَر َّالِإ َكاَنْلَسْرَأ اَمَو   
 
”Vi har sänt dig enbart av nåd till alla folk.”117 
 

َنوُمَلْعَی َال ِساَّنلا َرَثْكَأ َّنِكَلَو اًریِذَنَو اًریِشَب ِساَّنلِّل ًةَّفاَك َّالِإ َكاَنْلَسْرَأ اَمَو   
 
”Vi har sänt dig till hela mänskligheten, som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och 
som varnare, men de flesta människor vet inte.”118 
Han (ta´âlâ) slöt förbund med profeterna om att följa vår profet Muhammad (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam) i fall de levde under hans tid. Däri förekommer ett klart bevis för att hans 
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(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap är det sista budskapet och att det avskaffar samtliga 
föregående budskap. Han (ta´âlâ) sade: 
 

ُْمتْرَرْقَأَأ َلاَق ُھَّنُرُصنَتَلَو ِھِب َُّننِمْؤُتَل ْمُكَعَم اَمِّل ٌقِّدَصُّم ٌلوُسَر ْمُكءاَج َُّمث ٍةَمْكِحَو ٍباَتِك نِّم مُُكتْیَتآ اَمَل َنْیِّیِبَّنلا َقاَثیِم ُّهللا َذَخَأ ْذِإَو  
َنُوقِساَفْلا ُُمھ َكِئَلُْوأَف َكِلَذ َدْعَب ىَّلَوَت نَمَف َنیِدِھاَّشلا َنِّم مُكَعَم ْاَنَأَو ْاوُدَھْشاَف َلاَق اَنْرَرْقَأ ْاوُلاَق يِرْصِإ ْمُكِلَذ ىَلَع ُْمتْذَخَأَو   

 
”Minns att Allâh erbjöd er Sitt förbund genom profeterna: ”Jag har låtit er få del av 
uppenbarelse och visdom. Ett sändebud skall komma till er med bekräftelse av den sanning 
som är i er hand; då skall ni tro på honom och stödja honom.” Och Han sade: ”Är det ert 
beslut att ingå förbund med Mig på denna grund?” De svarade: ”Ja, det är vårt beslut.” Och 
Han sade: ”Vittna då om detta; Jag skall vittna med er. De som efter detta drar sig ifrån är de 
som har förhärdat sig i trots och olydnad.”119 
 
Sändebuden kom med glada budskap om Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) 
budskap – må Allâh freda och hylla dem alla. Han (ta´âlâ) sade: 
 

نِم يِتْأَی ٍلوُسَرِب اًرِّشَبُمَو ِةاَرْوَّتلا َنِم َّيَدَی َنْیَب اَمِّل اًقِّدَصُّم مُكْیَلِإ َِّهللا ُلوُسَر يِّنِإ َلیِئاَرْسِإ يِنَب اَی َمَیْرَم ُنْبا ىَسیِع َلاَق ْذِإَو  
ٌنیِبُّم ٌرْحِس اَذَھ اوُلاَق ِتاَنِّیَبْلاِب ُمھءاَج اَّمَلَف ُدَمْحَأ ُھُمْسا يِدْعَب   

 
”Och minns ´Îsâ, Maryams son, som sade: ”Israeliter! Jag är sänd till er av Allâh för att 
bekräfta vad som ännu består av Tora och för att förkunna för er det glada budskapet att ett 
sändebud skall komma efter mig vars namn skall vara Ahmad.” Men när han kom till dem 
med klara tecken och vittnesbörd, sade de: ”Detta är uppenbart vältalighet som bländar och 
förhäxar!”120 
 

ٍءْيَش َّلُك ْتَعِسَو يِتَمْحَرَو ءاَشَأ ْنَم ِھِب ُبیُِصأ يِباَذَع َلاَق َكْیَلِإ اَنُْدھ اَّنِإ ِةَرِخآلا يِفَو ًةَنَسَح اَیْنُّدلا ِهِذَھ يِف اَنَل ُْبتْكاَو  
اًبوُتْكَم ُھَنوُدِجَی يِذَّلا َّيِّمُألا َّيِبَّنلا َلوُسَّرلا َنوُعِبَّتَی َنیِذَّلا َنوُنِمُْؤی اَنِتاَیآِب ُمھ َنیِذَّلاَو َةاَكَّزلا َنُوتْؤُیَو َنوُقَّتَی َنیِذَّلِل اَھُُبتَْكأَسَف  

ِلیِجْنِإلاَو ِةاَرْوَّتلا يِف ُْمھَدنِع   
 
”Låt gott komma oss till del i detta liv och i det eviga livet. Ja, vi vänder tillbaka till Dig.” 
Han svarade: ”Jag låter Mitt straff drabba den Jag vill; men Min nåd och Min barmhärtighet 
når överallt och Min nåd skänker Jag dem som fruktar och betalar allmosan och som tror på 
Våra budskap; de som följer sändebudet, den olärde profeten, som de kan finna omnämnd i 
Tora och Evangeliet.”121 
Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa 
sallam) sade: 
 

                                                
119 3:81–82  
120 61:6  
121 7:156–157  
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”Jag svär vid Honom i Vars hand min själ är att det varken finns en jude eller en nasaré från 
det här samfundet som hör talas om mig och sedan dör utan att ha trott på det som jag har 
blivit sänd med, utan att han hamnar i Elden.”122 
 
Den som förnekar Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) universella budskap förnekar 
samtidigt alla andra sändebuds budskap inklusive sändebudet han sägs tro på och följa. Han 
(ta´âlâ) sade: 
 

َنیِلَسْرُمْلا ٍحُون ُمْوَق ْتَبَّذَك   
 
”Nûhs folk beljög sändebuden.”123 
 
Han sade att de beljög alla sändebud fastän Nûh var det första sändebudet. 
 
Vår dogm är att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) efterträds inte av någon annan 
profet. Den som hävdar motsatsen hädar. Allâh (ta´âlâ) sade: 
 

َنیِّیِبَّنلا َمَتاَخَو َِّهللا َلوُسَّر نِكَلَو   
 
”Han är Allâhs sändebud och den siste profeten.”124 
 
Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) 
sade: 
 
”Jag har prioriterats med sex saker framför de övriga profeterna: jag har fått orden som är få 
i antal men stora i betydelse, blivit stödd med skräck, fått erhålla krigsbyten, fått jorden vara 
böneplats och rening, sänts till hela skapelsen och jag är den siste profeten.”125 
 
Den som beljuger ett av profeternas och sändebudens budskap har hädat enligt 
samstämmigheten. Han (ta´âlâ) sade: 
 

نَأ َنوُدیُِریَو ٍضْعَبِب ُُرفْكَنَو ٍضْعَبِب ُنِمْؤُن َنُولُوقیَو ِھِلُسُرَو ِّهللا َنْیَب ْاُوقِّرَُفی نَأ َنوُدیُِریَو ِھِلُسُرَو sِّاِب َنوُُرفْكَی َنیِذَّلا َّنِإ  
ٍدَحَأ َنْیَب ْاُوقِّرَُفی ْمَلَو ِھِلُسُرَو sِّاِب ْاوُنَمآ َنیِذَّلاَو اًنیِھُّم اًباَذَع َنیِرِفاَكْلِل اَنْدَتْعَأَو اًّقَح َنوُرِفاَكْلا ُُمھ َكِئَلُْوأ ًالیِبَس َكِلَذ َنْیَب ْاوُذِخَّتَی  

اًمیِحَّر اًرُوفَغ ُّهللا َناَكَو ُْمھَروُُجأ ْمِھیِتُْؤی َفْوَس َكِئَلُْوأ ُْمھْنِّم   
 
”De som hädar Allâh och Hans sändebud och vill skilja mellan tron på Allâh och tron på Hans 
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sändebud och säger: ”Vi tror på några men vi avvisar andra” och försöker gå en medelväg – 
dessa människor är otrogna och för de otrogna har Allâh i beredskap ett förnedrande straff. 
Men de som tror på Allâh och på Hans sändebud och inte gör åtskillnad mellan dem skall få 
sin fulla lön. Allâh är ständigt förlåtande, barmhärtig.”126 
 
  

                                                
126 4:150–152  
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DEN KORREKTA DOGMEN OM DEN YTTERSTA DAGEN 

 
Den Yttersta dagen är Domedagen och de händelser och fasor som den kommer att bestå av. 
Ahl-us-Sunnah tror övertygat på detta. Han (ta´âlâ) sade: 
 

َنُونِقُوی ُْمھ ِةَرِخآلاِبَو   
 
”Och som har förvissningen om det kommande livet.”127 
 

اًثیِدَح ِّهللا َنِم ُقَدْصَأ ْنَمَو ِھیِف َبْیَر َال ِةَماَیِقْلا ِمْوَی ىَلِإ ْمُكَّنَعَمْجَیَل َُوھ َّالِإ َھَلِإ ال ُّهللا   
 
”Allâh – det finns ingen sann gud utom Han – skall helt visst samla er åter på Uppståndelsens 
dag; det står utom allt tvivel. Vems ord är sannare än Allâhs?”128 
 

ٌةَیِتآل َةَعاَّسلا َّنِإ   
 
”Stunden skall komma.”129 
 
Denna fråga innefattas även av tron på Uppståndelsen, nämligen Dagen när de döda 
återupplivas. Allâh (ta´âlâ) sade: 
 

