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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
Lov och pris tillkommer Allâh. Vi lovprisar Honom och ber Honom om hjälp och 
förlåtelse. Vi söker skydd hos Allâh mot våra själars ondska och dåliga handlingar. 
Den Allâh vägleder, kan ingen missleda, och den Allâh missleder, kan ingen vägleda.  

Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh, ingen partner har Han, och 
jag vittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud. Allâh (ta´âlâ) sände honom 
med vägledningen och den sanna religionen. Han förkunnade budskapet, fullbordade 
ansvaret, rådde samfundet och kämpade för Allâh som sig bör till dess att han dog. 
Han lämnade efter sig sitt samfund på en klar väg; dess natt är som dess dag och 
endast den förintade avviker från den. Däri klargjorde han allt som samfundet är i 
behov av. Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) sade: 

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lämnade inte ens en fågel som slog med 
sina vingar i luften utan att han lärde oss något om den.” 

En idoldyrkare sade till Salmân al-Fârisî (radhiya Allâhu ´anh): 

”Er profet har till och med lärt er hur man tömmer tarmarna.” Då sade Salmân: ”Det 
stämmer. Han har förbjudit oss att vara vända mot Qiblah i samband med urinering 
och tarmtömning, torka oss med färre än tre stenar, bruka högerhanden och använda 
spillning och ben.” 

I den väldiga Qur'ânen ser du förvisso hur Allâh (ta´âlâ) har klargjort religionens 
fundament och förgreningar. Han har klargjort alla sorters Tawhîd och till och med 
etiketter för sittningar och ursäkter. Allâh (ta´âlâ) sade: 

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي اجملََْالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ

  اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا 

”Troende! När ni under era sammankomster uppmanas ”Ge plats!” - ge plats; 
då skall Allâh bereda plats åt er. Och när ni uppmanas ”Res er!” - res er.”  1

 58:111
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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ

 لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  فَإِن لَّمْ جتَِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَالَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ

  ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ مبَِا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

”Troende! Gå inte in i främmande hus utan att först ha gett er till känna och 
hälsat husets folk. Detta är bäst för er; detta sägs för att ni skall lägga det på 
minnet! Gå inte in utan att ha fått tillåtelse, även om ni finner huset tomt, och 
om ni blir tillsagda att vända om, så vänd om. Detta främjar renheten för er. 
Allâh vet vad ni gör.”  2

Även klädkoder tas upp. Allâh (ta´âlâ) sade: 

 وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي الَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ

 مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

”Och kvinnor, vars månadsblödningar upphört och som inte längre hoppas på 
giftermål, gör ingenting klandervärt om de lättar något på sin klädsel, utan att 
låta de kvinnliga behagen framträda. Men det bästa är att undvika detta. Allâh 
hör allt, vet allt.”  3

 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء املُْؤْمِنِنيَ يُدْنِنيَ عَلَيْهِنَّ مِن جَالَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن

 يُعْرَفْنَ فَالَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

”Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar - och till de troendes kvinnor - att 
de noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända och 
undgår att bli ofredade. Allâh är ständigt förlåtande, barmhärtig.”  4

 24:27-282
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  وَالَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِنيَ مِن زِينَتِهِنَّ

”Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina 
dolda behag.”  5

  وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اهللَّ

”Det är inte fromhet att stiga in i ett hus genom dess baksida; nej, fromhet visar 
den som fruktar. Stig därför in i husen genom deras dörrar och frukta Allâh.”  6

Det finns många andra verser som klargör att den här religionen är fulländad och 
fullkomlig. Den behöver inga adderingar och den tillåter inga reduceringar. Således 
sade Allâh (ta´âlâ) när Han beskrev Qur'ânen: 

  وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

”Vi har uppenbarat denna gudomliga Skrift för dig, steg för steg, med 
klargörande av allt.”  7

Det finns inget som människorna behöver i det här livet och i det efterkommande 
utan att Allâh (ta´âlâ) har klargjort det i Sin skrift på ett eller annat sätt; uttryckligt, 
indikerat, direkt eller indirekt.   

Bröder! Allâh (ta´âlâ) sade: 

  مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ

”Ingenting har Vi förbisett i skriften.”  8

 24:315

 2:1896

 16:897

 6:388
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Vissa säger att skriften syftar på Qur'ânen. Det stämmer inte. Skriften syftar på den 
Bevarade tavlan. Allâh (ta´âlâ) beskrev Qur'ânen klarare och tydligare än i en 
nekande form när Han sade: 

  وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

”Vi har uppenbarat denna gudomliga Skrift för dig, steg för steg, med 
klargörande av allt.” 

