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ﻢf اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣb _ﺴﻢ

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: AbûlHasan ´Alî bin Muhammad al-Djurdjânî underrättade oss: Abûl-Qâsim Hamzah bin Yûsuf asSahmî 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:
َوَﯾْﺒَﻘﻰ َوْﺟﮫُ َرﱢﺑَﻚ ُذو اْﻟَﺠَﻼِل َوا ْ ِﻹْﻛَﺮاِم
”Men din Herres ansikte förblir i evighet.”
َأﻧَﺰَل ِإَﻟْﯿَﻚ َأﻧَﺰَﻟﮫُ ِﺑِﻌْﻠِﻤِﮫ
”Han har uppenbarat det med Sitt vetande.”
ُ ﻻ ﯾُِﺤﯿ
َ َو
َ ﺸْﻲٍء ﱢﻣْﻦ ِﻋْﻠِﻤِﮫ ِإﻻﱠ ِﺑَﻤﺎ
َ ﻄﻮَن ِﺑ
ﺷﺎء
”Av Hans kunskap kan de inte omfatta mer än vad Han tillåter.”
ﺼَﻌُﺪ اْﻟَﻜِﻠُﻢ اﻟ ﱠ
ُﺼﺎِﻟُﺢ َﯾْﺮَﻓُﻌﮫ
ﺐ َواْﻟَﻌَﻤُﻞ اﻟ ﱠ
ُ ﻄﱢﯿ
ْ َﻣﻦ َﻛﺎَن ﯾُِﺮﯾُﺪ اْﻟِﻌﱠﺰَة َﻓِﻠﻠﱠِﮫ اْﻟِﻌﱠﺰةُ َﺟِﻤﯿًﻌﺎ ِإَﻟْﯿِﮫ َﯾ
”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.”
ﺴَﻤﺎء َﺑَﻨْﯿَﻨﺎَھﺎ ِﺑﺄَْﯾٍﺪ َوِإﻧﱠﺎ َﻟُﻤﻮِﺳُﻌﻮَن
َواﻟ ﱠ
”Vi har byggt världsalltet och gett det en fast struktur, och förvisso är det Vi som utvidgar
det.”
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َ ْ َﻓﺄَﱠﻣﺎ َﻋﺎٌد َﻓﺎْﺳَﺘْﻜَﺒُﺮوا ِﻓﻲ ا
ﺷﱡﺪ ِﻣﻨﱠﺎ ﻗُﱠﻮًة َأَوَﻟْﻢ َﯾَﺮْوا َأﱠن ﱠ
َ ﷲَ اﻟﱠِﺬي َﺧَﻠَﻘﮭُْﻢ ھَُﻮ َأ
َ ﻖ َوَﻗﺎﻟُﻮا َﻣْﻦ َأ
ض ِﺑَﻐْﯿِﺮ اْﻟَﺤ ﱢ
ﺷﱡﺪ ِﻣْﻨﮭُْﻢ ﻗُﱠﻮًة
ِ ﻷْر
”´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?”
ﱠن ﱠ
ُ ﷲَ ھَُﻮ اﻟﱠﺮﱠزا
ق ُذو اْﻟﻘُﱠﻮِة اْﻟَﻤِﺘﯿُﻦ
”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:
ُ َوَأْﻟَﻘْﯿ
ﺼَﻨَﻊ َﻋَﻠﻰ َﻋْﯿِﻨﻲ
ْ ُﺖ َﻋَﻠْﯿَﻚ َﻣَﺤﺒﱠًﺔ ﱢﻣﱢﻨﻲ َوِﻟﺘ
”Och Jag omgav dig med Min kärlek och du växte upp under Mina ögon.”
ﺻَﻨِﻊ اْﻟﻔُْﻠَﻚ ِﺑﺄَْﻋﯿُِﻨَﻨﺎ َوَوْﺣِﯿَﻨﺎ
ْ َوا
”Men bygg arken under Vår uppsikt och enligt Våra anvisningar.”
َ َوِإْن َأَﺣٌﺪ ﱢﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺸِﺮِﻛﯿَﻦ اْﺳَﺘَﺠﺎَرَك َﻓﺄَِﺟْﺮهُ َﺣﺘﱠﻰ َﯾْﺴَﻤَﻊ َﻛ
ﻼَم
”Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han
får höra Allâhs ord.”
ّ َوَﻛﻠﱠَﻢ
ﺳﻰ َﺗْﻜِﻠﯿًﻤﺎ
َ ﷲُ ُﻣﻮ
”Och Mûsâ som Allâh talade med ett verkligt tal.”