َنوُرُظنَی ٌماَیِق ُمھ اَذِإَف ىَرُْخأ ِھیِف َخُِفن َُّمث َُّهللا ءاَش نَم َّالِإ ِضْرَْألا يِف نَمَو ِتاَواَمَّسلا يِف نَم َقِعَصَف ِروُّصلا يِف َخُِفنَو   
 
”Och hornstötar skall ljuda och alla i himlarna och på jorden – utom de som Allâh vill – skall 
falla livlösa till marken. Ännu en hornstöt – och de reser sig och skådar.”130 
 

َنیِلِعاَف اَّنُك اَّنِإ اَنْیَلَع اًدْعَو ُهُدیِعُّن ٍقْلَخ َلَّوَأ اَنْأَدَب اَمَك   
 
”Liksom Vi grep Oss an med den fösta skapelsen skall Vi förnya den – för detta löfte borgar 
Vi och Vi har makt att göra det! ”131 
 
Till detta hör även tron på handlingsanteckningarna som kommer att ges i höger hand eller i 
vänster hand bakom ryggen. Allâh (ta´âlâ) sade:  

 
 ٍةَیِلاَع ٍةَّنَج يِف ٍةَیِضاَّر ٍةَشیِع يِف َُوھَف ْھیِباَسِح ٍقَالُم يِّنَأ ُتنَنَظ يِّنِإ ْھیِباَتِك اوُؤَرْقا ُمُؤاَھ ُلُوقَیَف ِھِنیِمَیِبُ ھَباَتِك َيِتُوأ ْنَم اََّمأَف
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 ْمَلَو ْھیِباَتِك َتُوأ ْمَل يِنَتْیَل اَی ُلوُقَیَف ِھِلاَمِشِبُ ھَباَتِك َيِتُوأ ْنَم اَّمَأَو ِةَیِلاَخْلا ِماَّیَْألا يِف ُْمتْفَلْسَأ اَمِب اًئیِنَھ اوُبَرْشاَو اُولُك ٌ ةَیِناَد اَُھفوُُطق
 ٍةَلِسْلِس يِف َُّمثُ هوُّلَص َمیِحَجْلا َُّمثُ هوُّلُغَفُ هوُذُخ ْھیِناَطْلُس يِّنَع َكَلَھ ْھیِلاَم يِّنَع ىَنْغَأ اَم َةَیِضاَقْلا ِتَناَك اَھَتْیَل اَی ْھیِباَسِح اَم ِرْدَأ
 َالَو ٌمیِمَح اَنُھاَھ َمْوَیْلاُ ھَل َسْیَلَف ِنیِكْسِمْلا ِماَعَط ىَلَع ُّضُحَی َالَو ِمیِظَعْلا sَِّاِب ُنِمُْؤی َال  َناَكُ ھَّنِإُ هوُُكلْساَف اًعاَرِذ َنوُعْبَس اَھُعْرَذ

َنوُؤِطاَخْلا َّالِإُ ُھلُكْأَی َال ٍنیِلْسِغ ْنِم َّالِإ ٌماَعَط  
 
”Och den som får ta emot sin bok med höger hand skall ropa: ”Kom! Läs i min bok! Jag visste 
att jag skulle kallas att avlägga räkenskap!” Han skall leva salig, i ett himmelskt paradis där 
frukter är nära: ”Ät och drick av hjärtans lust för det som ni sände framför er!” Men den som 
får ta emot sin bok med vänster skall säga: ”Ack, om jag ändå hade sluppit se min bok och 
fått förbli i okunnighet om denna räkenskap! Om ändå detta hade varit slutet! Ingen nytta har 
jag av allt det som jag ägde! Mina argument har mist all styrka!” Grip honom och slå honom 
i en krage av järn och låt helvetets lågor sveda honom. Kedja därefter ihop honom i en kedja 
vars längd är sjuttio alnar; han trodde nämligen inte på Allâh, den Väldige, och uppmanade 
ingen att ge den fattige att äta. Därför har han här idag ingen vän och får ingen annan föda än 
sådana motbjudande anrättningar som bara syndarna kan svälja.”132 
 
Därjämte hör tron på Vågskålarna som kommer att föras fram varför ingen skall behandlas 
orättvist. Han (ta´âlâ) sade: 
 

َنوُدِلاَخ َمَّنَھَج يِف ُْمھَُسفنَأ اوُرِسَخ َنیِذَّلا َكِئَلُْوأَف ُُھنیِزاَوَم ْتَّفَخ ْنَمَو َنوُحِلْفُمْلا ُُمھ َكِئَلُْوأَف ُُھنیِزاَوَم ْتَلُقَث نَمَف   
 
”Vinnarna är de vars vågskålar väger tungt, och de vars vågskålar väger lätt är förlorarna som 
har förverkat sina själar; de skall förbli i helvetet till evig tid.”133 
 
Även Medlingen skall betros. Det finns flera sorters medlingar: 
 
1 – Den väldiga medlingen. Den besitter bara profeten Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa 
sallam) och äger rum när människorna väntar på rättegången. 
 
2 – Medlingen för att paradisets port skall öppnas för dess folk. Även den är särskild för 
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). 
 
3 – Medlingen för strafflindring. Likaså är den särskild för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa 
sallam) då han kommer att medla för sin farbror Abû Tâlibs strafflindring i helvetet. Detta är 
avlöningen för att han brukade skydda och se efter honom. 
 
4 – Medlingen för att vissa i paradiset befordras till högre positioner. Därom tvista de lärde 
huruvida bara profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har rätt till den eller inte.  
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5 – Medlingen för de stora monoteistiska syndarna. De har hamnat i helvetet på grund av sina 
synder. De får erhålla medling varvid de kommer ut ur det. Denna medling har Allâhs 
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), andra sändebud, änglar, rättfärdiga och martyrer 
rätt till. 
 
Dessutom kommer Qur’ânen och fastan att medla för dem som efterlevde dem. Även de 
troendes barn som dog i tidig ålder skall medla för sina föräldrar. 
 
Det gäller att tro på vår profet Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) damm. Dess 
vatten är vitare än mjölk, sötare än honung och ljuvligare än doften av mysk. Den som dricker 
ur den en gång, kommer aldrig någonsin att känna törst igen. 
 
Man måste också tro på Vägen över helvetet. Den kommer människorna att passera utefter 
sina handlingar. Den förste av dem kommer att vara som en blixt, därefter som en vind och 
därefter som en fågel. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer att stå på Vägen och 
säga: 
 
”Herre! Skona, skona!” 
 
Därefter avtar slavarnas handlingar till dess att vissa kryper över. Vid sidan av Vägen hänger 
krokar som är befallda att gripa de dömda. Den lycklige räddas och den olycklige hamnar i 
Elden. 
 
Vi tror på allt som står i Qur'ânen och Sunnah beträffande denna Dag och dess fasor – må 
Allâh skydda oss mot dem. 
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DEN KORREKTA DOGMEN OM ÖDET 

 
Tron på ödet och dess godhet och ondska handlar om att bestämt bekräfta att Allâh har 
förutbestämt skapelsernas öde. Allt som har hänt har Allâh velat till skillnad från det som inte 
har hänt. Allâh (ta´âlâ) sade: 
 

ٍرَدَقِب ُهاَنْقَلَخ ٍءْيَش َّلُك اَّنِإ   
 
”Allt har Vi skapat med förutbestämmelse.”134 
 

اًروُدْقَّم اًرَدَق َِّهللا ُرْمَأ َناَكَو   
 
”Allas öden formas av Allâhs beslut.”135 
 
Ödet har fyra nivåer: 
 
1 – Allâh (ta´âlâ) vet allting. Med Sin eviga kunskap vet Han det gångna och det nuvarande 
och hur det är. Hans kunskap förnyas inte efter okunnighet och inte heller glömmer Han efter 
att ha vetat. 
 
2 – Allâh skrev ned i den Bevarade tavlan allt som kommer att ske fram till Domedagen. Han 
(ta´âlâ) sade: 
 

ٌریِسَی َِّهللا ىَلَع َكِلَذ َّنِإ ٍباَتِك يِف َكِلَذ َّنِإ ِضْرَْألاَو ءاَمَّسلا يِف اَم ُمَلْعَی ََّهللا َّنَأ ْمَلْعَت ْمَلَأ   
 
”Visste du inte att Allâh har kännedom om allt i himlen och på jorden? Allt detta finns i en 
bok. Det kostar inte Allâh någon möda.”136 
 

ىَسنَی َالَو يِّبَر ُّلِضَی َّال ٍباَتِك يِف يِّبَر َدنِع اَھُمْلِع َلاَق ىَلُوْألا ِنوُُرقْلا ُلاَب اَمَف َلاَق   
 
”Han sade: ”Hur är det då med de släkten som levde före oss?” Han svarade: ”Kunskapen om 
vad som hänt finns hos din Herre, i en bok, min Herre begår aldrig ett misstag och Han 
glömmer ingenting.”137 
 

ٍنیِبُم ٍماَمِإ يِف ُهاَنْیَصْحأ ٍءْيَش َّلُكَو   
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”Ja, allt har Vi infört i en klar bok.”138 
 
Under denna punkt hamnar även det eviga ödet innan himlarna och jorden skapades. Han 
(ta´âlâ) sade: 
 

اَنَل ُّهللا َبَتَك اَم َّالِإ اَنَبیُِصی نَّل ُلق    
 
”Säg: ”Ingenting kan drabba oss om det inte är förutbestämt för oss av Allâh.”139 
 
Detsamma gäller Dagen pakten skrevs. Han (ta´âlâ) sade: 
 

ىَلَب ْاُولاَق ْمُكِّبَرِب َتْسَلَأ ْمِھُِسفنَأ ىَلَع ُْمھَدَھْشَأَو ُْمھَتَّیِّرُذ ْمِھِرُوھُظ نِم َمَدآ يِنَب نِم َكُّبَر َذَخَأ ْذِإَو   
 
”Och när din Herre lät nya släkten utgå från Âdams söners länder, begärde Han av dem att de 
skulle vittna om sig själva [och frågade]: ”Är Jag inte er Herre?” De svarade: ”Jo.”140 
 
Vad gäller livsödet, sker det när är en grodd skapas i livmodern. Därpå sänds en ängel som 
blåser in en själ i blodklumpen. Därmed befalls den fyra saker: dess uppehälle, livslängd, 
handlingar och olyckligt eller lyckligt slut. 
 
