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Fredagen 13 Shawwâl 573 blev vi underrättade av den ädle Shaykh Abû Sa´îd ´Abdul-
Djabbâr bin Yahyâ bin ´Alî bin Hilâl al-A´râbî i form av uppläsning för honom medan jag 
lyssnade. Han sade: Den ädle Abûl-Husayn Muhammad bin Muhammad bin al-Farrâ’ sade: 

 
Lov ske Allâh så att Han behagas. Det finns ingen sann gud utom Allâh, den Höge, den 
Högste. Lov ske Allâh som förtjänar att lovas ändlöst. Lov ske Allâh som skapade oss ur intet, 
låtit oss tillhöra det bästa samfundet och valt Sin ädlaste skapelse och Sitt noblaste sändebud 
till att leda oss. Han är den förste av föregångsmännen och den främste av profeterna – må 
Allâh hylla honom och hans rena familj med en hyllning som omfattar dem allesammans. 
 
Må Allâh skydda oss och er mot förpliktelser som vi inte förmår och påståenden som vi inte 
bemästrar. Må Han skydda oss och er mot innovationer och lögn som är det värsta och 
vidrigaste som kan besittas. 
 
Du frågade mig om min dogm och vad jag dyrkar min Herre (´azza wa djall) med så att du 
kan anamma den för att undkomma vilseledande innovationer och drifter och begåvas av 
Allâh (´azza wa djall) med höga positioner. Härmed besvarar jag din förfrågan. Jag hoppas 
att Allâh belönar mig rikligt och jag fruktar Hans fruktansvärda straff och litar till Honom för 
att kunna tala korrekt. 
  



Boken om dogmen 
Imâm och Hâfidh Abûl-Husayn Muhammad bin Abî Ya´lâ al-Hanbalî (d. 526) 

 

www.darulhadith.com  4 

[1] Vi börjar med det Allâh (ta´âlâ) har förpliktigat Sina slavar, sänt Sitt sändebud (sallâ 
Allâhu ´alayhi wa sallam) och uppenbarat Sin skrift för; tron på Allâh (´azza wa djall). Tron 
handlar om att bekräfta det Han (tabârak wa ta´âlâ) sade, befallde, påbjöd och förbjöd via allt 
som sändebuden har förkunnat från Honom och det som har uppenbarats i skrifterna. Med 
detta har sändebuden sänts. Han (ta´âlâ) sade: 

 
ِ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!”1 
 

[2] Tron bekräftas genom tal, dogm och handling. Den stiger med många goda handlingar och 
tal och den sjunker på grund av olydnad.  

 
Det är korrekt att förbehålla sin tro. Att förbehålla tron är inget tvivel utan ett sätt de lärde 
brukade tillämpa. Om en person blir frågad om han är troende skall han säga:  
 
”Jag är troende om Allâh vill.” 
 
Dessutom kan han säga:  
 
”Jag hoppas att jag är troende.”  
 
Likaså kan han säga:  
 
”Jag tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter och Hans sändebud.” 
 

[3] Tron och islam är två ord med två olika betydelser. Ur det föreskrivna perspektivet står 
islam för de två trosbekännelserna med hjärtats bekräftelse medan tron står för all lydnad. 

  

                                            
1 21:25 
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[4] Qur’ânen är Allâhs nedsända och oskapade tal oavsett hur den läses och skrivs och var 
den än reciteras. Skriften är det skrivna, läsningen är det lästa och recitationen är det 
reciterade. Allâhs tal är evigt och inte skapat i någon situation. Allâhs tal är vare sig skapat, 
uppkommet eller tillverkat på något som helst sätt. Inte heller är det någon kropp, substans 
eller oväsentlighet. Faktum är att det är en av Hans essensegenskaper som skiljer sig från alla 
skapelser. 

 

[5] Han har alltid talat och Han kommer alltid att tala. Hans tal kan inte skiljas från Hans 
essens. Ibland hörs det från Allâh (´azza wa djall) och ibland hörs det från en läsare. Den som 
hör det från Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är den som själv tar emot tilltalet utan medlare eller 
tolk. Exempelvis talade Allâh till vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) 
under Himmelsfärden. Också talade Allâh till Mûsâ på Sinaiberget. Detsamma gäller änglarna 
som tilltalas av Honom. För övrigt hörs Allâhs eviga tal på ett verkligt sätt från läsaren och 
det består av förstådda bokstäver och hörd röst. 
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[6] Allâh är En och ingen är lik Honom. Vi liknar inte Honom vid Hans skapelse och Vi 
föreställer oss inte Honom. Intellektet klarar inte av att föreställa sig Hans egenskaper. Fjärran 
är Allâh från allt som intellektet föreställer sig.   

