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مfحرلا نمحرلا b مس_  

Ibn Qudâmah sade: ash-Sharîf Abûl-´Abbâs Mas´ûd bin ´Abdil-Wâhid bin Matar al-Hâshimî 
underrättade och sade: Hâfidh Abûl-´Alâ Sâ´id bin Yasâr al-Harawî underrättade oss: Abûl-
Hasan ´Alî bin Muhammad al-Djurdjânî underrättade oss: Abûl-Qâsim Hamzah bin Yûsuf as-
Sahmî underrättade oss: Abû Bakr Ahmad bin Ibrâhîm al-Ismâ´îlî underrättade oss och sade: 

 
1 – Vet – må Allâh benåda oss och er – att Ahl-ul-Hadîths, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, 
metodik är grundad på att tro på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud och 
acceptera det som står i Allâhs (ta´âlâ) skrift och autentiskt rapporteras från Allâhs sändebud 
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det skall varken utelämnas eller avvisas. De var befallda att 
följa Qur'ânen och Sunnah och ansåg att bådadera består av vägledning. De vittnade att deras 
profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) leder till den Raka vägen och aktade sig för 
prövningarna och det stränga straffet som är följderna av att gå emot honom. 
 
2 – De anser att Allâh (ta´âlâ) åkallas med Sina namn som Han har namngett Sig själv med, 
egenskaper som Han har beskrivit Sig själv med och de namn och egenskaper som Hans profet 
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har namngett och beskrivit Honom med.  
 
Han skapade Âdam med Sin hand och Hans händer är utsträckta och Han fördelar som Han 
vill. Det skall däremot inte föreställas.  
 
Han (´azza wa djall) reste Sig över tronen. Det skall inte heller föreställas. Han kungjorde att 
Han reste Sig över tronen utan att berätta hur Han gjorde det. 
 
3 – Han äger Sin skapelse. Han har varken skapat den för att Han är i behov av den eller för 
att det var något som drev Honom till det. Han gör det Han vill och dömer det Han vill. Han 
kommer inte att stå till svars för det Han gör till skillnad från skapelsen. 
 
4 – Han tillbes med Hans namn som Han har namngett Sig själv med, Hans egenskaper som 
Han har beskrivit Sig själv med och de namn och egenskaper som Hans profet (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam) har namngett och beskrivit Honom med. Ingenting på jorden eller i himlen 
är omöjligt för Honom. Han beskrivs inte med något reducerat, nedsatt eller sjukligt, ty Han 
(´azza wa djall) är fjärran från det.  
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5 – Han (´azza wa djall) skapade Âdam (´alayhis-salâm) med Sin hand. Hans händer är 
utsträckta och Han fördelar som Han vill. Hans händer skall inte föreställas, ty Allâhs skrift 
har inte sagt hur de är. 
 
6 – Det skall inte tros att Han har kroppsdelar, lemmar, längd, bredd eller att Han är tjock, 
smal eller något annat som förekommer i skapelsen. Han (tabârak wa ta´âlâ) är inte likt någon 
och väldigt är vår Herres ansikte som besitter storhet och majestät. 
 
7 – De säger inte att Allâhs (´azza wa djall) namn är skapade till skillnad från vad som betros 
av Mu´tazilah, Khawâridj och andra lustfyllda sekter. 
 
8 – De bekräftar Hans ansikte, hörsel, syn, kunskap, förmåga, styrka, makt och tal på ett sätt 
som skiljer sig från normerna som erhålls av vilsna människor som Mu´tazilah och andra. De 
betror dem såsom Han (ta´âlâ) nämnde dem: 
 

ِماَرْكِْإلاَو ِلَالَجْلا وُذ َكِّبَرُ ھْجَو ىَقْبَیَو   
 
”Men din Herres ansikte förblir i evighet.”  
 

ِھِمْلِعِبُ ھَلَزنَأ َكْیَلِإ َلَزنَأ   
 
”Han har uppenbarat det med Sitt vetande.” 
 

ءاَش اَمِب َّالِإ ِھِمْلِع ْنِّم ٍءْيَشِب َنوُطیُِحی َالَو   
 
”Av Hans kunskap kan de inte omfatta mer än vad Han tillåter.”  
 

ُھُعَفْرَی ُحِلاَّصلا ُلَمَعْلاَو ُبِّیَّطلا ُمِلَكْلا ُدَعْصَی ِھْیَلِإ اًعیِمَجُ ةَّزِعْلا ِھَّلِلَف َةَّزِعْلا ُدیُِری َناَك نَم   
 
”Den som står efter jordisk makt och ära skall veta att all ära tillhör Allâh. De goda orden 
stiger upp till Honom och den goda handlingen upphöjer dem.” 