Angående årsödet, äger det rum på Ödesnatten. Han (ta´âlâ) sade: 
 

ٍمیِكَح ٍرْمَأ ُّلُك ُقَرُْفی اَھیِف   
 
”Då varje fråga formulerades med fasthet och precision.”141 
 
Ibn ´Abbâs sade: 
 
”Under Ödesnatten antecknas ur Boken den död, det liv, det uppehälle, det regn och de 
pilgrimer som kommer att finnas under året. Det kommer att sägas: ”Så-och-så kommer att 
gå på pilgrimsfärd och så-och-så kommer att gå på pilgrimsfärd.” 
 
Angående det dagliga ödet, sade Han (ta´âlâ): 
 

ٍنْأَش يِف َوُھ ٍمْوَی َّلُك   
”Varje dag är Han verksam och ingriper.”142 
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Det dagliga ödet är alltså en detaljering av årsödet, årsödet är en detaljering av livsödet då 
grodden skapas, livsödet är en detaljering av det första livsödet som ägde rum på Paktdagen 
som i sin tur är en detaljering av det eviga ödet som Pennan skrev ned i den Klara boken. Den 
Klara boken tillhör Allâhs (´azza wa djall) kunskap. På samma sätt hör slutet på 
bestämmelserna till Allâhs (´azza wa djall) kunskap: 
 

ىَھَتنُمْلا َكِّبَر ىَلِإ َّنَأَو   
 
”Och att slutpunkten är till din Herre.”143 
 
3 – Viljan. Vi tror på att allt som finns i himlarna och på jorden finns till för att Allâh (ta´âlâ) 
har velat det. Ingenting kan bli till utan Hans vilja. Det som Han vill, sker, och det som Han 
inte vill, sker inte. Han (ta´âlâ) sade: 
 

ُنوُكَیَف ْنُك ُھَل َلوُقَی ْنَأ اًئْیَش َداَرَأ اَذِإ ُهُرْمَأ اَمَّنِإ   
 
”Om Han vill att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.”144 
 

ْاُولَتَتْقا اَم ُّهللا ءاَش ْوَلَو   
 
”Om Allâh hade velat, skulle de inte ha stridit med varandra.”145 
 

ىَُدھْلا ىَلَع ُْمھَعَمَجَل ُّهللا ءاَش ْوَلَو   
 
”Om Allâh hade velat skulle Han ha samlat dem alla under vägledning.”146 
 

ًةَدِحاَو ًةَُّمأ َساَّنلا َلَعَجَل َكُّبَر ءاَش ْوَلَو    
 
”Hade din Herre velat skulle Han helt visst ha gjort människorna till ett enda samfund.”147 
 

يِّنِم ُلْوَقْلا َّقَح ْنِكَلَو اَھاَُدھ ٍسْفَن َّلُك اَنْیَتَآل اَنْئِش ْوَلَو   
”Om Vi hade velat, kunde Vi ha väglett varje människa, men så bekräftas Mitt ord.”148 
 

ِضْرَْألا يِف َالَو ِتاَواَمَّسلا يِف ٍءْيَش نِم ُهَزِجُْعیِل َُّهللا َناَك اَمَو   
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”Ingen, vare sig i himlarna eller på jorden, kan sätta sig emot Allâh.”149 
 
Den fjärde: Skapandet. Han (ta´âlâ) har skapat alla handlare och deras handlingar, allt som 
rör sig och dess rörelser och allt som är stilla och dess stillhet. Han (ta´âlâ) sade: 
 

َنُولَمْعَت اَمَو ْمُكَقَلَخ َُّهللاَو   
 
”Fastän Allâh har skapat både er och era handlingar?”150 
 

ٌلیِكَو ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع َُوھَو ٍءْيَش ِّلُك ُقِلاَخ َُّهللا   
 
”Allâh är alltings Skapare; Han styr och övervakar allt.”151 
 
Vi anser att slavarna har kraft, vilja och val till att utföra sina handlingar. Allâh (ta´âlâ) 
skapade dem och deras viljor, krafter, uttalanden och handlingar. De uttalanden och 
handlingar som härrör från dem, bifogas dem på ett verkligt sätt och följaktligen kommer de 
att belönas och straffas utifrån dem. De har däremot enbart kraft att utföra det Allâh (ta´âlâ) 
har låtit dem ha kraft till och de vill endast i den mån Allâh vill. Han (ta´âlâ) sade: 
 

اًمیِكَح اًمیِلَع َناَك ََّهللا َّنِإ َُّهللا ءاَشَی نَأ َّالِإ َنوُؤاَشَت اَمَو ًالیِبَس ِھِّبَر ىَلِإ َذَخَّتا ءاَش نَمَف ٌةَرِكْذَت ِهِذَھ َّنِإ   
 
”Detta är en påminnelse. Låt då den som vill, söka en väg till sin Herre! Men ni kan bara vilja 
om Allâh vill; Allâh är allvetande, vis.”152 
 

َنیِمَلاَعْلا ُّبَر َُّهللا ءاَشَی نَأ َّالِإ َنوُؤاَشَت اَمَو َمیِقَتْسَی نَأ ْمُكنِم ءاَش نَمِل َنیِمَلاَعْلِّل ٌرْكِذ َّالِإ َُوھ ْنِإ   
 
”Det är ingenting mindre än en påminnelse till alla människor – till dem av er som vill följa 
en rak väg. Men ni kan bara vilja i den mån Allâh, skapelsernas Herre, vill.”153 
 

ْتَبَسَتْكا اَم اَھْیَلَعَو ْتَبَسَك اَم اَھَل اَھَعْسُو َّالِإ اًسْفَن ُّهللا ُفِّلَُكی َال   
”Allâh lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära. Det goda han har gjort skall 
räknas honom till förtjänst och det onda han har gjort skall läggas honom till last.”154 
 

َنُولَمْعَت ُْمتنُك اَمِب اَھوُُمتْثِرُوأ يِتَّلا ُةَّنَجْلا َكْلِتَو   
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”Detta är paradiset, er arvedel för det ni gjorde.”155 
 
Nämligen till följd av era handlingar. 
 

َنوُلَمْعَت ُْمتنُك اَمِب ِدْلُخْلا َباَذَع اُوقوُذَو   
 
”Smaka straffet för era handlingar, som skall vara i evighet!”156 
 

ُهَرَی اًّرَش ٍةَّرَذ َلاَقْثِم ْلَمْعَی نَمَو ُهَرَی اًرْیَخ ٍةَّرَذ َلاَقْثِم ْلَمْعَی نَمَف   
 
”Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det, och den som har 
gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.”157 
 
Ödet sätter inte stopp för handlingar på samma sätt som det inte heller fordrar att man förlitar 
sig på det. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: 
 
”Det finns ingen utav er utan att hans plats i paradiset och Elden är bestämd.” De sade: ”Allâhs 
sändebud! Skall vi inte förlita oss på det bestämda och låta bli att handla?” Han svarade: 
”Handla! Allt är underlättat för det som man är skapad för. För de lyckliga är de lyckligas 
handlingar underlättade och för de olyckliga är de olyckligas handlingar underlättade.” 
Därefter läste han upp Hans (ta´âlâ) ord: 
 

ىَرْسُعْلِل ُهُرِّسَُینَسَف ىَنْسُحْلاِب َبَّذَكَو ىَنْغَتْساَو َلِخَب نَم اَّمَأَو ىَرُْسیْلِل ُهُرِّسَُینَسَف ىَنْسُحْلاِب َقَّدَصَو ىَقَّتاَو ىَطْعَأ نَم اََّمأَف  
 
”För den som villigt ger och fruktar och som tror på det högsta goda, skall Vi göra det lätt. 
Men den som håller hårt om penningpåsen och som tror sig vara fri från allt beroende och 
som förnekar det högsta goda, skall Vi göra det tungt och svårt.”158 159 
 
Bestämmelserna sker alltså via åtgärder. På samma sätt som giftermål är ett medel till 
avkomma och jordbruk till skörd, är goda handlingar ett medel till paradiset medan synder är 
ett medel till Elden. 
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DEN KORREKTA DOGMEN OM TRON 