 
Han lever med liv, vet med vetskap, förmår med förmåga, hör med hörsel, ser med syn, talar 
med tal, vill med vilja, befaller med befallning och förbjuder med förbud.  
 
Vi bekräftar att Han skapade Âdam med Sin hand eftersom Han (ta´âlâ) sade: 
 

َّيَدَیِب ُتْقَلَخ اَمِل َدُجْسَت نَأ َكَعَنَم اَم  
 
”Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”2 
 

ِناَتَطوُسْبَمُ هاَدَی ْلَب   
 
”Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”3 
 
Han har en högerhand, ty Han (subhânah) sade: 
 

ِھِنیِمَیِب ٌتاَّیِوْطَم ُتاَوامَّسلاَو  
 
”Och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”4 
 
Han har ett ansikte utifrån Hans ord: 
 

ُھَھْجَو َّالِإ ٌكِلاَھ ٍءْيَش ُّلُك   
 
”Allt skall förgå utom Hans ansikte.”5 
 

ِماَرْكِْإلاَو ِلَالَجْلا وُذ َكِّبَرُ ھْجَو ىَقْبَیَو  
 
”Men din Herres ansikte förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.”6 
 
                                            
2 38:75  
3 5:64 
4 39:67 
5 28:88 
6 55:27 
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Han har en fot baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: 
 
”Herren kommer att placera Sin fot över det så att den säger: ”Det räcker, det räcker.”7 
 
Det vill säga över helvetet. Den är rapporterad av Ahmad, al-Bukhârî, Muslim, Abû ´Îsâ at-
Tirmidhî och andra. 
 
Varje natt stiger Han ned till den nedersta himlen baserat på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam) ord: 
 
”Varje natt stiger vår Herre ned till den nedersta himlen när den sista tredjedelen återstår av 
natten.” 
 
Detta är al-Bukhârîs formulering. Denna hadîth har rapporterats av Ahmad, Mâlik, al-
Bukhârî, Muslim, Abû ´Îsâ at-Tirmidhî, Abû Dâwûd, Ibn Khuzaymah, ad-Dâraqutnî och 
andra muslimska imamer. 
 
Han skrattar åt Sin troende slav baserat på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) 
ord: 
 
”Allâh (ta´âlâ) skrattar åt två personer. En av dem dödar den andre och båda två träder in i 
paradiset.” De sade: ”Hur kommer det sig?” Han sade: ”Den ene strider för Allâhs (´azza wa 
djall) sak och stupar som martyr. Därefter förlåter Han dråparen som konverterar till islam. 
Sedan strider han för Allâhs (´azza wa djall) sak och stupar som martyr.”8 
 
Rapporterad av al-Bukhârî och andra.  
 
Vi bekräftar att Allâh har en själ som är olik alla andra själar. Han sade: 
 

ُھَسْفَن ُّهللا ُمُكُرِّذَُحیَو   
 
”Allâh varnar er för Sig själv.”9 
 

يِسْفَنِل َُكتْعَنَطْصاَو   
 

                                            
7 al-Bukhârî (4848) och Muslim (2846). 
8 al-Bukhârî (2826) och Muslim (1890).  
9 3:28 
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”Jag har knutit dig till Mig själv.”10  
 
Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: 
 
”Allâh (´azza wa djall) säger: ”Jag är som Min slav tänker om Mig och Jag är med honom om 
han erinrar sig Mig. Om han erinrar sig Mig i sig, erinrar Jag Mig honom i Mig.”11 
 
Vi bekräftar att Allâh har rest Sig ovanför tronen. Detta är vad som står i Qur’ânen i sju olika 
kapitel: al-A´râf, Yûnus, ar-Ra´d, Tâ Hâ, al-Furqân, as-Sadjdah och al-Hadîd. 
 
Vi bekräftar att: 
 
”Den Nåderike skapade Âdam i Sin skepnad.” 
 
Rapporterad av Ahmad bin Hanbal, Ibn Khuzaymah och andra. Likaså har följande 
rapporterats: 
 
”… i den Nåderikes skepnad.” 
 
Rapporterad av ad-Dâraqutnî, Abû Bakr an-Nadjdjâd, Abû ´Abdillâh bin Battah och andra. 
 