َنوُعِسوُمَل اَّنِإَو ٍدَْیأِب اَھاَنْیَنَب ءاَمَّسلاَو   
 
”Vi har byggt världsalltet och gett det en fast struktur, och förvisso är det Vi som utvidgar 
det.” 
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ًةَّوُق ُْمھْنِم ُّدَشَأ َُوھ ُْمھَقَلَخ يِذَّلا ََّهللا َّنَأ اْوَرَی ْمَلَوَأ ًةَُّوق اَّنِم ُّدَشَأ ْنَم اُولاَقَو ِّقَحْلا ِرْیَغِب ِضْرَْألا يِف اوُرَبْكَتْساَف ٌداَع اََّمأَف    
 
”´Âd uppträdde övermodigt på denna jord utan varje rimligt skäl och skröt: ”Vem är 
mäktigare än vi? – Förstod de inte att Allâh, som skapade dem, har större makt än de?”  
 

ُنیِتَمْلا ِةَّوُقْلا وُذ ُقاَّزَّرلا َُوھ ََّهللا َّن   
 
”Det är Allâh som drar försorg om skapelsen, den Starke, den Orubblige.”  
 
Han (ta´âlâ) har alltså kunskap, styrka, förmåga, hörsel, syn och tal på det sätt Han (ta´âlâ) 
sade: 
 

يِنْیَع ىَلَع َعَنُْصتِلَو يِّنِّم ًةَّبَحَم َكْیَلَع ُتْیَقْلَأَو   
 
”Och Jag omgav dig med Min kärlek och du växte upp under Mina ögon.”  
 

اَنِیْحَوَو اَنُِنیَْعأِب َكُْلفْلا ِعَنْصاَو    
 
”Men bygg arken under Vår uppsikt och enligt Våra anvisningar.” 
 

َمَالَك َعَمْسَی ىَّتَحُ هْرَِجأَف َكَراَجَتْسا َنیِكِرْشُمْلا َنِّم ٌدَحَأ ْنِإَو   
 
”Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han 
får höra Allâhs ord.”  
 

اًمیِلْكَت ىَسوُمُ ّهللا َمَّلَكَو   
 
”Och Mûsâ som Allâh talade med ett verkligt tal.” 
 

ُنوُكَیَف ْنُكُ ھَل َلوُقَی ْنَأ اًئْیَش َداَرَأ اَذِإُ هُرْمَأ اَمَّنِإ   
 

”Om Han vill att något skall vara säger Han endast till det: ” Var!” – och det är.”  
9 – De säger det samtliga muslimer säger, nämligen det Allâh vill, sker, och det Han inte vill, 
sker inte. Han (ta´âlâ) sade: 
 

َنیِمَلاَعْلا ُّبَرُ َّهللا ءاَشَی نَأ َّالِإ َنوُؤاَشَت اَمَو  
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”Men ni kan bara vilja om Allâh, skapelsernas Herre, vill.” 
 
10 – De säger att ingen kan undkomma Allâhs kunskap, överkomma Allâhs vilja eller 
förändra Allâhs kunskap. Han vet och faller varken i okunnighet eller glömska. Han är Mäktig 
och ingen kan överväldiga Honom. 
 
11 – De säger att Qur’ânen är Allâhs oskapade tal. Den är inte skapad hur läsaren än läser den 
och uttalar den och den är bevarad i bokform. Den som säger att uttalandet av Qur’ânen är 
skapat och avser Qur’ânen, har sagt att Qur’ânen är skapad. 
 
12 – De säger att det inte finns någon annan verklig skapare än Allâh (´azza wa djall). Allt 
slaven anskaffar sig är skapat av Allâh. Allâh vägleder den Han vill och vilseleder den Han 
vill. Den som Allâh (´azza wa djall) vilseleder har inget argument: 
 

َنیِعَمْجَأ ْمُكاَدَھَل ءاَش ْوَلَفُ ةَغِلاَبْلاُ ةَّجُحْلا ِھّلِلَف ُْلق   
 
”Säg: ”Det är Allâh som har det avgörande argumentet; om Han hade velat skulle Han ha 
väglett er alla.”  
 

ُةَلَالَّضلا ُمِھْیَلَع َّقَح اًقیِرَفَو ىَدَھ اًقیِرَف   
 
”Några har Han väglett och några har Han dömt till villfarelse.”  
 