 
Till Ahl-us-Sunnahs dogm hör att tron består av uttalad trosbekännelse, övertygelse om den 
och handlingar med kroppsdelarna. Imâm ash-Shâfi´î sade: 
 
”Följeslagarna, efterträdarna och dem vi träffade var ense om att tron består av tal, handling 
och avsikt. Uteblir något av dem, belönas inget av dem.”160 
 
Tron stiger med lydnad och sjunker med olydnad. Allâh (ta´âlâ) sade: 
 

ًاناَمیِإ ُْمھَداَزَف ُْمھْوَشْخاَف ْمُكَل ْاوُعَمَج ْدَق َساَّنلا َّنِإ ُساَّنلا ُُمھَل َلاَق َنیِذَّلا   
 
”De vilkas tro steg när de varnades att människorna hade dragits samman mot dem och att de 
skulle frukta dem…”161 
 

َنُولَّكَوَتَی ْمِھِّبَر ىَلَعَو اًناَمیِإ ُْمھْتَداَز ُُھتاَیآ ْمِھْیَلَع ْتَیُِلت اَذِإَو   
 
”Och vilkas tro stiger då de hör Hans budskap läsas upp, och som litar helt till sin Herre.”162 
 

َنوُرِشْبَتْسَی ُْمھَو اًناَمیِإ ُْمھْتَداَزَف ْاوُنَمآ َنیِذَّلا اََّمأَف اًناَمیِإ ِهِذَھ ُھْتَداَز ْمُكُّیَأ ُلُوقَی نَّم ُمھْنِمَف ٌةَروُس ْتَلِزُنأ اَم اَذِإَو   
 
”När ett kapitel uppenbaras säger några av dem: ”Vem av er har känt sin tro stärkas genom 
detta?” De troendes tro däremot växer och därför gläds de.”163 
 

اًمیِلْسَتَو اًناَمیِإ َّالِإ ُْمھَداَز اَمَو ُھُلوُسَرَو َُّهللا َقَدَصَو ُُھلوُسَرَو َُّهللا اَنَدَعَو اَم اَذَھ اوُلاَق َباَزْحَْألا َنوُنِمْؤُمْلا ىَأَر اَّمَلَو   
 
”Och när de troende såg de sammansvurna, sade de: ”Detta är vad Allâh och Hans sändebud 
har lovat oss” och Allâh och Hans sändebud har sagt sanning – och därigenom stärktes 
ytterligare deras tro och underkastelse.”164 
 

ْمِھِناَمیِإ َعَّم اًناَمیِإ اوُداَدْزَیِل َنیِنِمْؤُمْلا ِبوُُلق يِف َةَنیِكَّسلا َلَزنَأ يِذَّلا َُوھ  
 

”Det är Han som har fyllt de troendes hjärtan med lugn och tillförsikt, så att deras tro skall 
växa sig allt starkare.”165 
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اًناَمیِإ اوُنَمآ َنیِذَّلا َداَدْزَیَو   
 
”Och att de som tror skall befästas i sin tro.”166 
 
”Jag har inte sett någon med ofullkomligare förstånd och religion som får en skarpsinnig man 
att förlora förståndet som ni.”167 
 
Det bevisar att tron sjunker. Likaså sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): 
 
”De troende med den fullkomligaste tron är de med den bästa karaktären.”168 
 
Om den som har den bästa karaktären hör till de fullkomligaste troende, har den som har 
sämre karaktär lägre tro. 
 
Tron består inte bara av tal och handling utan dogm, ty det hör till hycklarnas religion. Han 
(ta´âlâ) sade: 
 

َنیِنِمْؤُمِب ُمھ اَمَو ِرِخآلا ِمْوَیْلاِبَو sِّاِب اَّنَمآ ُلُوقَی نَم ِساَّنلا َنِمَو   
 
”Det finns människor som säger: ”Vi tror på Allâh och på den Yttersta dagen”, medan de inte 
tror.”169 
 
Inte heller är tron enkom kännedom, ty det hör till de otrognas och förnekarnas religion. Han 
(ta´âlâ) sade: 
 

َنیِدِسْفُمْلا ُةَبِقاَع َناَك َفْیَك ْرُظناَف اًّوُلُعَو اًمْلُظ ُْمھُُسفنَأ اَھْتَنَقْیَتْساَو اَھِب اوُدَحَجَو   
 
”Och i sin ondska och sitt högmod förnekade de, trots att de i sitt innersta var övertygade om 
deras äkthet.”170 
 

َنوُدَحْجَی ِّهللا ِتاَیآِب َنیِمِلاَّظلا َّنِكَلَو َكَنُوبِّذَُكی َال ُْمھَّنِإَف َنُولوُقَی يِذَّلا َكُنُزْحَیَل ُھَّنِإ ُمَلْعَن ْدَق   
 
”Det är inte dig de beljuger, nej, det är Allâhs budskap som de orättfärdiga nekar.”171 
 

ُْمھءاَنْبَأ َنوُفِرْعَی اَمَك ُھَنُوفِرْعَی َباَتِكْلا ُُمھاَنْیَتآ َنیِذَّلا    
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”De till vilka Vi tidigare skänkte uppenbarelsen vet detta lika noga som de känner sina 
barn.”172 

ِھِب ْاوُرَفَك ْاوُفَرَع اَّم ُمھءاَج اَّمَلَف    
 
”När de får höra det som är välbekant, avvisar de detta.”173 
 

َنیِرِصْبَتْسُم اوُناَكَو ِلیِبَّسلا ِنَع ُْمھَّدَصَف ُْمھَلاَمْعَأ ُناَطْیَّشلا ُُمھَل َنَّیَزَو ْمِھِنِكاَسَّم نِّم مُكَل َنَّیَبَّت دَقَو َدوُمَثَو اًداَعَو   
 
”Och ´Âd och Thamûd, vilket ni lätt kan se av deras boplatser. Djävulen skönmålade för dem 
deras handlingar och spärrade vägen för dem, trots att det var klarsynta människor.”174 
 
På samma sätt är tron inte heller bara tal och dogm utan handling. Allâh kallade handlingarna 
för ”tron” och sade: 
 

ْمُكَناَمیِإ َعیُِضیِل ُّهللا َناَك اَمَو   
 
”Allâh skall inte låta er tro bli utan belöning.”175 
 
Nämligen er bön i riktning mot Jerusalem. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att 
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Abdul-Qays delegation: 
 
”Jag befaller er fyra saker: att tro på Allâh. Och vet ni vad det innebär att tro på Allâh? Det 
innebär att vittna att ingen sann gud finns utom Allâh, be, betala allmosan, fasta Ramadhân 
och ge en femtedel av krigsbytena.”176 
 
Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) 
sade: 
 
”Tron består av drygt sjuttio nivåer. Dess högsta är orden 'det finns ingen sann gud utom 
Allâh' och dess lägsta är bortröjning av något skadligt från vägen. Blygheten är också en nivå 
av tron.” 177  
 
Den enda uteblivna handlingen som är otro är bönen. Den som inte ber alls hädar. Det var 
Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare enade om. ´Abdullâh bin 
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Shaqîq sade: 
 
”Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare ansåg ingen utebliven handling 
vara otro frånsett bönen.”178  
Takfîr är Allâhs rätt. Således är det inte tillåtet att göra Takfîr på någon som inte Allâh, Hans 
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller samstämmigheten har gjort Takfîr på. Den 
som gör Takfîr utan solklart bevis för det från Qur'ânen, Sunnah eller samstämmigheten 
förtjänar att straffas.  Thâbit bin adh-Dhahhâk berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa 
sallam) sade: 
 
”Att beskylla en troende för otro är som att döda honom.”179 
 
Otro kan ske via tal, handling och dogm. Det är ingalunda villkor att den skall anses vara 
lovlig.  
 
Därtill finns det skillnad mellan allmän Takfîr och Takfîr på en individ. Allmän Takfîr är som 
ett allmänt hot. Det är obligatoriskt att nämna den allmänt och oinskränkt. Exempel på det är 
imamernas ord: 
 
”Den som säger att Qur'ânen är skapad är otrogen.” 
 
Ett annat exempel är Ibn Khuzaymahs (rahimahullâh) ord: 
 
”Den som inte erkänner att Allâh (´azza wa djall) är ovanför Sin tron och att Han har rest Sig 
över Sina sju himlar hädar sin Herre. Det är tillåtet att avrätta honom. Antingen ångrar han 
sig eller också halshuggs han. Därefter skall hans lik kastas på en soptipp så att stanken från 
hans kadaver inte besvärar muslimerna och de otrogna som har avtal med dem. Hans egendom 
skall räknas som krigsbyte. Ingen muslim skall ärva honom eftersom muslimen ärver inte den 
otrogne. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: 
 
”Muslimen ärver inte den otrogne och den otrogne ärver inte muslimen.”180 181 
 
För att göra Takfîr på en individ krävs det att villkoren är uppfyllda och hindren bortröjda. En 
oinskränkt Takfîr fordrar alltså inte Takfîr på en individ förrän dess villkor är uppfyllda och 
hinder bortröjda.  
  