َ ِإﻧﱠَﻤﺎ َأْﻣُﺮهُ ِإَذا َأَراَد
ﺷْﯿًﺌﺎ َأْن َﯾﻘُﻮَل َﻟﮫُ ُﻛْﻦ َﻓَﯿُﻜﻮُن
”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:
ﺸﺎء ﱠ
َ ﺸﺎُؤوَن ِإﱠﻻ َأن َﯾ
َ َوَﻣﺎ َﺗ
ب اْﻟَﻌﺎَﻟِﻤﯿَﻦ
ﷲُ َر ﱡ
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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:
َ ﻗُْﻞ َﻓِﻠّﻠِﮫ اْﻟُﺤﱠﺠﺔُ اْﻟَﺒﺎِﻟَﻐﺔُ َﻓَﻠْﻮ
ﺷﺎء َﻟَﮭَﺪاُﻛْﻢ َأْﺟَﻤِﻌﯿَﻦ
”Säg: ”Det är Allâh som har det avgörande argumentet; om Han hade velat skulle Han ha
väglett er alla.”
ُﻼَﻟﺔ
َ ﻀ
َﻓِﺮﯾًﻘﺎ َھَﺪى َوَﻓِﺮﯾًﻘﺎ َﺣ ﱠ
ﻖ َﻋَﻠْﯿِﮭُﻢ اﻟ ﱠ
”Några har Han väglett och några har Han dömt till villfarelse.”
ﺲ
ِ َوَﻟَﻘْﺪ َذَرْأَﻧﺎ ِﻟَﺠَﮭﻨﱠَﻢ َﻛِﺜﯿًﺮا ﱢﻣَﻦ اْﻟِﺠﱢﻦ َواِﻹﻧ
”Vi har sänt skaror av djinner och människor till helvetet.”
َ ْ ﺼﯿَﺒٍﺔ ِﻓﻲ ا
ب ﱢﻣﻦ َﻗْﺒِﻞ َأن ﻧﱠْﺒَﺮَأَھﺎ ِإﱠن َذِﻟَﻚ َﻋَﻠﻰ ﱠ
ﷲِ َﯾِﺴﯿٌﺮ
ٍ ض َوَﻻ ِﻓﻲ َأﻧﻔُِﺴُﻜْﻢ ِإﱠﻻ ِﻓﻲ ِﻛَﺘﺎ
َ ﺻﺎ
َ َﻣﺎ َأ
ِ ب ِﻣﻦ ﱡﻣ
ِ ﻷْر
”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:
ّ ي َﻟْﻮﻻ َأْن َھَﺪاَﻧﺎ
ُﷲ
َ • اﻟﱠِﺬي َھَﺪاَﻧﺎ ِﻟَﮭَﺬا َوَﻣﺎ ُﻛﻨﱠﺎ ِﻟَﻨْﮭَﺘِﺪ
ِ ّ ِ اْﻟَﺤْﻤُﺪ
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”Vi lovar och prisar Allâh som har fört oss hit! Utan Allâhs vägledning skulle vi inte ha funnit
vägen.”
ّ ﺸﺎء
َ َأن ﻟﱠْﻮ َﯾ
س َﺟِﻤﯿًﻌﺎ
َ ﷲُ َﻟَﮭَﺪى اﻟﻨﱠﺎ
”Allâh, om Han hade velat, skulle ha väglett alla människor.”
َ س أُﱠﻣًﺔ َواِﺣَﺪًة َو
َ َوَﻟْﻮ
ﻻ َﯾَﺰاﻟُﻮَن ُﻣْﺨَﺘِﻠِﻔﯿَﻦ ِإﻻﱠ َﻣﻦ ﱠرِﺣَﻢ َرﱡﺑَﻚ
َ ﺷﺎء َرﱡﺑَﻚ َﻟَﺠَﻌَﻞ اﻟﻨﱠﺎ
”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:
ٌﺿَﺮةٌ ِإَﻟﻰ َرﱢﺑَﮭﺎ َﻧﺎِظَﺮة
ِ ُوُﺟﻮهٌ َﯾْﻮَﻣِﺌٍﺬ ﻧﱠﺎ
”Den Dagen skall ansikten lysas upp av glädje - de får skåda sin Herre.”
Han sade om de otrogna:
َﻛﱠﻼ ِإﻧﱠﮭُْﻢ َﻋﻦ ﱠرﱢﺑِﮭْﻢ َﯾْﻮَﻣِﺌٍﺬ ﻟﱠَﻤْﺤُﺠﻮﺑُﻮَن
”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).