ِسنِإلاَو ِّنِجْلا َنِّم اًریِثَك َمَّنَھَجِل اَنْأَرَذ ْدَقَلَو   
 
”Vi har sänt skaror av djinner och människor till helvetet.”  
 

ٌریِسَی َِّهللا ىَلَع َكِلَذ َّنِإ اَھَأَرْبَّن نَأ ِلْبَق نِّم ٍباَتِك يِف َّالِإ ْمُكُِسفنَأ يِف َالَو ِضْرَْألا يِف ٍةَبیِصُّم نِم َباَصَأ اَم   
 
”Ingen olycka drabbar jorden och inte heller er själv utan att den förts in i en bok, innan Vi 
sätter den i verket. Detta kostar inte Allâh någon möda.”  
 
Språkvetarna är enade om att sätta något i verk betyder att skapa det. Han sade om paradisets 
folk: 

ُّهللا اَناَدَھ ْنَأ الْوَل َيِدَتْھَنِل اَّنُك اَمَو اَذَھِل اَناَدَھ يِذَّلا ِِّ� ُدْمَحْلا   
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”Vi lovar och prisar Allâh som har fört oss hit! Utan Allâhs vägledning skulle vi inte ha funnit 
vägen.” 
 

اًعیِمَج َساَّنلا ىَدَھَلُ ّهللا ءاَشَی ْوَّل نَأ   
 
”Allâh, om Han hade velat, skulle ha väglett alla människor.”  
 

َكُّبَر َمِحَّر نَم َّالِإ َنیِفِلَتْخُم َنُولاَزَی َالَو ًةَدِحاَو ًةَُّمأ َساَّنلا َلَعَجَل َكُّبَر ءاَش ْوَلَو   
 
”Hade din Herre velat skulle Han helt visst ha gjort människorna till ett enda samfund, men 
de fortsätter att vara oeniga, utom de hos vilka Allâhs nåd fått verka.”  
 
13 – De säger att det goda och det onda, det söta och det bistra, är från Allâhs (´azza wa djall) 
beslut. Han har låtit det ske och förutbestämt det och de kan varken uppnå förmåner för sig 
själva eller avvärja ett ont – utom det som Allâh vill. De är fattiga inför Allâh (´azza wa djall) 
som aldrig någonsin är i behov av dem. 
 
14 – Han (´azza wa djall) stiger ned till den lägsta himlen baserat på autentiska besked från 
Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det skall dock inte föreställas. 
 
15 – De anser att det är möjligt för de gudfruktiga slavarna att beskåda Allâh (´azza wa djall) 
på Domedagen till skillnad från i detta liv. De som erhåller den belöningen av Allâh skall 
oundvikligt få se Honom. Han sade: 
 

ٌةَرِظاَن اَھِّبَر ىَلِإٌ ةَرِضاَّن ٍذِئَمْوَیٌ هوُجُو   
 
”Den Dagen skall ansikten lysas upp av glädje - de får skåda sin Herre.”  
Han sade om de otrogna: 
 

َنُوبوُجْحَمَّل ٍذِئَمْوَی ْمِھِّبَّر نَع ُْمھَّنِإ َّالَك  
 
”Nej! Denna Dag kommer de förvisso att vara avskärmade från sin Herre.” 
 
Om varken de troende eller de otrogna skulle få se Honom, skulle alla varit avskärmade. Detta 
skall dock betros utan dogmen som förkroppsligar och begränsar Allâh (´azza wa djall). 
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Däremot kommer de att se Honom (djalla wa ´azz) med sina egna ögon såsom Han vill. Detta 
skall emellertid inte föreställas.  
 
16 – De säger att tron består av tal, handling och kännedom. Den stiger med lydnad och 
sjunker med olydnad. Den mer lydige har starkare tro än den mindre lydige. 
 
17 – De säger att de monoteister som ber mot Qiblah och syndar, oavsett syndernas antal och 
storlekar, samtidigt som dyrkar Allâh allena och bekräftar och accepterar Hans påbud, skall 
inte beskyllas för otro till följd av synderna. De hoppas på att syndarna förlåts. Han (ta´âlâ) 
sade: 
 

ءاَشَی نَمِل َكِلَذ َنوُد اَم ُرِفْغَیَو ِھِب َكَرُْشی نَأ ُرِفْغَی َال َّهللا َّنِإ   
 
”Allâh förlåter inte att det avgudas med Honom, men Han förlåter den Han vill hans mindre 
synder.” 
 