Den versen är klarare och tydligare än: 

  مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ

”Ingenting har Vi förbisett i skriften.” 

Måhända undrar någon var Qur'ânen nämner de fem bönerna och deras antal Raka´ât. 
Hur är det möjligt att Qur'ânen inte tar upp alla böners Raka´ât när Allâh säger: 

  وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

”Vi har uppenbarat denna gudomliga Skrift för dig, steg för steg, med 
klargörande av allt.”? 

Svaret på det är att Allâh (ta´âlâ) förpliktigar oss i Qur'ânen att hänvisa till 
sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): 

  مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اهللَّ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

”Den som lyder sändebudet lyder Allâh; och den som vänder honom ryggen [bör 
veta att] du inte är sänd att vaka över dem.”  9

  وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

 4:809
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”Tag alltså emot vad sändebudet ger er och avstå från det som han nekar er; och 
frukta Allâh; Allâh straffar med stränghet.”  10

Allt som Sunnah klargör anvisas av Qur'ânen. Ty Sunnah är en av de två 
uppenbarelserna som Allâh har uppenbarat för och lärt Sitt sändebud (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam). Allâh (ta´âlâ) sade: 

  وَأَنزَلَ اهللُّ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَاحلِْكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اهللِّ عَلَيْكَ عَظِيمًا

”Allâh har nu uppenbarat Skriften för dig, skänkt dig visdom och lärt dig vad 
du inte visste. Allâh har visat dig stor nåd.”  11

Utmed detta finns allt som står i Sunnah även i Allâhs (´azza wa djall) skrift.  

Bröder! När ni vet detta kan ni fråga er om det är möjligt att profeten (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam) har dött och lämnat efter sig något av religionen som för en 
närmare Allâh som han inte har förkunnat? Aldrig. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa 
sallam) klargjorde hela religionen med tal, handlingar och godkännanden och han 
gjorde det på eget initiativ eller när han svarade på frågor. Ibland kunde Allâh skicka 
en beduin från fjärran öken för att komma till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi 
wa sallam) för att ställa honom en religiös fråga som följeslagarna inte hade ställt. De 
gladdes över att en beduin kom och ställde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) 
några frågor.  

Vad som också bevisar det är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lämnade 
inte något som människorna är i behov av sett till dyrkan, uppföranden och 
levnadssätten utan att han klargjorde det. Det bevisas i Allâhs (ta´âlâ) ord: 

 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمتَْمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اإلِسْالَمَ دِينًا

”Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min 
välsignelse i fullaste mått. Jag har behagats av att islam skall vara er religion.”  12

 59:710

 4:11311

 5:312
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Muslim! När du begriper detta skall du veta att alla som innoverar en föreskrift i 
Allâhs religion, ändock avsikten är god, skymfar den med sina innovationer. Inte nog 
med att innovationen redan är en villfarelse, den beljuger även Allâhs (ta´âlâ) ord: 

  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

”Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er.”  

Innovatören som innoverar en obehörig föreskrift i Allâhs (ta´âlâ) religion säger 
indirekt att religionen är ofulländad och att den behöver föreskriften som han har 
innoverat för att komma närmare Allâh (´azza wa djall).  

Det är konstigt hur en människa kan innovera något som är relaterat till Allâhs (´azza 
wa djall) essens, namn och egenskaper och påstå att hon gör så för att högakta sin 
Herre, rentvå Honom från brister och underkasta sig Allâhs (ta´âlâ) ord: 

  فَالَ جتَْعَلُواْ هللِِّ أَندَاداً

”Sätt därför inte medgudar vid Allâhs sida.”  13

Du förundras över personen som innoverar innovationer som är relaterade till Allâhs 
essens och som inte praktiserades av Salaf eller religionens imamer och säger att han 
gör så för att rentvå Allâh från brister, högakta Honom och underkasta sig Allâhs (ta
´âlâ) ord: 

  فَالَ جتَْعَلُواْ هللِِّ أَندَاداً

”Sätt därför inte medgudar vid Allâhs sida.” 

Därtill säger han att den som tycker annorlunda jämför och liknar Allâh vid skapelsen 
och andra fula anklagelser.  