www.da rulha dith.com

6

Dogmen av Ahl-ul-Hadîths imâmer
Imâm och Hâfidh Abû Bakr Ahmad bin Ibrâhîm al-Ismâ´îlî (d. 371)

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:
ّ ِإﱠن
َ َﷲ
َ ﻻ َﯾْﻐِﻔُﺮ َأن ﯾُْﺸَﺮَك ِﺑِﮫ َوَﯾْﻐِﻔُﺮ َﻣﺎ ُدوَن َذِﻟَﻚ ِﻟَﻤﻦ َﯾ
ﺸﺎء
”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):
ُ ِإﱢﻧﻲ َﺗَﺮْﻛ
•
ِ ّ ﺖ ِﻣﻠﱠَﺔ َﻗْﻮٍم ﻻﱠ ﯾُْﺆِﻣﻨُﻮَن ِﺑﺎ
”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:
َ َوَﻣﻦ َﯾْﺒَﺘِﻎ َﻏْﯿَﺮ اِﻹْﺳ
ﻼِم ِدﯾًﻨﺎ َﻓَﻠﻦ ﯾُْﻘَﺒَﻞ ِﻣْﻨﮫُ َوھَُﻮ ِﻓﻲ اﻵِﺧَﺮِة ِﻣَﻦ اْﻟَﺨﺎِﺳِﺮﯾَﻦ
”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:
ﺖ ﱢﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺴِﻠِﻤﯿَﻦ
ٍ َﻓﺄَْﺧَﺮْﺟَﻨﺎ َﻣﻦ َﻛﺎَن ِﻓﯿَﮭﺎ ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﯿَﻦ َﻓَﻤﺎ َوَﺟْﺪَﻧﺎ ِﻓﯿَﮭﺎ َﻏْﯿَﺮ َﺑْﯿ
”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:
َ ْﺖ ا
ب آَﻣﻨﱠﺎ ﻗُﻞ ﻟﱠْﻢ ﺗُْﺆِﻣﻨُﻮا َوَﻟِﻜﻦ ﻗُﻮﻟُﻮا َأْﺳَﻠْﻤَﻨﺎ َوَﻟﱠﻤﺎ َﯾْﺪُﺧِﻞ ا ْ ِﻹﯾَﻤﺎُن ِﻓﻲ ﻗُﻠُﻮِﺑُﻜْﻢ
ُ ﻷْﻋَﺮا
ِ َﻗﺎَﻟ
”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.”
ﻲ ِإْﺳَﻼَﻣُﻜﻢ َﺑِﻞ ﱠ
ﺻﺎِدِﻗﯿَﻦ
َ ﻺﯾَﻤﺎِن ِإن ُﻛﻨﺘُْﻢ
َﯾُﻤﱡﻨﻮَن َﻋَﻠْﯿَﻚ َأْن َأْﺳَﻠُﻤﻮا ﻗُﻞ ﱠﻻ َﺗُﻤﱡﻨﻮا َﻋَﻠ ﱠ
ِ ْ ﷲُ َﯾُﻤﱡﻦ َﻋَﻠْﯿُﻜْﻢ َأْن َھَﺪاُﻛْﻢ ِﻟ
”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:
ت
ِإﱠن اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮا َوَﻋِﻤﻠُﻮا اﻟ ﱠ
ِ ﺼﺎِﻟَﺤﺎ
”Men de som tror och lever ett rättskaffens liv...”