18 – De är oense om den som avsiktligt och oskäligt utelämnar en obligatorisk bön så att dess 
tid rinner ut. Vissa anser att personen är otrogen baserat på det som har rapporterats från 
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): 
 
”Mellan mannen och avguderiet och otron är den uteblivna bönen.”  
 
”Pakten som är mellan oss och dem är bönen. Den som lämnar den har hädat.” 
 
”Den som lämnar bönen har lämnat Allâhs beskydd.”  
 
Andra menar att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) syftade på den som utelämnar bönen 
utav förnekelse. Exempelvis sade Yûsuf (´alayhis-salâm): 
 

ِّ�اِب َنوُنِمُْؤی َّال ٍمْوَق َةَّلِم ُتْكَرَت يِّنِإ   
 
”Jag har lämnat religionen av folket som inte tror på Allâh.”  
 
Det vill säga förnekat den. 
19 – Om tron och islam nämns för sig, säger många av dem att tron står för tal och handling 
medan islam står för plikterna. Sålunda sades det att muslimer och troende är två åtskilda 
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begrepp; nämns det ena, avses inte det andra. Skulle däremot bara ett av begreppen nämnas, 
omfattas båda.  
 
Många andra sade att islam och tron är en och samma sak. Allâh (´azza wa djall) sade: 
 

َنیِرِساَخْلا َنِم ِةَرِخآلا يِف َُوھَوُ 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.”  
 
Alltså hade tron inte accepterats om den vore något annat än islam. Han sade: 
 

َنیِمِلْسُمْلا َنِّم ٍتْیَب َرْیَغ اَھیِف اَنْدَجَو اَمَف َنیِنِمْؤُمْلا َنِم اَھیِف َناَك نَم اَنْجَرَْخأَف   
 
”Vi skulle föra bort de troende men, frånsett ett hus, fann vi ingen som var muslimer.” 
 
Somliga anser att islam gäller särskilt underkastelse, ödmjukhet och underkuvelse gentemot 
Allâh och Hans dom som man tror på. Han sade: 
 

ْمُكِبُوُلق يِف ُناَمیِْإلا ِلُخْدَی اَّمَلَو اَنْمَلْسَأ اُولوُق نِكَلَو اُونِمُْؤت ْمَّل ُلق اَّنَمآ ُباَرْعَْألا ِتَلاَق  
 
”Ökenaraberna säger: ”Vi har blivit troende.” Säg: ”Ni har inte trott – säg hellre: ”Vi har 
underkastat oss!” Ännu har inte tron vunnit insteg i era hjärtan.” 
 

َنیِقِداَص ُْمتنُك نِإ ِناَمیِْإلِل ْمُكاَدَھ ْنَأ ْمُكْیَلَع ُّنُمَیُ َّهللا ِلَب مُكَمَالْسِإ َّيَلَع اوُّنُمَت َّال ُلق اوُمَلْسَأ ْنَأ َكْیَلَع َنوُّنُمَی   
 
”De ser det som en gåva till dig att de blivit muslimer. Säg: ”Er islam är inte en gåva till mig; 
nej, det är en Allâhs välgärning mot er att Han har velat leda er till tron - om er bekännelse är 
sann.” 
 
Även detta är bevis för den som säger att de båda är en och samma sak. 
 
20 – De säger att Allâh skall barmhärtigt ta ut monoteister ur helvetet efter att medlarna medlat 
för dem. Medlingen är ett faktum. Dammen är ett faktum. Vågen är ett faktum. Räkenskapen 
är ett faktum. 
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21 – De bekräftar inte att någon särskild muslim skall till paradiset eller till Elden, ty den 
kunskapen är dold för dem och de vet inte i vilket tillstånd personen har dött; i tro eller i otro? 
Däremot säger de att den som dör i egenskap av muslim och har undvikit stora synder, 
innovationer och illdåd, tillhör paradisets folk. Han (ta´âlâ) sade: 
 

ِتاَحِلاَّصلا اُولِمَعَو اُونَمآ َنیِذَّلا َّنِإ   
 
”Men de som tror och lever ett rättskaffens liv...”  
 
Han nämnde inte att de syndade: 
 

ِةَّیِرَبْلا ُرْیَخ ُْمھ َكِئَلُْوأ   
 
”... de är de bästa av alla skapade varelser.” 
 
Om det är autentiserat att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har bekräftat paradiset åt 
en viss individ, gör de detsamma för att följa Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ́ alayhi wa sallam) 
och bekräfta hans utlåtanden. 
 