 2:2213
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Du förundras även över människorna som innoverar obehöriga saker och ting som är 
relaterade till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hävdar att det är 
de som älskar och högaktar Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Därtill 
säger de att den som inte håller med om deras innovation hatar Allâhs sändebud (sallâ 
Allâhu ´alayhi wa sallam) och andra fula anklagelser. 

Det märkliga är att dessa människor säger att de högaktar Allâh och Hans sändebud 
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samtidigt som de ställer sig framför Allâh och Hans 
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när de innoverar obehöriga saker och ting i 
Allâhs religion och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift. Allâh 
(´azza wa djall) sade: 

  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَ تُقَدِّمُوا بَنيَْ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

”Troende! Pocka inte på uppmärksamhet för egen del, när ni står inför Allâh 
och Hans sändebud, men frukta Allâh! Allâh hör allt, vet allt!”  14

Bröder! Jag skall fråga er i Allâhs (´azza wa djall) namn och jag ber er svara utifrån 
era sunda förnuft och inte utifrån era känslor, utmed er religion och inte utmed er 
blinda efterapning. Vad säger ni om dem som innoverar i Allâhs religion (utan hänsyn 
till om innovationen berör Allâhs essens, egenskaper och namn eller om den berör 
Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)) och säger att de högaktar Allâh och 
Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam); högaktar de Allâh och Hans 
sändebud bättre än de som inte avviker en millimeter från Allâhs föreskrift, tror på 
den och bekräftar den, underkastar sig påbuden och förbuden, ställer sig inte framför 
Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och inför inget obehörigt 
till Allâhs religion? Helt visst är det de sistnämnda som högaktar Allâh och Hans 
sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och verkligen visar att de älskar Allâh och 
Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), inte innovatörerna.  

Det är förvånansvärt att dessa människor känner till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam) ord: 

”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en 
villfarelse och varje villfarelse är i Elden.” 

 49:114

!10



och att de omfattar och inkluderar samtliga innovationer. Han var den vältaligaste och 
välvilligaste skapelsen. Han sade bara det han menade. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi 
wa sallam) visste vad han sade när han sade: 

”... och varje innovation är en villfarelse...” 

Han visste vad hans ord betydde. Han sade så för att han ville samfundet väl. I hans 
ord fulländas tre saker: 

1 – Fulländad välvilja.  

2 – Fulländad vältalighet och retorik. 

3 – Fulländad kunskap och visshet.  

Det bevisar ju att talet skall förstås ordagrant och bokstavligt. Är det därefter möjligt 
att dela upp innovationerna i tre eller fem typer? Det är förvisso inte alls korrekt.  

Att vissa lärda hävdar att det finns goda innovationer hamnar under ett av två fall: 

1 – Handlingen är inte alls en innovation i motsats till vad de lärda tror. 

2 – Handlingen är en ond innovation utan att de inser dess ondska.  

Alla som hävdar att det finns goda innovationer avvisas på detta vis. Utmed detta har 
Ahl-ul-Bid´a ingen chans att göra anspråk på goda innovationer när vi håller i Allâhs 
sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vassa svärd: 

”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en 
villfarelse och varje villfarelse är i Elden.” 

Detta vassa svärd har formats av profetkallet och budskapet, inte av tumultartade 
åsikter. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har format det på ett slående vis så 
att ingen som hävdar goda innovationer kan konfrontera personen som håller i detta 
vassa svärd. Ty Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: 
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”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en 
villfarelse och varje villfarelse är i Elden.” 

Det känns som att ni undrar hur jag förklarar ´Umar bin al-Khattâbs (radhiya Allâhu 
´anh) ord efter att ha beordrat Ubayy bin Ka´b och Tamîm ad-Dârî (radhiya Allâhu 
´anhumâ) att leda folket i bönen i Ramadhân och sagt: 

”Detta är en förträfflig innovation. Det som de sover bort är bättre än det som de 
utför.” 

Det förklaras på två sätt: 

1 – Det är inte tillåtet för någon att protestera mot sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi 
wa sallam) ord med Abû Bakrs, ´Umars, ´Uthmâns, ´Alîs eller någon annan 
människas ord. Allâh (ta´âlâ) sade: 

 فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

”De som vill sätta sig emot hans befallningar bör ta sig i akt; de skall få utstå 
prövningar och ett plågsamt straff väntar dem.”  15

Imâm Ahmad sade:  

”Vet du vad prövningen är för något? Avguderi. Måhända den som avvisar något av 
hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord drabbas av något i hjärtat och går till följd 
därav under.” 