Han nämnde inte att de syndade:
أُْوَﻟِﺌَﻚ ھُْﻢ َﺧْﯿُﺮ اْﻟَﺒِﺮﯾﱠِﺔ
”... 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:
َ ﺴﺎَﻋﺔُ َأْدِﺧﻠُﻮا آَل ِﻓْﺮَﻋْﻮَن َأ
ُ اﻟﻨﱠﺎُر ﯾُْﻌَﺮ
ب
ﺿﻮَن َﻋَﻠْﯿَﮭﺎ ُﻏُﺪًّوا َوَﻋِﺸ ًّﯿﺎ َوَﯾْﻮَم َﺗﻘُﻮُم اﻟ ﱠ
ِ ﺷﱠﺪ اْﻟَﻌَﺬا
”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:
َ ض َﻋﻦ ِذْﻛِﺮي َﻓﺈِﱠن َﻟﮫُ َﻣِﻌﯿ
ﺿﻨًﻜﺎ
َ ﺸًﺔ
َ َوَﻣْﻦ َأْﻋَﺮ
”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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ُ َوَﻧْﺤ
ﺸُﺮهُ َﯾْﻮَم اْﻟِﻘَﯿﺎَﻣِﺔ َأْﻋَﻤﻰ
”... 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:
ّ ﻈﺎِﻟِﻤﯿَﻦ َوَﯾْﻔَﻌُﻞ
ّ ﺖ
ّ ﻀﱡﻞ
ﷲُ اﻟ ﱠ
ُ ﯾَُﺜﱢﺒ
َ ﷲُ َﻣﺎ َﯾ
ﺸﺎء
ِ ُﺖ ِﻓﻲ اْﻟَﺤَﯿﺎِة اﻟﱡﺪْﻧَﯿﺎ َوِﻓﻲ اﻵِﺧَﺮِة َوﯾ
ِ ﷲُ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮْا ِﺑﺎْﻟَﻘْﻮِل اﻟﺜﱠﺎِﺑ
”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:
ت ﱠ
ﷲِ ِإﱠﻻ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ َﻛَﻔُﺮوا
ِ َﻣﺎ ﯾَُﺠﺎِدُل ِﻓﻲ آَﯾﺎ
”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:
ﺿَﻲ ﱠ
ﺖ اﻟ ﱠ
َ ﷲُ َﻋِﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﯿَﻦ ِإْذ ﯾَُﺒﺎِﯾُﻌﻮَﻧَﻚ َﺗْﺤ
ﺸَﺠَﺮِة
ِ َﻟَﻘْﺪ َر
”Allâh var nöjd med de troende när de svor dig trohetsed under trädet.”
ّ ﺿَﻲ
َ ﻷﱠوﻟُﻮَن ِﻣَﻦ اْﻟُﻤَﮭﺎِﺟِﺮﯾَﻦ َوا
َ ﺴﺎِﺑﻘُﻮَن ا
ت َﺗْﺠِﺮي
ُ ﷲُ َﻋْﻨﮭُْﻢ َوَر
َواﻟ ﱠ
ٍ ﺿﻮْا َﻋْﻨﮫُ َوَأَﻋﱠﺪ َﻟﮭُْﻢ َﺟﻨﱠﺎ
َ ﺼﺎِر َواﻟﱠِﺬﯾَﻦ اﺗﱠَﺒُﻌﻮھُﻢ ِﺑﺈِْﺣ
َ ﻷﻧ
ِ ﺴﺎٍن ﱠر
َ َﺗْﺤَﺘَﮭﺎ ا
ﻷْﻧَﮭﺎُر َﺧﺎِﻟِﺪﯾَﻦ ِﻓﯿَﮭﺎ َأَﺑًﺪا َذِﻟَﻚ اْﻟَﻔْﻮُز اْﻟَﻌِﻈﯿُﻢ
”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:
ﻀًﻼ ﱢﻣَﻦ ﱠ
ﺳﻮُل ﱠ
ْ ﺳﱠﺠًﺪا َﯾْﺒَﺘُﻐﻮَن َﻓ
ُ ﱡﻣَﺤﱠﻤٌﺪ ﱠر
ﺿَﻮاًﻧﺎ ِﺳﯿَﻤﺎھُْﻢ ِﻓﻲ