 
22 – De säger att straffet i graven är ett faktum. Däri kommer Allâh att straffa den som 
förtjänar att straffas – om Han vill det. Och om Han vill förlåter Han honom. Han (ta´âlâ) 
sade: 

ِباَذَعْلا َّدَشَأ َنْوَعْرِف َلآ اوُلِخْدَأُ ةَعاَّسلا ُمُوقَت َمْوَیَو اًّیِشَعَو اًّوُدُغ اَھْیَلَع َنوُضَرُْعی ُراَّنلا  
 
”Morgon och afton förs de fram till Elden, och den Dag då den Yttersta stunden är här: ”För 
in Faraos anhang i det strängaste av alla straff!” 
 
Så länge världen existerar skall Han bara låta dem straffas morgon och kväll. När Domedagen 
infaller kommer de att få uppleva det värsta straffet utan någon lindring som de upplevde i 
jordelivet. Han sade: 

اًكنَض ًةَشیِعَمُ ھَل َِّنإَف يِرْكِذ نَع َضَرْعَأ ْنَمَو   
 
”Men den som vänder åt Mig ryggen skall få ett eländigt liv...”  
 
Det vill säga innan världen går under. Beviset är Hans (ta´âlâ) ord efter det: 
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ىَمْعَأ ِةَماَیِقْلا َمْوَیُ هُرُشْحَنَو  
 
”... och på Uppståndelsens dag skall Vi låta honom stiga fram blind.” 
 
Han klargör att det eländiga livet kommer att vara innan Domedagen. Vi har erfarenhet av att 
judarna, nasaréerna och avgudadyrkarna har rika och glamorösa liv. Det omtalade eländet har 
nämligen ingenting med det ekonomiska livet att göra eftersom avgudadyrkarna har det bra 
ställt. Vad som avses är alltså livet efter döden och före Domedagen. 
 
23 – De tror på Munkars och Nakîrs förhör utifrån det som har autentiserats från Allâhs 
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samt Allâhs (ta´âlâ) ord: 
 

ءاَشَی اَمُ ّهللا ُلَعْفَیَو َنیِمِلاَّظلاُ ّهللا ُّلُِضیَو ِةَرِخآلا يِفَو اَیْنُّدلا ِةاَیَحْلا يِف ِتِباَّثلا ِلْوَقْلاِب ْاُونَمآ َنیِذَّلاُ ّهللا ُتِّبَُثی   
 
”Allâh stärker de troende med det ord vars sanning står fast i denna värld och i den kommande; 
men de orättfärdiga låter Han gå vilse – Allâh gör vad Han vill.” 
 
Till det tillkommer även versens tolkning från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). 
 
 
24 – De anser att man undviker argumentationer och dispyter kring Qur’ânen och annat. Allâh 
(´azza wa djall) sade: 
 

اوُرَفَك َنیِذَّلا َّالِإ َِّهللا ِتاَیآ يِف ُلِداَُجی اَم    
 
”Ingen utom de otrogna debatterar om Allâhs uppenbarelser.” 
 
Nämligen att de disputerar om dem på ett nästintill beljugande vis – och Allâh vet bättre. 
 
25 – De bekräftar Abû Bakrs (radhiya Allâhu ´anh) kalifat efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam). Han erhöll det efter att blivit vald av följeslagarna.  
 
Därefter ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) kalifat efter att Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) utsett 
honom till kalif.  
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Därefter ´Uthmâns (radhiya Allâhu ´anh) kalifat efter att Samrådet (som utsågs av ´Umar) 
och resten av muslimerna utsett honom till det.  
 
Därefter ´Alî bin Abî Tâlibs (radhiya Allâhu ´anh) kalifat efter att han lovats trohetseden av 
dem som stred vid Badr. Några av dem var ´Ammâr bin Yâsir, Sahl bin Hunayf och andra 
följeslagare som följde dem i det. En annan anledning var hans företräde och förträfflighet. 
 
26 – De anser att följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) är de bästa människorna, ty Han 
(ta´âlâ) sade: 
 

ِةَرَجَّشلا َتْحَت َكَنوُعِیاَُبی ْذِإ َنیِنِمْؤُمْلا ِنَعُ َّهللا َيِضَر ْدَقَل   
 
”Allâh var nöjd med de troende när de svor dig trohetsed under trädet.” 
 

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

 
”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.” 
 
Den Allâh är nöjd med kommer inte att göra något som orsakar Allâhs (´azza wa djall) vrede. 
Å andra sidan gäller detta inte nödvändigtvis efterträdarna om de inte är rättsinniga. De 
efterträdare som inte är rättsinniga innefattas inte i sakfrågan. 
 