                                                
178 at-Tirmidhî (2622) och al-Hâkim (1/7). 
179 al-Bukhârî. 
180 al-Bukhârî (6764) och Muslim (1614).   
181 ´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth”, sid. 175-189. 
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DEN KORREKTA DOGMEN OM MUSLIMSKA SYNDARE 

 
Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah anser att ingen annan synd än avguderi tar ut dess muslimske 
utövare ur islam så länge han inte anser den vara tillåten, oavsett om han syndar medan han 
anser den vara tillåten eller inte syndar. Ty det innebär att han beljuger Qur'ânen och 
sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), vilket är otro enligt Qur'ânen, Sunnah och 
samstämmigheten. Ingen annan synd än avguderi får dess utövare att förbli i Elden. Allâh 
(ta´âlâ) sade: 
 

ءاَشَی نَمِل َكِلَذ َنوُد اَم ُرِفْغَیَو ِھِب َكَرُْشی نَأ ُرِفْغَی َال َّهللا َّنِإ    
 
”Allâh förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill 
hans mindre synder.”182 
 
Härmed befinner han sig under Allâhs (djalla wa ´azz) vilja; om Han (ta´âlâ) vill förlåta 
honom med Sin favör och givmildhet, gör Han det, och om Han vill föra in honom i Elden 
utmed hans synders storlekar för att därefter rena honom däri och sedermera ta ut honom 
därifrån och föra in honom i paradiset för att han alltid brukade dyrka Allâh, gör Han det. 
 
Allâh har nämnt några stora synder i Qur'ânen. Några av dem är mord och förtryck. Dock 
konstaterade Han dessa syndares tro. De är alltså troende med sin tro, syndare med sina 
synder. Han (ta´âlâ) sade: 
 

ِھیِخَأ ْنِم ُھَل َيِفُع ْنَمَف ىَثُنألاِب ىَثُنألاَو ِدْبَعْلاِب ُدْبَعْلاَو ِّرُحْلاِب ُّرُحْلا ىَلْتَقْلا يِف ُصاَصِقْلا ُمُكْیَلَع َبِتُك ْاُونَمآ َنیِذَّلا اَھُّیَأ اَی  
ٍناَسِْحإِب ِھْیَلِإ ءاَدَأَو ِفوُرْعَمْلاِب ٌعاَبِّتاَف ٌءْيَش   

 
”Troende, i fall av blodutgjutelse skall rättvis vedergällning gälla för er: den frie mannen för 
en fri man, slaven för en slav, kvinnan för en kvinna. Och om en broder till honom vill 
efterskänka en del, skall en uppgörelse ingås i vederbörliga former och frågan om erläggande 
av skadestånd lösas i godo.”183 
 
Här bekräftar Han (ta´âlâ) dråparens och den dräptes tro på samma sätt som Han bekräftar att 
de är bröder i tron. Det förekommer ingen motsättning i att tillämpa ordet ”synd” på en 
handling eller dess utövare, kalla utövaren för ”muslim” och att tillämpa de islamiska lagarna 
på honom. Vad som klargör det är berättelsen om följeslagaren ´Abdullâh bin Himâr som 
brukade dricka sprit. När han fördes fram till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade 
en av hans följeslagare: 
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”Må Allâh förbanna honom. Hur ofta har han inte förts fram!” Då sade profeten (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam): ”Förbanna inte honom; helt visst älskar han Allâh och Hans sändebud.”184 
 
Denna stora synd tog inte ut honom ur islam. Trots hans stora synd fastställde profeten (sallâ 
Allâhu ´alayhi wa sallam) hans tro. Vad som förtydligar det är att föreskriften har fördelat 
otro, avguderi, förtryck, synd och hyckleri i två kategorier: 
 
Den större: Denna typ tar ut dess utövare ur religionen. 
 
Den mindre: Denna typ drar ned på utövarens fullkomliga tro utan att ta ut honom ur den. 
 
Denna indelning har gjorts av Salaf (radhiya Allâhu ´anhum). En av samfundets kunnigaste 
och Qur’ânens uttolkare, Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ), sade att det förekommer 
mindre otro, mindre förtryck, mindre synd och mindre hyckleri. Allâh (ta´âlâ) namngav den 
som tillber någon annan än Honom för ”otrogen”, ”avgudadyrkare” och ”förtryckare”. Allâh 
(ta´âlâ) sade: 
 

َنوُرِفاَكْلا ُحِلُْفی َال ُھَّنِإ ِھِّبَر َدنِع ُُھباَسِح اَمَِّنإَف ِھِب ُھَل َناَھُْرب َال َرَخآ اًھَلِإ َِّهللا َعَم ُعْدَی نَمَو  
 

”Den som vid sidan av Allâh åkallar en annan gudom – för vars existens han saknar bevis – 
skall stå till svars enbart inför sin Herre. Det skall inte gå de otrogna väl.”185 
 

اًدَحَأ ِھِب ُكِرُْشأ َالَو يِّبَر وُعْدَأ اَمَّنِإ ُْلق   
 
”Säg: ”Jag anropar ingen annan än min Herre och jag avgudar ingen med Honom.”186 
 

َنیِمِلاَّظلا َنِّم اًذِإ َكَِّنإَف َتْلَعَف ِنإَف َكُّرُضَی َالَو َكُعَفنَی َال اَم ِّهللا ِنوُد نِم ُعْدَت َالَو  
 
”Och anropa inte i Allâhs ställe dem som varken kan gagna eller skada dig; om du gjorde 
detta skulle du bli en av de orättvisa.”187 
 

ِھِّبَر ِرْمَأ ْنَع َقَسَفَف ِّنِجْلا َنِم َناَك َسیِلْبِإ َّالِإ   
 
”Utom Iblîs, han tillhörde skaran av djinnerna och han trotsade sin Herres befallning.”188 
 
Allt detta är större form av avguderi, otro, förtryck och synd som inte kan enas med tron.  
                                                
184 al-Bukhârî. 
185 23:117 
186 72:20 
187 10:106  
188 18:50  
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Exempel på mindre otro är Allâhs (ta´âlâ) ord: 
 

َنوُرِفاَكْلا ُُمھ َكِئَلُْوأَف ُّهللا َلَزنَأ اَمِب مُكْحَی ْمَّل نَمَو  
 
”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är de otrogna.”189 
 

َنوُمِلاَّظلا ُُمھ َكِئَلُْوأَف ُّهللا َلَزنأ اَمِب مُكْحَی ْمَّل نَمَو   
 
”Ja, de som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat begår orätt mot sig 
själva.”190 
 

َنُوقِساَفْلا ُُمھ َكِئَلُْوأَف ُّهللا َلَزنَأ اَمِب مُكْحَی ْمَّل نَمَو   
 
”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat är syndare.”191 
 

اًریِعَس َنْوَلْصَیَسَو اًراَن ْمِھِنوُُطب يِف َنُولُكْأَی اَمَّنِإ اًمْلُظ ىَماَتَیْلا َلاَوْمَأ َنوُلُكْأَی َنیِذَّلا َّنِإ   
 
”De som med orätt tillägnar sig de faderlösas egendom fyller sin buk med eld; de kommer att 
plågas i ett flammande bål!”192 
 
Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: 
 
”Att förtala en muslim är synd och att bestrida honom är otro.” 
 
Dessutom sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): 
 
”Den som svär vid någon annan än Allâh har hädat eller avgudat.” 
 
Allt detta är mindre form av otro, avguderi och synd som kan enas med tron, vilket 
förekommer i Qur'ânen, Sunnah och Salafs samstämmighet. De får emellertid tron att sjunka 
och reduceras. 
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DEN KORREKTA DOGMEN OM FÖLJESLAGARNA 

 
Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah älskar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) 
följeslagare, är lojala mot dem, ber Allâh vara nöjd med dem och förlåta dem och berömmer 
dem. Allâh (ta´âlâ) sade: 
 

ٍتاَّنَج ُْمھَل َّدَعَأَو ُھْنَع ْاوُضَرَو ُْمھْنَع ُّهللا َيِضَّر ٍناَسِْحإِب ُمھوُعَبَّتا َنیِذَّلاَو ِراَصنَألاَو َنیِرِجاَھُمْلا َنِم َنوُلَّوَألا َنوُقِباَّسلاَو  
ُمیِظَعْلا ُزْوَفْلا َكِلَذ اًدَبَأ اَھیِف َنیِدِلاَخ ُراَھْنَألا اَھَتْحَت يِرْجَت   

 
”Föregångsmännen, de första av dem som utvandrade och hjälparna, och de rättsinniga som 
följde i deras spår – Allâh är nöjd med dem och de är nöjda med Honom: Han har i beredskap 
för dem lustgårdar vattnade av bäckar, där skall de förbli till evig tid. Detta är den stora, 
lysande segern.”193 
 
Allâh (ta´âlâ) var nöjd med föregångsmännen utan att kräva rättsinnighet. Men vad beträffar 
efterträdarna, nöjer Han Sig inte med dem förrän de följer dem rättsinnigt. Han (ta´âlâ) sade: 
 

ِةَرَجَّشلا َتْحَت َكَنوُعِیاَُبی ْذِإ َنیِنِمْؤُمْلا ِنَع َُّهللا َيِضَر ْدَقَل   
 
”Allâh var nöjd med de troende när de svor dig trohetsed under trädet.”194 
 
Den som Allâh är nöjd med kommer Han aldrig att förargas på. Det har rapporterats autentiskt 
att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: 
 
”Ingen som lovade tro och lydnad under trädet kommer att hamna i Elden.” 
 