Vi bekräftar att Allâh har fingrar. Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade: 
 
”En rabbin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Muhammad! Vi läser 
hur Allâh skall placera himlarna på ett finger, jordarna på ett finger, träden på ett finger, vattnet 
på ett finger, marken på ett finger och resten av skapelserna på ett finger och säga: ”Jag är 
Konungen.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började skratta så att hans kindtänder 
syntes som en bekräftelse av rabbinens ord. Därefter läste Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam) upp: 
 

ِھِنیِمَیِب ٌتاَّیِوْطَم ُتاَوامَّسلاَو ِةَماَیِقْلا َمْوَی ُھُتَضْبَق اًعیِمَج ُضْرَْألاَو ِهِرْدَق َّقَح ََّهللا اوُرَدَق اَمَو   
 
”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara i Hans grepp 
och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”12, 13 

                                            
10 20:41 
11 al-Bukhârî (7405) och Muslim 2675). 
12 39:67 
13 al-Bukhârî (4811) och Muslim (2786). 
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Rapporterad av Hibatullâh at-Tabarî, al-Bukhârî, Muslim och Abû ´Îsâ at-Tirmidhî vars 
formulering lyder som följande: al-Mubârak bin ´Abdil-Djabbâr as-Sayrafî underrättade oss 
i min faders (rahimahullâh) sittning i Mansûr-moskén med sin berättarkedja till ´Abdullâh 
som sade: 
 
”En jude kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Muhammad! Allâh 
kommer att ha himlarna på ett finger, jordarna på ett finger och resten av skapelserna på ett 
finger. Därefter säger Han: ”Jag är Konungen.” Då började Allâhs sändebud (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam) skratta så att hans kindtänder syntes. Sedan läste han upp: 
 

ِھِنیِمَیِب ٌتاَّیِوْطَم ُتاَوامَّسلاَو ِةَماَیِقْلا َمْوَی ُھُتَضْبَق اًعیِمَج ُضْرَْألاَو ِهِرْدَق َّقَح ََّهللا اوُرَدَق اَمَو   
 
”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara i Hans grepp 
och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.” 
 
Abû ´Îsâ sade: 
 
”Hadîthen är god och autentisk.” 
 
I en annan formulering sägs det: 
 
”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skrattade utav förtjusning och bekräftelse 
av honom.” 
 
Abû Sa´îd berättade att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:  
 
”Vår Herre skall avtäcka Sitt skenben varvid alla troende män och kvinnor faller ned på 
ansikte inför Honom, medan den som brukade falla ned på ansikte i jordelivet utav ögontjäneri 
och hopp om rykte förblir stående. När han väl skall falla ned på ansikte, blir hans rygg till 
en enda ryggkota.”14 
 
Anas berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: 
 
”Allâh gläds mer över Sin slavs ånger än när någon av er gläds över sin kamel som han har 
sin mat och dryck på och sedan blir av med den. Sedan letar han efter den utan att hitta den. 
Därefter lägger han sig under trädet och inväntar döden. Rätt som det är står kamelen ovanför 
honom. Han tar då tag i dess sele och råkar säga utav stark glädje: ”Allâh! Du är min slav och 
                                            
14 al-Bukhârî (4919) och Muslim (183). 
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jag är Din herre.”15 
 
´Abdullâh berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde Dadjdjâl och sade: 
 
”Han är förvisso enögd, men er Herre (´azza wa djall) är sannerligen inte enögd.”16 
 

[7] Den som liknar dessa och liknande autentiska rapporterade egenskaper vid kroppar, typer, 
former och längder, är otrogen. 

 

[8] Den som tolkar dem utifrån språk och metaforik är Djahmî. 

 

[9] Den som framför dem ordagrant utan att tolka, förklara, förkroppsliga eller likna, vilket 
följeslagarna och efterträdarna gjorde, har gjort sin plikt. 

 
  

                                            
15 al-Bukhârî (6308) och Muslim (2747). 
16 al-Bukhârî (7131) och Muslim (2933).  
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[10] Det är obligatoriskt att tro på ödet, det goda i det och det onda i det, det söta i det och det 
bittra i det, det stora i det och det lilla i det, det uppenbara i det och det dolda i det, det 
omtyckta i det och det föraktfulla i det, det fina i det och det ofina i det.  
 