27 – Den som förargas över deras position hos Allâh har det värsta att befara. Han (´azza wa 
djall) sade: 
 

 يِف ُْمھاَمیِس اًناَوْضِرَو َِّهللا َنِّم ًالْضَف َنوُغَتْبَی اًدَّجُس اًعَّكُر ُْمھاَرَت ُْمھَنْیَب ءاَمَحُر ِراَّفُكْلا ىَلَع ءاَّدِشَأُ ھَعَم َنیِذَّلاَو َِّهللا ُلوُسَّر ٌدَّمَحُّم
 ِھِقوُس ىَلَع ىَوَتْساَف َظَلْغَتْساَفُ هَرَزآَفُ هَأْطَش َجَرْخَأ ٍعْرَزَك ِلیِجنِْإلا يِف ُْمُھلَثَمَو ِةاَرْوَّتلا يِف ُْمھُلَثَم َكِلَذ ِدوُجُّسلا ِرَثَأ ْنِّم مِھِھوُجُو

اًمیِظَع اًرْجَأَو ًةَرِفْغَّم ُمھْنِم ِتاَحِلاَّصلا اوُلِمَعَو اُونَمآ َنیِذَّلاُ َّهللا َدَعَو َراَّفُكْلا ُمِھِب َظیِغَیِل َعاَّرُّزلا ُبِجُْعی   
 
”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 
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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.” 
 
Han sade att de otrogna förargas över dem.  
 
De anser att deras kalifat är korrekt baserat på Allâhs (´azza wa djall) ord: 
 

ِتاَحِلاَّصلا اوُلِمَعَو ْمُكنِم اُونَمآ َنیِذَّلاُ َّهللا َدَعَو   
 
”Allâh har lovat dem bland er som tror och lever rättskaffens liv...” 
 
Här tilltalade Han dem som var tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) 
och hade samma religion som han. Sedan sade Han: 
 

 اًنْمَأ ْمِھِفْوَخ ِدْعَب نِّم ُمھَّنَلِّدَُبیَلَو ُْمھَل ىَضَتْرا يِذَّلا ُُمھَنیِد ُْمھَل َّنَنِّكَمُیَلَو ْمِھِلْبَق نِم َنیِذَّلا َفَلْخَتْسا اَمَك ِضْرَْألا يِف ُمھَّنَفِلْخَتْسَیَل
اًئْیَش يِب َنوُكِرُْشی َال يِنَنوُُدبْعَی   

”…att Han skall göra dem till ställföreträdare på jorden – liksom Han gjorde dem till Sina 
ställföreträdare som levde före dem – och ge fasthet och styrka åt den religion som Han har 
godkänt för dem, och att Han i stället för den fruktan som de förut levde under skall skänka 
dem trygghet – på villkor att de ägnar Mig sin dyrkan och inte avgudar någon med Mig.” 
 
Allâh gav religionen fasthet och styrka genom Abû Bakr, ´Umar och ´Uthmân; trygga anföll 
de utan att anfallas och de skrämde fienden utan att skrämmas av fienden. Han (´azza wa 
djall) sade om dem som uteblev från striden med Hans profet: 
 

 ِدوُعُقْلاِب ُمتیِضَر ْمُكَّنِإ اًّوُدَع َيِعَم ْاُولِتاَُقت نَلَو اًدَبَأ َيِعَم ْاوُجُرْخَت نَّل ُلقَف ِجوُرُخْلِل َكُونَذْأَتْساَف ُْمھْنِّم ٍةَفِئآَط ىَلِإُ ّهللا َكَعَجَّر ِنإَف
َنیِفِلاَخْلا َعَم ْاوُدُعْقاَف ٍةَّرَم َلَّوَأ   

 
”Om Allâh låter dig återvända och möta några av dem och de ber om tillåtelse att gå ut, svara 
då: ”Med mig kommer ni aldrig att gå ut och ni kommer aldrig att kämpa med mig mot en 
fiende! Ni var ju nöjda med att stanna hemma första gången; då kan ni stanna hemma med 
dem som lämnas kvar.” 
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När de träffade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad de om lov att få gå och bekämpa 
fienden. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick dock inte med på det varpå Allâh (´azza 
wa djall) uppenbarade: 
 