Allâh sade att Utvandrarna är sanningsenliga: 
 

ُُمھ َكِئَلُْوأ ُھَلوُسَرَو ََّهللا َنوُرُصنَیَو اًناَوْضِرَو َِّهللا َنِّم ًالْضَف َنوُغَتْبَی ْمِھِلاَوْمَأَو ْمِھِرایِد نِم اوُجِرُْخأ َنیِذَّلا َنیِرِجاَھُمْلا ءاَرَُقفْلِل  
َنوُقِداَّصلا   

 
”Bland dem är de fattiga och utvandrarna som tvingats att lämna sina hem och sin egendom 
för att söka Allâhs nåd och Hans välbehag och som ger sina bidrag för Allâhs och Hans 
sändebuds sak. De är de som är sanningsenliga.”195 
 
Därefter nämnde Han Hjälparna och sade: 

َنوُرِثُْؤیَو اوُتُوأ اَّمِّم ًةَجاَح ْمِھِروُدُص يِف َنوُدِجَی َالَو ْمِھْیَلِإ َرَجاَھ ْنَم َنوُّبُِحی ْمِھِلْبَق نِم َناَمیِْإلاَو َراَّدلا اوُؤَّوَبَت َنیِذَّلاَو  
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َنوُحِلْفُمْلا ُُمھ َكِئَلُْوأَف ِھِسْفَن َّحُش َقُوی نَمَو ٌةَصاَصَخ ْمِھِب َناَك ْوَلَو ْمِھُِسفنَأ ىَلَع   
 
”Och de som var bofasta i staden och antog tron dessförinnan, och som med kärlek bemötte 
alla som sökte tillflykt hos dem och inte missunnade dem vad de fick ta emot, utom tvärtom 
gav dem företräde, trots att de själva måste göra uppoffringar. De som värjer sig för girigheten 
– dem skall det gå väl i händer.”196 
 
Sedan nämnde Han (ta´âlâ) de senare troendes tillstånd som följer Allâhs sändebuds (sallâ 
Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare rättsinnigt och sade: 
 

اَنَّبَر اوُنَمآ َنیِذَّلِّل ًّالِغ اَنِبوُُلق يِف ْلَعْجَت َالَو ِناَمیِْإلاِب اَنُوقَبَس َنیِذَّلا اَنِناَوْخِِإلَو اَنَل ْرِفْغا اَنَّبَر َنُولُوقَی ْمِھِدْعَب نِم اوُؤاَج َنیِذَّلاَو  
ٌمیِحَّر ٌفوُؤَر َكَّنِإ   

 
”Och de som kommer efter dem ber: ”Herre, ge oss Din förlåtelse och förlåt våra bröder som 
gått före oss i tron, och låt inte ovilja mot de troende bli kvar i våra hjärtan! Herre, Du ömmar, 
full av barmhärtighet.”197 
 

اًناَوْضِرَو َِّهللا َنِّم ًالْضَف َنوُغَتْبَی اًدَّجُس اًعَّكُر ُْمھاَرَت ُْمھَنْیَب ءاَمَحُر ِراَّفُكْلا ىَلَع ءاَّدِشَأ ُھَعَم َنیِذَّلاَو َِّهللا ُلوُسَّر ٌدَّمَحُّم  
َظَلْغَتْساَف ُهَرَزآَف َُهأْطَش َجَرْخَأ ٍعْرَزَك ِلیِجنِْإلا يِف ُْمُھلَثَمَو ِةاَرْوَّتلا يِف ُْمُھلَثَم َكِلَذ ِدوُجُّسلا ِرَثَأ ْنِّم مِھِھوُجُو يِف ُْمھاَمیِس  
اًمیِظَع اًرْجَأَو ًةَرِفْغَّم ُمھْنِم ِتاَحِلاَّصلا اُولِمَعَو اوُنَمآ َنیِذَّلا َُّهللا َدَعَو َراَّفُكْلا ُمِھِب َظیِغَیِل َعاَّرُّزلا ُبِجْعُی ِھِقوُس ىَلَع ىَوَتْساَف   

 
”Muhammad är Allâhs sändebud. De som följer honom är oböjligt stränga gentemot de 
otrogna, men sinsemellan fulla av värme och vänskap. Du ser hur de böjer ryggen och faller 
ned inför Allâh i tillbedjan och söker Hans nåd och Hans välbehag; i sina ansikten bär de 
spåren av nedfallen under bönen. De liknas både i Tora och Evangeliet vid frön som skjuter 
skott, varefter ger skotten kraft, så att de växer sig starka och reser sina raka stjälkar till glädje 
för såningsmännen, men för de otrogna är de en orsak till förargelse. Allâh har lovat dem som 
tror och lever ett rättskaffens liv, förlåtelse och en rik belöning.”198 
 
Imâm Mâlik (rahimahullâh) sade: 
 
”Den vars hjärta hyser agg mot någon av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) 
följeslagare, hamnar under den versen.” 
 
Han (ta´âlâ) sade också: 

ٌمیِرَك ٌقْزِرَو ٌةَرِفْغَّم ُمھَّل اًّقَح َنُونِمْؤُمْلا ُُمھ َكِئَلُوأ ْاوُرَصَنَّو ْاوَوآ َنیِذَّلاَو ِّهللا ِلیِبَس يِف ْاوُدَھاَجَو ْاوُرَجاَھَو ْاوُنَمآ َنیِذَّلاَو   
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”Och de som har antagit tron och utvandrat och strävar och kämpar för Allâhs sak, och de 
som har gett husrum och hjälp – de är de verkligt sanna troende. De skall förlåtas och frikostigt 
sörjas.”199 
 
Han (ta´âlâ) klargjorde skillnaden mellan de följeslagare som skänkte välgörenhet och stred 
före Erövringen – freden vid Hudaybiyah – och de följeslagare som skänkte välgörenhet och 
stred efter Erövringen: 
 

ىَنْسُحْلا َُّهللا َدَعَو ًّالُكَو اُولَتاَقَو ُدْعَب نِم اُوقَفنَأ َنیِذَّلا َنِّم ًةَجَرَد ُمَظْعَأ َكِئَلْوُأ َلَتاَقَو ِحْتَفْلا ِلْبَق نِم َقَفنَأ ْنَّم مُكنِم يِوَتْسَی َال  
ٌریِبَخ َنُولَمْعَت اَمِب َُّهللاَو   

 
”De bland er som gav och kämpade före Erövringen kan inte jämställas och står ett steg högre 
än de som gav och kämpade efteråt, även om Allâh har lovat dem alla det högsta goda. Allâh 
är underrättad om vad ni gör.”200 
 
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: 
 
”Förtala inte mina följeslagare. Jag svär vid Honom i Vars hand Muhammads själ ligger att 
om någon av er hade skänkt guld motsvarande Uhud skulle det inte ha uppfyllt två 
sammansatta händer av det, eller ens hälften av det, från någon av dem.”201 
 
Betydelsen är att ingen når denna lilla del av deras förträfflighet eller ens hälften av den. 
 
Det har rapporterats autentiskt från ´Imrân bin Husayn (radhiya Allâhu ´anh) som berättade 
att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: 
 
”Mitt samfunds bästa är min generation. Därefter den som kommer efter den. Därefter den 
som kommer efter den. Därefter kommer ett folk som vittnar utan att bli frågade om att vittna 
och avlägger eder utan att uppfylla dem. Bland dem kommer fetma att råda.” 
 
´Imrân sade: 
 
”Jag vet inte om han nämnde två eller tre generationer efter sin generation.”202 
 
Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om 
Hjälparna: 
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”En hycklares kännetecken är hat mot Hjälparna och en troendes kännetecken är kärlek till 
Hjälparna.”203 
 
al-Barâ’ bin ´Âzib (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa 
sallam) sade om Hjälparna: 
 
”Endast den troende älskar dem och endast hycklaren hatar dem. Allâh älskar den som älskar 
dem och Allâh hatar den som hatar dem.”204 
 
Muslim rapporterade från Abû Hurayrah och Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anhumâ) 
som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: 
 
”Ingen som tror på Allâh och den Yttersta dagen hatar Hjälparna.” 
 
´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ́ anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ́ alayhi wa sallam) 
sade om utsagan rörande Hâtib bin Abî Balt´ah: 
 
”Han har bevittnat Badr. Allâh såg på Badrs folk och sade: ”Gör vad ni vill, för sannerligen 
har Jag förlåtit er.”205 
 
Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Umm Mubashshir hade berättat för 
honom att hon hade hört profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga hos Hafsah: 
 
”Ingen som lovade tro och lydnad under trädet kommer att hamna i Elden.”206 
 
De var fler än 1400 personer däribland Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och ´Alî. 
 
Ahl-us-Sunnah anser att Abû Bakr as-Siddîq är samfundets bästa människa efter dess profet. 
Därefter kommer ´Umar al-Fârûq. Detta var följeslagarna och efterföljarna enade om. Ingen 
tyckte annorlunda. Det har rapporterats mångfaldigt från de Troendes ledare ´Alî bin Abî 
Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) att han har sagt: 
 
”Abû Bakr och ´Umar är detta samfunds bästa människor efter dess profet.” 
Ahl-us-Sunnah anser att ´Uthmân är den tredje och ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu 
´anhumâ) den fjärde. 