ْ ﷲِ َوِر
ُ ﷲِ َواﻟﱠِﺬﯾَﻦ َﻣَﻌﮫُ َأِﺷﱠﺪاء َﻋَﻠﻰ اْﻟُﻜﻔﱠﺎِر ُرَﺣَﻤﺎء َﺑْﯿَﻨﮭُْﻢ َﺗَﺮاھُْﻢ ُرﱠﻛًﻌﺎ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ ﺷﻄﺄهُ َﻓﺂَزَرهُ َﻓﺎْﺳَﺘْﻐَﻠ
َ ع أْﺧَﺮَج
ﺳﻮِﻗِﮫ
ُ ﻆ َﻓﺎْﺳَﺘَﻮى َﻋَﻠﻰ
ٍ ُوُﺟﻮِھِﮭﻢ ﱢﻣْﻦ أَﺛِﺮ اﻟﱡﺴُﺠﻮِد َذِﻟَﻚ َﻣَﺜﻠﮭُْﻢ ِﻓﻲ اﻟﺘﱠْﻮَراِة َوَﻣَﺜﻠﮭُْﻢ ِﻓﻲ ا ِﻹﻧِﺠﯿِﻞ َﻛَﺰْر
ﻆ ِﺑِﮭُﻢ اْﻟُﻜﻔﱠﺎَر َوَﻋَﺪ ﱠ
َ ع ِﻟَﯿِﻐﯿ
ﷲُ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮا َوَﻋِﻤﻠُﻮا اﻟ ﱠ
ت ِﻣْﻨﮭُﻢ ﱠﻣْﻐِﻔَﺮًة َوَأْﺟًﺮا َﻋِﻈﯿًﻤﺎ
ُ ﯾُْﻌِﺠ
َ ﺐ اﻟﱡﺰﱠرا
ِ ﺼﺎِﻟَﺤﺎ
”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:
َوَﻋَﺪ ﱠ
ت
ﷲُ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ آَﻣﻨُﻮا ِﻣﻨُﻜْﻢ َوَﻋِﻤﻠُﻮا اﻟ ﱠ
ِ ﺼﺎِﻟَﺤﺎ
”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:
َ ْ َﻟَﯿْﺴَﺘْﺨِﻠَﻔﻨﱠﮭُﻢ ِﻓﻲ ا
ﻀﻰ َﻟﮭُْﻢ َوَﻟﯿَُﺒﱢﺪَﻟﻨﱠﮭُﻢ ﱢﻣﻦ َﺑْﻌِﺪ َﺧْﻮِﻓِﮭْﻢ َأْﻣًﻨﺎ
َ ض َﻛَﻤﺎ اْﺳَﺘْﺨَﻠ
َ ﻒ اﻟﱠِﺬﯾَﻦ ِﻣﻦ َﻗْﺒِﻠِﮭْﻢ َوَﻟﯿَُﻤﱢﻜَﻨﱠﻦ َﻟﮭُْﻢ ِدﯾَﻨﮭُُﻢ اﻟﱠِﺬي اْرَﺗ
ِ ﻷْر
َ َﯾْﻌﺒُُﺪوَﻧِﻨﻲ َﻻ ﯾُْﺸِﺮُﻛﻮَن ِﺑﻲ
ﺷْﯿًﺌﺎ
”…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:
ْ
ّ َﻓﺈِن ﱠرَﺟَﻌَﻚ
َ ﷲُ ِإَﻟﻰ
ﺿﯿﺘُﻢ ِﺑﺎْﻟﻘُُﻌﻮِد
ِ ج َﻓﻘُﻞ ﻟﱠﻦ َﺗْﺨُﺮُﺟﻮْا َﻣِﻌَﻲ َأَﺑًﺪا َوَﻟﻦ ﺗَُﻘﺎِﺗﻠُﻮْا َﻣِﻌَﻲ َﻋُﺪًّوا ِإﻧﱠُﻜْﻢ َر
ِ طﺂِﺋَﻔٍﺔ ﱢﻣْﻨﮭُْﻢ َﻓﺎْﺳَﺘﺄَذﻧُﻮَك ِﻟْﻠُﺨُﺮو
َأﱠوَل َﻣﱠﺮٍة َﻓﺎْﻗُﻌُﺪوْا َﻣَﻊ اْﻟَﺨﺎِﻟِﻔﯿَﻦ
”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:
ﻄَﻠْﻘﺘُْﻢ ِإَﻟﻰ َﻣَﻐﺎِﻧَﻢ ِﻟَﺘْﺄُﺧُﺬوَھﺎ َذُروَﻧﺎ َﻧﺘﱠِﺒْﻌُﻜْﻢ ﯾُِﺮﯾُﺪوَن َأن ﯾَُﺒﱢﺪﻟُﻮا َﻛَﻼَم ﱠ
ﷲِ ﻗُﻞ ﻟﱠﻦ َﺗﺘﱠِﺒُﻌﻮَﻧﺎ َﻛَﺬِﻟُﻜْﻢ َﻗﺎَل ﱠ
َ ﺳَﯿﻘُﻮُل اْﻟُﻤَﺨﻠﱠﻔُﻮَن ِإَذا اﻧ
ﷲُ ِﻣﻦ
َ
ﺴُﺪوَﻧَﻨﺎ َﺑْﻞ َﻛﺎﻧُﻮا َﻻ َﯾْﻔَﻘﮭُﻮَن ِإﱠﻻ َﻗِﻠﯿًﻼ
ُ ﺴَﯿﻘُﻮﻟُﻮَن َﺑْﻞ َﺗْﺤ