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: 

”Stenar håller på att falla över er; jag säger att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi 
wa sallam) sade medan ni säger att Abû Bakr och ´Umar sade.” 

2 – Vi är övertygade om att de troendes ledare ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu 
´anh) hörde till de mest högaktande människorna av Allâhs och Hans sändebuds 
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal. Han var känd för att hålla sig inom Allâhs (ta´âlâ) 

 24:6315
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gränser och beskrevs till och med som att stå vid Allâhs (ta´âlâ) tal. Berättelsen om 
kvinnan som protesterade mot honom när han begränsade brudgåvan är känd bland 
många människor. Hon avvisade honom med Allâhs (ta´âlâ) ord: 

  وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارً

”... även om ni har gett henne de dyrbaraste gåvor.”  16

Följaktligen lät ´Umar bli att begränsa brudgåvan. Berättelsens autenticitet kan dock 
diskuteras. Poängen ligger i att ´Umar höll sig inom Allâhs (ta´âlâ) gränser och gick 
inte över dem. Det tillkommer alltså inte ´Umar att motsätta sig människornas 
mästare Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hylla en innovation som 
Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om: 

”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en 
villfarelse och varje villfarelse är i Elden.” 

Med andra ord måste innovationen som ´Umar talade om skilja sig från innovationen 
som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) syftade på när han sade: 

”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en 
villfarelse och varje villfarelse är i Elden.” 

´Umar (radhiya Allâhu ´anh) syftade på att människorna hade enats om en imam efter 
att ha varit skingrade. Själva handlingen i sig gjordes redan av Allâhs sändebud (sallâ 
Allâhu ´alayhi wa sallam). al-Bukhârî och Muslim rapporterade via ´Â'ishah (radhiya 
Allâhu ´anhâ) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad tillsammans med 
människorna de tre första nätterna. Den fjärde natten lät han bli att gå till moskén. 
Morgonen därpå sade han: 

”Jag såg vad ni gjorde igår kväll. Det enda som hindrade mig från att komma ut till er 
var att jag fruktade att bönen skulle åligga er.” 

Nattbönen i samling i Ramadhân hör nämligen till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi 
wa sallam) Sunnah. ´Umar kallade handlingen för ”innovation” därför att 
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människorna skingrades i olika grupperingar efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi 
wa sallam) lät bli att be den. Då tyckte de troendes ledare ´Umar bin al-Khattâb 
(radhiya Allâhu ´anh) att alla människor skulle be bakom en enda imam. Alltså var 
hans initiativtagande en innovation sett till människornas tidigare splittring och inte 
en oinskränkt innovation som hade innoverats av ´Umar (radhiya Allâhu ´anh). Ty 
denna Sunnah existerade på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. 
Handlingen är alltså en Sunnah som inte var i bruk sedan sändebudets (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam) dagar. Först på ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) tid kom den tillbaka. 
På så viss kan Ahl-ul-Bid´a inte använda sig av ´Umars ord för att betrakta sina 
innovationer som goda. 

Måhända säger någon att det finns innovationer som muslimerna har godtagit och 
praktiserat. Dessa innovationer fanns inte på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa 
sallam) tid. Några av dem är skolorna och författarskapen. Dessa innovationer har 
muslimerna hyllat och praktiserat och betraktat som de finaste handlingarna. Hur 
kombineras dessa handlingar som det knappast finns några delade uppfattningar om 
med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: 

”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en 
villfarelse och varje villfarelse är i Elden.”? 

Mitt svar är att dessa handlingar är inga innovationer; de är medel till föreskrivna 
handlingar. Medlen varierar beroende på tid och plats. Det är en fastställd princip att 
medlen har samma dom som målen. Om handlingen är föreskriven så är medlet till 
den också det och om handlingen inte är föreskriven så är medlet till den inte heller 
det. Det som leder till förbud är också förbjudet. Till och med det goda som leder till 
ont är ont och förbjudet. Allâh (´azza wa djall) sade: 

  وَالَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اهللِّ فَيَسُبُّواْ اهللَّ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

”Men förolämpa inte dem som de åkallar i Allâhs ställe. I sin okunnighet kan de 
vilja hämnas genom att förolämpa Allâh.”  17