                                                
203 al-Bukhârî och Muslim. 
204 al-Bukhârî och Muslim. 
205 al-Bukhârî och Muslim. 
206 Muslim. 
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DEN KORREKTA DOGMEN OM HUSET 

 
Till deras dogm hör att älska profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus och känna till dess 
förträfflighet och heder. I detta fall handlar man enligt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa 
sallam) uppmaning som han gav på Ghadîr Khumm-dagen. Han lovade och prisade Allâh, 
tillrättavisade och påminde och sade: 
 
”Människor! Jag är endast en människa. Ett sändebud från min Herre håller på att komma [för 
att hämta mig] och jag kommer då att besvara honom. Jag lämnar två saker bland er. Den 
första är Allâhs bok vari vägledning och ljus finns. Ta därför tag i Boken och håll fast i den.” 
 
Sedan sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): 
 
”Och mitt hus. Jag påminner er om Allâh gällande mitt hus. Jag påminner er om Allâh 
gällande mitt hus. Jag påminner er om Allâh gällande mitt hus.”207 
 
Ibn Kathîr (rahimahullâh) sade: 
 
”Vi avslår inte uppmaningen om att huset skall behandlas väl, respekteras och hedras. Huset 
kommer från en ren ätt från den ädlaste familjen som någonsin har existerat på jorden. Detta 
gäller särskilt om det följer den profetiska, autentiska, klara och tydliga Sunnah. I detta 
tillstånd befann sig deras företrädare som al-´Abbâs och hans söner och ´Alî och hans familj 
och ätt – må Allâh vara nöjd med dem alla.”208 
 
Till hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus hör hans hustrur. Han (ta´âlâ) sade om dem: 
 

َُّهللا ُدیُِری اَمَّنِإ ُھَلوُسَرَو ََّهللا َنْعِطَأَو َةاَكَّزلا َنیِتآَو َةَالَّصلا َنْمِقَأَو ىَلُوْألا ِةَّیِلِھاَجْلا َجُّرَبَت َنْجَّرَبَت َالَو َّنُكِتُوُیب يِف َنْرَقَو  
َناَك ََّهللا َّنِإ ِةَمْكِحْلاَو َِّهللا ِتاَیآ ْنِم َّنُكِتُوُیب يِف ىَلُْتی اَم َنْرُكْذاَو اًریِھْطَت ْمُكَرِّھَُطیَو ِتْیَبْلا َلْھَأ َسْجِّرلا ُمُكنَع َبِھُْذیِل  

اًریِبَخ اًفیِطَل   
 
”Och stanna i ert hem och försök inte dra uppmärksamheten till era yttre företräden på det 
sätt som var vanligt under den hedniska tiden, och förrätta bönen och betala allmosan och lyd 
Allâh och Hans sändebud. Allâh vill befria er, ni som står profeten närmast, från all smuts och 
göra er renhet fullkomlig. Och bevara i minnet och återge för andra vad som läses upp i ert 
hem av Allâhs budskap och visdom. Allâh är den Outgrundlige som genomskådar allt, är 
underrättad om allt.”209 
Ibn Kathîr (rahimahullâh) sade: 
                                                
207 Muslim (2408).  
208 Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm. 
209 33:33-34  
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”Versen bevisar att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur hör till hans (sallâ 
Allâhu ´alayhi wa sallam) hus, ty de är anledningen till versens uppenbarelse. Anledningen 
att uppenbarelsen ingår och gäller råder det inga tvetydigheter om. Antingen ingår och gäller 
bara den, vilket är en åsikt, eller den och även andra, vilket är den korrekta åsikten.”210 
 
al-Bukhârî rapporterade från Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) om hans (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam) giftermål med Zaynab bint Djahsh vari det nämns att han (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam) gick in i ´Â’ishahs rum och sade: 
 
”Huset! Må fred och Allâhs nåd vara med er!” Då sade hon: ”Må fred och Allâhs nåd vara 
med dig med!” 
 
Vad som också har nämnts angående deras förträfflighet är Allâhs (ta´âlâ) ord: 
 

ُْمُھتاَھَُّمأ ُھُجاَوْزَأَو ْمِھُِسفنَأ ْنِم َنیِنِمْؤُمْلاِب ىَلْوَأ ُّيِبَّنلا   
 
”Profeten är närmare de troende än de är sig själva, och hans hustrur är deras mödrar.”211 
 
De är alltså de troendes mödrar sett till helgd, respekt, högaktning, heder och godhet. Men 
däremot är det inte tillåtet att vara med dem i enrum. Dock råder det samstämmighet om att 
denna status inte gäller deras döttrar och systrar. 
  

                                                
210 Tafsîr al-Qur'ân al-´Adhîm. 
211 33:6  
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DEN KORREKTA DOGMEN OM UNDERVERK 

 
Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah tror på de underverk som Allâh (ta´âlâ) har låtit troende och 
gudfruktiga slavar utföra, vilka har nämnts mångfaldigt i Qur'ânen och Sunnah. Enligt dem 
utförs de av en person som efterlever de föreskrivna påbuden och undviker de föreskrivna 
förbuden. Han (ta´âlâ) sade om dem: 
 

َنُوقَّتَی ْاُوناَكَو ْاوُنَمآ َنیِذَّلا َنُونَزْحَی ُْمھ َالَو ْمِھْیَلَع ٌفْوَخ َال ِّهللا ءاَیِلْوَأ َّنِإ الَأ   
 
”Helt visst skall de som är nära Allâh aldrig känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem, de 
som tror och fruktar.”212 
 
För att vara denna typ av människa krävs alltså tro och gudfruktighet. 
 
Ett underverk är en ytterst sällsynt händelse som Allâh (ta´âlâ) låter Sina gudfruktiga och 
troende slavar utföra. De hjälper dem att utföra religiösa eller världsliga ändamål. Å andra 
sidan når inte de gudfruktiga troendes underverk samma nivå som profeternas och 
sändebudens mirakel. 
 
Några exempel på de underverk Allâhs gudfruktiga och troende slavar har utfört, är 
berättelserna om Grottfolket, Maryam (radhiya Allâhu ´anhâ) när födslovåndorna drev henne 
mot en palmstam för att därefter befallas av Allâh att ruska på palmstammen för att mogna 
och saftiga dadlar skulle falla omkring henne, Allâhs skänkta uppehälle till henne då hon hade 
vinterfrukt på sommaren och sommarfrukt på vintern, Âsif (Sulaymâns skribent), mannen 
som låg död i hundra år och sedermera återupplivades, munken Djuraydj, de tre israelerna 
som tog skydd i en grotta när ett stenblock föll  och blockerade dess utgång och dylika 
händelser som är kända hos de lärda och bekräftade av Qur’ânen, den autentiska Sunnah och 
autentiska rapporteringar från Salaf och deras efterträdare. 
 
Underverk kommer att finnas inom detta samfund fram till Domedagen. Ty anledningen till 
underverk är ju tro och gudsfruktan, två drag som kommer att finnas fram till Domedagen. 
 
En ytterst ovanlig händelse från en person bevisar emellertid inte hans godhet, tro eller 
gudsfruktan. I detta fall måste hans handlingar först jämföras med Qur'ânen och Sunnah som 
kommer att klarlägga i fall de stämmer överens med dem och om han följer dem utvändigt 
och invändigt. 
 
Vad som också bevisar dessa människors dygd är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa 

                                                
212 10:62–63 
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sallam) ord: 
 
”Den som hyser agg till Min troende och gudfruktiga slav befinner sig i krig med Mig.”213 
 
 
  

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

 
Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah betror att Allâh (ta´âlâ) har ålagt de troende att lyda sina 
makthavare i allt lovligt. De tror på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord som nämns i 
´Ubâdah bin as-Sâmits (radhiya Allâhu ´anh) hadîth: 
 
”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade på oss och vi lovade honom trohetslöftet 
om att lyssna och lyda villigt och motvilligt, under enkla tider och svåra tider och när våra 
rättigheter missbrukas och att vi inte tvistar med makthavarna så länge ni inte ser en klar och 
tydlig otro som ni har bevis för från Allâh.”214 
 
Ibn Hibbân och Ahmad rapporterade även tillägget: 
 
”... ehuru de skulle ta din egendom och prygla din rygg så länge det inte rör sig om 
olydnad.”215  
 
De förbjuder uppror mot makthavarna, ändock de är tyranniska och orättvisa, så länge de inte 
ser en klar och tydlig otro för vilken de har bevis från Allâh. Deras sändebud (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam) sade: 
 
”Era bästa ledare är de som ni älskar och som älskar er och de som ber för er och som ni ber 
för. Och era värsta ledare är de som ni hatar och som hatar er och de som ni förbannar och 
som förbannar er.” Det sades: ”Allâhs sändebud! Skall vi inte ta bort dem med svärdet?” Då 
sade han: ”Nej, inte så länge de förrättar bönen bland er. Och om ni ser era makthavare göra 
något som ni hatar, så skall ni hata deras handlingar och inte sluta lyda.”216 
 
I en annan rapportering sägs det: 
 
”Den som har en makthavare och ser honom trotsa Allâh, skall hata handlingen som han 
trotsar Allâh med utan att sluta lyda.” 
 