 نِمُ َّهللا َلاَق ْمُكِلَذَك اَنوُعِبَّتَت نَّل ُلق َِّهللا َمَالَك اُولِّدَُبی نَأ َنوُدیُِری ْمُكْعِبَّتَن اَنوُرَذ اَھوُذُخْأَتِل َمِناَغَم ىَلِإ ُْمتْقَلَطنا اَذِإ َنوُفَّلَخُمْلا ُلُوقَیَس
ًالیِلَق َّالِإ َنُوھَقْفَی َال اُوناَك ْلَب اَنَنوُدُسْحَت ْلَب َنُولوُقَیَسَف ُلْبَق   

 
”När ni beger er ut på krigståg där byte kan väntas, säger de som höll sig borta: ”Låt oss gå 
med er” – de vill alltså ändra på Allâhs ord. Säg: ”Ni skall inte gå med oss! Allâh har redan 
sagt så.” Då kommer de att svara: ”Ni missunnar oss!” Nej, de förstår inte mycket!”  
 
Tillika sade Han till dem: 
 

 نِإَو اًنَسَح اًرْجَأُ َّهللا ُمُكِتُْؤی اوُعیُِطت ِنإَف َنوُمِلُْسی ْوَأ ُْمھَنُولِتاَُقت ٍدیِدَش ٍسْأَب يِلُْوأ ٍمْوَق ىَلِإ َنْوَعُْدتَس ِباَرْعَْألا َنِم َنیِفَّلَخُمْلِّل ُلق
اًمیِلَأ اًباَذَع ْمُكْبِّذَعُی ُلْبَق نِّم ُمتْیَّلَوَت اَمَك اْوَّلَوَتَت   

 
”Säg till de ökenaraber som inte följde med er: ”Ni kommer att kallas mot ett folk av starka 
och orädda krigare, och ni måste kämpa mot dem om de inte sträcker vapen; om ni då lyder 
skall Allâh ge er en vacker belöning, men om ni håller er undan så som förut, skall Han straffa 
er med ett plågsamt straff.”  
 
De som levde på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid tilltalades på detta vis 
då de inte följde med. Vissa av dem levde även under Abû Bakrs, ´Umars och ´Uthmâns 
respektive kalifat. De som lydde dem fick sin belöning och de som inte gjorde det fick sitt 
plågsamma straff som ett tecken av Allâh (´azza wa djall) på deras (radhiya Allâhu ´anhum) 
kalifat. Måtte Han inte låta ovilja mot någon av dem finnas i våra hjärtan. Om ett av deras 
kalifat bekräftas gäller de resterande kalifaten samma sak. 
 
28 – De anser att bönen, såväl fredagsbönen som alla andra böner, skall bes bakom samtliga 
muslimska ledare, oavsett om de är fromma eller syndiga. Allâh (´azza wa djall) har ålagt 
fredagsbönen strängt samtidigt som Han (ta´âlâ) visste att bland dem som skulle hålla i den 
kommer att vara syndiga och ogärningsmän. Det till trots undantog Han varken någon tid eller 
någon befallning till böneutrop för fredagen. 
 
29 – De anser att man skall bekämpa de otrogna med dem ehuru de är syndiga. De anser att 
man skall be för deras välgång och rättvisa. De anser inte att man skall ta till vapen mot dem. 
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Inte heller skall det krigas i tid av prövningar och kaos. Däremot anser de att man tillsammans 
med den rättvise makthavaren strider mot den upproriska gruppen om de förmår att göra det.  
 
30 – Till skillnad från Mu´tazilah anser de att ett land är islamiskt, och inte hedniskt, så länge 
böneutropet och bönen utförs offentligt och folket kan be i lugn och ro.  
 
 
31 – De anser att ingen kommer till paradiset med hjälp av sina handlingar, oavsett vilka 
handlingar, utan utav Allâhs godhet och nåd som Han ger till den Han vill. En persons goda 
handlingar och lydnad har endast uppkommit tack vare Allâhs godhet. Även om Allâh inte 
hade skänkt Sin godhet skulle ingen kunna säga något mot Allâh. Allâh sade: 
 

ءاَشَی نَم يِّكَُزی ََّهللا َّنِكَلَو اًدَبَأ ٍدَحَأ ْنِّم مُكنِم اَكَز اَمُ ُھتَمْحَرَو ْمُكْیَلَع َِّهللا ُلْضَف َالْوَلَو   
 
”Om Allâh inte hade visat er godhet och förbarmat Sig över er, skulle ingen av er kunnat rena 
sig; men Allâh renar den Han vill.” 