Det är inte fel att förtala idoldyrkarnas gudar; det är helt korrekt och berättigat. Dock 
är det en oberättigad vrånghet att Allâh förtalas. I och med att det berömvärda förtalet 
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av idoldyrkarnas gudar orsakar att Allâh förtalas, så är det förbjudet att förtala dem. 
Jag nämner detta för att bevisa att medlen har samma dom som målen. Även om 
dagens författarskap vore en innovation som inte fanns på profetens (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam) tid, så utgör det inget mål; det utgör ett medel – och medlet har 
samma dom som målet. Utmed det är det förbjudet att bygga en skola för att 
undervisa förbjudna ämnen i den. Å andra sidan är det föreskrivet att bygga en skola 
för att undervisa föreskrivna ämnen i den.  

Måhända undrar någon hur jag förhåller mig till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa 
sallam) ord: 

”Den som föreskriver en god väg i islam belönas för den och för den som praktiserar 
den fram till Domedagen.” 

Mitt svar är att han som sade: 

”Den som föreskriver en god väg i islam belönas för den och för den som praktiserar 
den fram till Domedagen.” 

sade också: 

”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en 
villfarelse och varje villfarelse är i Elden.” 

Det är omöjligt att den tillförlitlige och betrodde uttalar sig motsägelsefullt. Den som 
tror att Allâhs (ta´âlâ) eller Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal är 
motsägelsefulla bör granska dem en gång till. Hans aningar beror antingen på hans 
nedsatta förståelse eller också på hans nedsatta betraktelse. Det är omöjligt att Allâhs 
(ta´âlâ) eller Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal är motsägelsefulla. 
Alltså finns det ingen motsägelse mellan de två hadîtherna. Profeten (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam) sade ju: 

”Den som föreskriver en god väg i islam...” 

Innovationer tillhör inte islam. Inte heller är de goda. Skillnaden mellan föreskrift och 
innovation är klar och tydlig.  
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Det kan också sägas att frasen ”Den som föreskriver en god väg i islam...” syftar på 
en reformation av något som fanns tidigare och sedan försvunnit med tiden. I detta 
fall är föreskriften relativ, liksom innovationen är relativ, när en person återupplivar 
en Sunnah som har glömts bort med tiden.  

Det kan också sägas att skälet bakom hadîthen är den oerhört fattiga delegationen 
som anlände till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När profeten (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam) såg deras tillstånd befallde han bistånd till dem. En man från 
Ansâr kom med en påse silver som var så tung att han knappt kunde hålla i den och 
lade den framför sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Profeten (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam) sken upp av glädje och sade: 

”Den som föreskriver en god väg i islam belönas för den och för den som praktiserar 
den fram till Domedagen.” 

Härmed är betydelsen ”den som gör en god handling” och inte ”den som föreskriver 
en god handling” eftersom det är förbjudet att föreskriva. Profeten (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam) sade: 

”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en 
villfarelse och varje villfarelse är i Elden.” 

Bröder! För att en handling skall vara överensstämmande med profetens (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam) Sunnah krävs det att den är överensstämmande med Sharî´ah på 
sex punkter: 

1 – Skälet. Att dyrka Allâh på grund av ett skäl som inte stämmer överens med Sharî
´ah är en avvisad innovation. Exempelvis är vissa människor uppe och ber natten till 
den 27:e Radjab därför att de anser att det var då som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam) gjorde sin himmelsfärd. Nattbönen är förvisso en dyrkan, men om 
den utförs på grund av det här skälet så är den en innovation. Ty den här dyrkan har 
baserats på ett skäl som inte är godkänt av Sharî´ah. Den här punkten är viktig och 
klargör hur många handlingar som anses vara Sunnah i själva verket är innovationer.  

2 – Typen. Dyrkans typ måste stämma överens med Sharî´ah. En typ av dyrkan som 
inte är föreskriven av Allâh är ogiltig. Exempelvis slaktar en person en häst till ´Îd-ul-
Adhhâ. Handlingen är ogiltig eftersom den motsäger den föreskrivna typen i Sharî
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´ah. De enda djuren som får slaktas till ´Îd-ul-Adhhâ är boskap i form av kameler, 
nötkreatur och får.  