Den som lämnar Samlingen skall straffas pinsamt i de båda liven i enlighet med hans väldiga 
synd. Den som dör efter att ha trotsat och skilt sig från Samlingen, dör den hedniska tidens 
död. Man skall inte fråga om den som skiljer sig från Samlingen som ett tecken på hans 
väldiga synd. Den som skiljer sig från Samlingen kommer inte att ha någon ursäkt framför 
Allâh (ta´âlâ) på Domedagen. Den som skiljer sig från Samlingen har den påskyndande 
Djävulen vid sin sida. Den som skiljer sig från Samlingen har fått sitt liv lovligt att tagas. 
                                                
214 al-Bukhârî (7056) och Muslim (1709).  
215 Fath-ul-Bârî (8/13). 
216 Muslim (1855). 
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Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah anser det vara fint och berömvärt att be Allâh skänka 
makthavarna välgång och sundhet. Denna handling kännetecknar Ahl-us-Sunnah, vilket 
Imâm al-Barbahârî sade i ”Sharh-us-Sunnah”: 
 
”Om du ser en man be mot makthavaren, skall du veta att han är lustfylld. Och om du ser en 
man be för makthavarens rättfärdighet, skall du veta att han är – om Allâh vill – Sunnî.  
Fudhayl bin ´Iyâdh sade: 
 
”Hade jag besuttit en bönhörd bön, skulle jag bara bett för makthavaren.”217 
 
Imâm as-Sâbûnî sade: 
 
”De anser att man skall be för deras förbättring, framgång och rättfärdighet.”218 
 
De anser att Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) större följeslagare var enade 
om att förbjuda förtal av dem. Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade: 
 
”Våra största bland Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare förbjöd 
oss och sade: ”Tala inte illa om era makthavare, bedra inte dem och hata inte dem. Frukta 
Allâh och härda, för helt visst är angelägenheten nära.”219 
 

 
 

  

                                                
217  Abû Nu´aym (8/91) och al-Khallâl (9). 
218  ´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth”. 
219 Ibn Abî ´Âsim. 
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DEN KORREKTA DOGMEN OM RELIGIÖSA DISPYTER 

 
Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah förbjuder religiösa dispyter och debatter därför att profeten 
(sallâ Allâhu alayhi wa sallam) varnade för dem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) 
sade: 
 
”Läs Qur’ânen så länge era hjärtan är enade om den. När ni blir oeniga skall ni resa er upp 
från den.”220 
 
´Amr bin Shu´ayb rapporterade från sin fader som rapporterade från sin fader (radhiya Allâhu 
´anh) som sade: 
 
”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom ut till sina följeslagare som 
disputerade om ödet. Han blev röd i ansiktet som ett granatäpple på grund av ilska och sade: 
”Är det därför som ni har skapats? Konfronterar ni Qur'ânen med Qur'ânen? Så gick 
samfunden innan er under.”221 
 
Det har även rapporterats att dispyter är ett sätt Allâh straffar samfunden med. Abû Umâmah 
(radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu alayhi wa sallam) sade: 
 
”Inget folk har gått vilse efter att ha varit väglett utan att det har börjat debattera.” Därefter 
läste han upp: 
 

َنوُمِصَخ ٌمْوَق ُْمھ ْلَب ًالَدَج َّالِإ َكَل ُهوُبَرَض اَم َُوھ ْمَأ ٌرْیَخ اَُنتَھِلآَأ اُولاَقَو   
 
”Men de nämner honom bara för att få till stånd en diskussion. Ja, de är människor som finner 
nöje i diskussioner.”222, 223 
 
Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: 
 
”Vi anser att Sunnah är grundad på att hålla fast vid Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi 
wa sallam) följeslagares metodik och rätta sig efter dem, undvika innovationer då varje 
innovation är en villfarelse, undvika dispyter, undvika umgänge med Ahl-ul-Ahwâ' och 
undvika ordväxlingar, debatter och tvister inom religionen.”   
 
Fördömda dispyter innefattas av falska dispyter, korrekta dispyter efter att sanningen 

                                                
220 al-Bukhârî och Muslim. 
221 Ibn Mâdjah (85). God och autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah”.  
222 43:58 
223 at-Tirmidhî (3253) och Ibn Mâdjah (48). God enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (141).  
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klargjorts, dispyter av ignoranter, dispyter kring Qur’ânens mindre tydliga verser, dispyter 
utan goda avsikter och så vidare. 
 
Skulle dispyten emellertid handla om att stödja sanningen och hållas av en lärd person med 
ett fint tillvägagångssätt och en god avsikt, anses handlingen vara berömvärd. Allâh (ta´âlâ) 
sade: 
 

ُنَسْحَأ َيِھ يِتَّلاِب ُمھْلِداَجَو ِةَنَسَحْلا ِةَظِعْوَمْلاَو ِةَمْكِحْلاِب َكِّبَر ِلیِبَس ىِلِإ ُعْدا   
 
”Kalla med kloka och goda ord att följa din Herre väg, och lägg fram argumenten på ett 
måttfullt och försynt sätt.”224 
 

ُْمھْنِم اوُمَلَظ َنیِذَّلا َّالِإ ُنَسْحَأ َيِھ يِتَّلاِب َّالِإ ِباَتِكْلا َلْھَأ اوُلِداَُجت َالَو   
 
”Och ge er inte in i diskussioner med Bokens folk annat än på det hövligaste och mest 
hänsynsfulla sätt.”225 
 

َنیِقِداَّصلا َنِم َتنُك نِإ اَنُدِعَت اَمِب اِنَتْأَف اَنَلاَدِج َتْرَثْكَأَف اَنَتْلَداَج ْدَق ُحُون اَی ْاوُلاَق   
 
”De sade: ”Nûh, du har tvistat med oss och du har låtit tvisten pågå länge nog. Nedkalla nu 
över oss det som du har hotat oss med, om du talar sanning.”226 
 
Tillika underrättade Han (ta´âlâ) om Ibrâhîms (´alayhis-salâm) dispyt med hans folk och 
Mûsâs (´alayhis-salâm) med Farao. I Sunnah nämns även Mûsâs diskussion med Âdam 
(´alayhimâs-salâm) på samma sätt som många dispyter har nämnts från de rättfärdiga Salaf. 
Alla dessa typer av dispyter är berömvärda så länge de innehåller kunskap, god avsikt, 
överensstämmelse med föreskriften och fint uppförande. 
  

                                                
224 16:125 
225 29:46 
226 11:32 
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VARNING FÖR UMGÄNGE MED INNOVATÖRER 

 
Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah varnar hårt för Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid´a, ty umgänge med dem 
motstrider Allâhs order. Likaså bevisar umgänge med dem kärlek till dem. Dessutom löper 
deras umgänge en stor risk för att underkasta sig deras villfarelse och följaktligen följa deras 
lögn. Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: 
 
”Innovationen som får dess utövare att tillhöra Ahl-ul-Ahwâ' är den som motstrider Qur'ânen 
och Sunnah, liksom Khawâridjs, Râfidhahs, Qadariyyahs och Murdji'ahs innovationer.” 
 
Allâh (ta´âlâ) sade: 
 

ْدُعْقَت َالَف ُناَطْیَّشلا َكَّنَیِسُنی اَّمِإَو ِهِرْیَغ ٍثیِدَح يِف ْاوُضوُخَی ىَّتَح ُْمھْنَع ْضِرَْعأَف اَنِتاَیآ يِف َنوُضوُخَی َنیِذَّلا َتْیَأَر اَذِإَو  
َنیِمِلاَّظلا ِمْوَقْلا َعَم ىَرْكِّذلا َدْعَب   

 
”Om du ser dem som ger sig in i en diskussion om Våra budskap, dra dig då ifrån dem till 
dess de börjar tala om annat än detta; om Djävulen skulle få dig att glömma, stanna då inte i 
orättfärdiga människors sällskap, då du påmint dig.”227 
 
Ibn ´Abbâs sade: 
 
”Under denna vers hamnar alla som förnyar och innoverar i religionen fram till 
Domedagen.”228 
 
Ibn Djarîr at-Tabarî sade: 
 
”I denna vers finns ett klart bevis för att det är förbjudet att sitta med falskhetens anhängare 
från samtliga innovatörer och syndare medan de vadar i sina falskheter.” 
 
Ibn ´Abbâs sade: 
 
”Sitt inte med Ahl-ul-Ahwâ’, ty hjärtan blir sjuka av att sitta med dem.” 
 

*** 
 
Med Allâhs lov och framgång lyder boken ”al-Mu´taqad as-Sahîh al-Wâdjib ́ alâ kulli Muslim 
I´tiqâduh” mot sitt slut. Jag ber Allâh (ta´âlâ) låta den tillägnas Honom allena, att den stämmer 

                                                
227 6:68 
228 Ma´âlim-ut-Tanzîl. 
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överens med Hans profet Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och att Han 
gagnar samtliga muslimer med den. 
 
Må Allâh hylla och freda vår profet Muhammad, hans rena hus, hans förträffliga följeslagare 
samt dem som följer dem rättsinnigt fram till Domedagen.  

 