ًالیِلَق َّالِإ َناَطْیَّشلا ُُمتْعَبَّتَالُ ُھتَمْحَرَو ْمُكْیَلَع ِّهللا ُلْضَف َالْوَلَو   
  
”Om inte Allâh i Sin nåd hade förbarmat Sig över er skulle ni helt visst ha slutit er till 
Djävulen, alla utom ett fåtal.”  
 

ِمیِظَعْلا ِلْضَفْلا وُذُ ّهللاَو ءاَشَی نَم ِھِتَمْحَرِب ُّصَتْخَی   
 
”Och Han förbarmar Sig över den Han vill. Allâhs nåd är en outsinlig källa.” 
 
 
32 – De anser att Allâh (´azza wa djall) har bestämt alla levande skapelsers livslängder som 
de kommer att få uppleva:  
 

َنوُمِدْقَتْسَی َالَو ًةَعاَس َنوُرِخْأَتْسَی َال ُْمُھلَجَأ ءاَج اَِذإَف ٌلَجَأ ٍةَُّمأ ِّلُكِلَو   
 
”För alla människor är en frist utsatt, och de kan varken förkorta den eller förlänga den, ens 
med ett ögonblick, när den har löpt ut.” 
 
Om personen dör eller mördas når han slutet på sin redan bestämda livslängd. Allâh (´azza 
wa djall) sade: 
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ْمِھِعِجاَضَم ىَلِإ ُلْتَقْلا ُمِھْیَلَع َبِتُك َنیِذَّلا َزَرَبَل ْمُكِتُوُیب يِف ُْمتنُك ْوَّل ُلق  
 

”Säg: ”Även om ni hade stannat hemma, skulle de vilkas död stod skriven ha begett sig till 
den plats där de skulle falla.” 
 
33 – Allâh (ta´âlâ) förser samtliga levande skapelser med uppehälle som de försörjer sig med. 
Det garanterar Allâh Sin skapelse som Han låter leva vidare. Dessutom är det Han som ger 
dem lovligt eller olovligt uppehälle på samma sätt som det är Han som skänker dem de 
överflödiga njutningarna. 
 
34 – De tror på att Allâh (ta´âlâ) skapade djävlarna för att viska till människorna, lura dem 
och bedra dem och att Satan slår dem med vansinne med sina beröringar. 
 
35 – På jorden förekommer magi och magiker. Det är otro att utöva magi och anse att den kan 
gagna och skada utan Allâhs tillstånd.  
 
36 – De anser att man skall hålla sig borta från innovationer, synder, stolthet, högmod, 
egenkärlek, bedrägeri, fördärv, mord och skvaller. De anser att man varken skall ofreda eller 
baktala någon. Det enda undantaget är personen som offentliggör en innovation och kallar till 
den. I detta fall anser de inte det vara baktal. 
 
37 – De anser att kunskap skall tas och sökas från dess källa. Qur’ânen och dess förgreningar 
och förklaringar skall studeras seriöst. Likaså säger de att man skall lyssna till sändebudets 
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, kompilera den, förstå den och eftersträva hans 
följeslagares rapporteringar. De skall inte förtalas, det ofina som tillskrivs dem skall tolkas 
och deras inbördes konflikter skall lämnas över till Allâh (´azza wa djall). 
 
38 – De håller fast vid Samlingen. De äter, dricker och klär sig måttligt. De eftersträvar goda 
handlingar. De påbjuder gott, förbjuder ont och ignorerar de okunniga till dess att de lär dem 
och klargör sanningen för dem. Efter att de har upplysts och ursäktats skall de fördömas och 
bestraffas.  
 
39 – Detta är grunden till religionen, inriktningen och dogmen som hades av Ahl-ul-Hadîths 
imamer. De har varken påverkats av innovationer eller prövningar. Inte heller suktade de efter 
något som förkastas av religionen.   
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Ta därför tag i Allâhs rep och splittra er inte från det. Vet att Allâh älskar och förlåter dem 
som följer Hans sändebud (sallâ Allâhu ́ alayhi wa sallam). Han har låtit dem vara den räddade 
gruppen och den följda samlingen. Han (´azza wa djall) sade om den som hävdar att han älskar 
Allâh: 
 

ٌمیِحَّر ٌرُوفَغُ ّهللاَو ْمُكَبوُنُذ ْمُكَل ْرِفْغَیَوُ ّهللا ُمُكْبِبُْحی يِنوُعِبَّتاَف َّهللا َنوُّبُِحت ُْمتنُك نِإ ُْلق   
 
”Säg: ”Om ni älskar Allâh, följ mig och Allâh skall älska er och förlåta er era synder. Allâh 
är ständigt förlåtande, barmhärtig.” 
 