3 – Mängden. Att en person adderar en obligatorisk bön är en ogiltig innovation 
eftersom den motsäger mängden i Sharî´ah. Detsamma gäller om han skulle be Dhuhr 
fem Raka´ât. En sådan bön är ogiltig enligt samstämmigheten.  

4 – Sättet. Exempelvis inleder en person sin tvagning med att tvätta fötterna, stryka 
huvudet, tvätta händerna och slutligen tvätta ansiktet. Hans tvagning är ogiltig 
eftersom den motsäger sättet i Sharî´ah.  

5 – Tiden. Exempelvis slaktar en person sitt offerdjur redan i början av Dhûl-
Hidjdjah. Hans offergåva är ogiltig eftersom den motsäger tiden i Sharî´ah.  

Jag har hört hur vissa slaktar får i Ramadhân utav dyrkan. Handlingen i sin 
bemärkelse är en innovation. Den enda slakten som utgör en dyrkan är den som sker i 
samband med ´Îd-ul-Adhhâ, vallfärden och ´Aqîqah. Att slakta i Ramadhân i hopp 
om att slakten medför en belöning lik den till ´Îd-ul-Adhhâ är en innovation. Dock är 
det tillåtet att slakta för att äta av köttet.  

6 – Platsen. Exempelvis gör en person I´tikâf utom en moské. Härmed är hans I´tikâf 
ogiltig. I´tikâf får endast hållas i moskéer. Detsamma gäller om en kvinna vill göra I
´tikâf på böneplatsen i hemmet; hennes handling är ogiltig eftersom den motsäger 
platsen i Sharî´ah. Ett annat exempel är personen som gör Tawâf bakom moskén på 
grund av trängseln runt Ka´bah. Hans handling är ogiltig eftersom Tawâf görs runt Ka
´bah. Allâh (ta´âlâ) sade till Sin förtrogne Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): 

  وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِنيَ

”Rena Min Helgedom för alla som skall vandra runt den...”  18

Dyrkan kan inte vara en god handling om den inte består av två villkor: 

1 – Den skall göras endast för Allâhs sak. 
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2 – Den skall stämma överens med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah 
i form av de sex omnämnda punkterna.  

Jag säger till dem som är prövade med innovationer och som möjligtvis har goda 
avsikter: Jag svär vid Allâh att vi inte känner till något tillvägagångssätt som är bättre 
Salafs (radhiya Allâhu ´anhum) tillvägagångssätt.  

Bröder! Bit tag i sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, följ Salafs väg 
och titta i fall det kommer att skada er något. Många människor som månar om 
innovationer slarvar med frågor som är bekräftade i Sharî´ah och Sunnah. När de är 
klara med sina innovationer slarvar de med bekräftad Sunnah. Det är följderna av 
innovationernas skador. Innovationer är väldigt skadliga för hjärtat och fruktansvärt 
farliga för religionen. Ingen innoverar i Allâhs religion utan att han går miste om en 
motsvarande mängd Sunnah och kanske till och med mer än så, vilket vissa av Salaf 
sade.  

När människan känner att hon följer och inte föreskriver, upplever hon en fulländad 
rädsla, ödmjukhet, underkastelse och dyrkan gentemot skapelsernas Herre. Likaså 
upplever hon hur hon följer de gudfruktigas ledare, sändebudens mästare och Herrens 
sändebud Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till fullo.  
Jag råder alla mina bröder som på ett eller annat sätt ser upp till någon som helst 
innovation – oavsett om den handlar om Allâhs essens, namn och egenskaper eller 
högaktning av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) – att frukta Allâh och 
sluta upp med det. Deras religion skall gå ut på att följa och inte innovera, dyrka 
Allâh allena och inte avguda någon vid Hans sida, följa Sunnah och inte rätta sig efter 
innovationer. De skall göra det som älskas av den Nåderike och inte det som älskas 
av Satan. Först då kommer de att märka hur deras hjärtan förses med sundhet, liv, 
harmoni, lugn och ett väldigt ljus.  

Jag ber Allâh (ta´âlâ) att Han låter oss vara vägledda vägledare och beriktigande 
ledare, upplyser våra hjärtan med tro och kunskap och inte låter vår kunskap vara till 
vår nackdel. Jag ber Allâh att Han vägleder oss till Sina troende slavars väg och låter 
oss tillhöra Hans troende och gudfruktiga slavar och segrande grupp. 

Må Allâh hylla och sända fred över vår profet Muhammad, hans ätt och hans 
följeslagare.  
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