َ َﻗْﺒُﻞ َﻓ
”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:
َ ْ ﻗُﻞ ﱢﻟْﻠُﻤَﺨﻠﱠِﻔﯿَﻦ ِﻣَﻦ ا
ﺷِﺪﯾٍﺪ ﺗَُﻘﺎِﺗﻠُﻮَﻧﮭُْﻢ َأْو ﯾُْﺴِﻠُﻤﻮَن َﻓﺈِن ﺗُِﻄﯿُﻌﻮا ﯾُْﺆِﺗُﻜُﻢ ﱠ
َ س
ﺴًﻨﺎ َوِإن
َ ﷲُ َأْﺟًﺮا َﺣ
َ ب
ِ ﻷْﻋَﺮا
ٍ ﺳﺘُْﺪَﻋْﻮَن ِإَﻟﻰ َﻗْﻮٍم أُْوِﻟﻲ َﺑْﺄ
َﺗَﺘَﻮﻟﱠْﻮا َﻛَﻤﺎ َﺗَﻮﻟﱠْﯿﺘُﻢ ﱢﻣﻦ َﻗْﺒُﻞ ﯾَُﻌﱢﺬْﺑُﻜْﻢ َﻋَﺬاًﺑﺎ َأِﻟﯿًﻤﺎ
”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:
ﷲِ َﻋَﻠْﯿُﻜْﻢ َوَرْﺣَﻤﺘُﮫُ َﻣﺎ َزَﻛﺎ ِﻣﻨُﻜﻢ ﱢﻣْﻦ َأَﺣٍﺪ َأَﺑًﺪا َوَﻟِﻜﱠﻦ ﱠ
ﻀُﻞ ﱠ
َ ﷲَ ﯾَُﺰﱢﻛﻲ َﻣﻦ َﯾ
ﺸﺎء
ْ َوَﻟْﻮَﻻ َﻓ
”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.”
ّ ﻀُﻞ
ﻻﺗﱠَﺒْﻌﺘُُﻢ اﻟ ﱠ
ً ﻄﺎَن ِإﻻﱠ َﻗِﻠﯿ
َ ﺸْﯿ
َ ُﷲِ َﻋَﻠْﯿُﻜْﻢ َوَرْﺣَﻤﺘُﮫ
َ َوَﻟْﻮ
ﻼ
ْ ﻻ َﻓ
”Om inte Allâh i Sin nåd hade förbarmat Sig över er skulle ni helt visst ha slutit er till
Djävulen, alla utom ett fåtal.”
ّ ﺸﺎء َو
َ ﺺ ِﺑَﺮْﺣَﻤِﺘِﮫ َﻣﻦ َﯾ
َﯾْﺨَﺘ ﱡ
ﻀِﻞ اْﻟَﻌِﻈﯿِﻢ
ْ ﷲُ ُذو اْﻟَﻔ
”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:
َ ﺳﺎَﻋًﺔ َو
َ َوِﻟُﻜﱢﻞ أُﱠﻣٍﺔ َأَﺟٌﻞ َﻓﺈَِذا َﺟﺎء َأَﺟﻠُﮭُْﻢ
ﻻ َﯾْﺴَﺘْﻘِﺪُﻣﻮَن
َ ﻻ َﯾْﺴَﺘْﺄِﺧُﺮوَن
”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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ﻀﺎِﺟِﻌِﮭْﻢ
َ ﺐ َﻋَﻠْﯿِﮭُﻢ اْﻟَﻘْﺘُﻞ ِإَﻟﻰ َﻣ
َ ﻗُﻞ ﻟﱠْﻮ ُﻛﻨﺘُْﻢ ِﻓﻲ ﺑُﯿُﻮِﺗُﻜْﻢ َﻟَﺒَﺮَز اﻟﱠِﺬﯾَﻦ ُﻛِﺘ
”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:
ّ ﷲَ َﻓﺎﺗﱠِﺒُﻌﻮِﻧﻲ ﯾُْﺤِﺒْﺒُﻜُﻢ
ّ ﻗُْﻞ ِإن ُﻛﻨﺘُْﻢ ﺗُِﺤﱡﺒﻮَن
ّ ﷲُ َوَﯾْﻐِﻔْﺮ َﻟُﻜْﻢ ُذﻧُﻮَﺑُﻜْﻢ َو
ﷲُ َﻏﻔُﻮٌر ﱠرِﺣﯿٌﻢ
”Säg: ”Om ni älskar Allâh, följ mig och Allâh skall älska er och förlåta er era synder. Allâh
är ständigt förlåtande, barmhärtig.”
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