Dess början och dess slut är från Allâh. Han har beslutat Sitt beslut och bestämt Sin 
bestämmelse för Sina slavar. Ingen förmår överstiga Allâhs (´azza wa djall) vilja och ingen 
kan överskrida Hans beslut. Alla färdas ofrånkomligt mot det Han har skapat dem för, alla 
hamnar oundvikligt i det Han har bestämt för dem. Detta är ren rättvisa från vår Herre (´azza 
wa djall). Han vill att lydnad skall äga rum och Han önskar den, behagas av den, älskar den 
och befaller den. Däremot har Han inte befallt olydnad och Han vare sig älskar den eller 
behagas av den. Å andra sidan har Han beslutat den, bestämt den och velat att den skall ske. 
Den dräpte dör när hans tid är inne.  
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[11] Straffet i graven och Munkar och Nakîr skall betros. Allâh (ta´âlâ) sade: 

 
اًكنَض ًةَشیِعَم ُھَل َِّنإَف يِرْكِذ نَع َضَرْعَأ ْنَمَو   

 
”Men den som vänder åt Mig ryggen skall få ett eländigt liv.”17 
 
Qur’ân-uttolkarna sade: 
 
”Det vill säga straffet i graven.” 
 
Profeten (sallâ Allâhu ́ alayhi wa sallam) sade till ́ Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ́ anh): 
 
”´Umar! Vad hade hänt med dig om du hade sett gravens prövande två änglar? De är svarta 
och har blåa och blixtrande ögon och en röst som åskan? De går i sina hår och hugger med 
sina huggtänder. I sina händer håller de var sin järnslägga. Om de hade slagit djinner och 
människor med dem, hade de fallit döda.” ́ Umar (radhiya Allâhu ́ anh) sade: ”I vilket tillstånd 
kommer jag att vara den dagen?” Han sade: ”I samma tillstånd som du är i idag.” Han sade: 
”I så fall skall jag skydda dig mot dem, Allâhs sändebud!”18  
 
Umm Khâlid (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade: 
 
”Jag hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) be om skydd mot straffet i graven.”19 
 
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: 
 
”Om någon skulle undkommit pressen i graven hade det i så fall varit Sa´d bin Mu´âdh som 
den Nåderikes tron skakade för.”20 
 
Också hornljudet från Isrâfîl i samband med återuppståndelsen skall betros. Intala hjärtat att 
du skall dö och pressas i graven. Det är obligatoriskt att tro på förhöret i graven och 
återuppståndelsen efter döden. Den som nekar dem är otrogen. 
  

                                            
17 20:124 
18 al-Bayhaqî i ”Ithbât ´Adhâb-il-Qabr” (116–117) och Ibn Abî Dâwûd i ”al-Ba´th” (7). 
19 al-Bukhârî (6364) och Muslim (584). 
20 Ahmad (6/55).  



Boken om dogmen 
Imâm och Hâfidh Abûl-Husayn Muhammad bin Abî Ya´lâ al-Hanbalî (d. 526) 

 

www.darulhadith.com  13 

[12] Återuppståndelsen och Vägen skall betros. Den dagen kommer de troendes slogan att 
vara:  

 
”Skona, skona.”  
 
Hadîthen säger att Vägen skall vara vassare än ett svärd och tunnare än ett hårstrå21. 
 

[13] Tron på Vågen. Han (ta´âlâ) sade: 

 
َنیِبِساَح اَنِب ىَفَكَو اَھِب اَنْیَتَأ ٍلَدْرَخ ْنِّم ٍةَّبَح َلاَقْثِم َناَك نِإَو اًئْیَش ٌسْفَن ُمَلُْظت َالَف ِةَماَیِقْلا ِمْوَیِل َطْسِقْلا َنیِزاَوَمْلا ُعَضَنَو   

 
”På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den 
minsta orätt. Till och med det som väger så litet som ett senapskorn, skall Vi dra fram i ljuset. 
Det är Vi som bäst håller räkning på allt.”22 
 
´Abdullâh bin Mas´ûd sade: 
 
”På Domedagen kommer människorna att föras fram till Vågen och där skall de hamna i vilda 
dispyter med varandra.” 
 
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: 
 
”Allâhs (´azza wa djall) högra hand är full. Den minskas inte av dagens och nattens uppehälle. 
I Hans andra hand ligger vågen som Han sänker och höjer.”23  
 

                                            
21 Muslim (195). 
22 21:47 
23 al-Bukhârî (4684), Muslim (993), Ahmad (2/242) och at-Tirmidhî (3045) som sade: 
 
 ”Denna hadîth är god och autentisk och tolkar versen: 
 

اَشَی َفْیَك ُقِفنُی ِناَتَطوُسْبَمُ هاَدَی ْلَب ْاوُلاَق اَمِب ْاوُنِعُلَو ِْمھیِدْیَأ ْتَّلُغٌ ةَلوُلْغَم ِّهللا ُدَی ُدوُھَیْلاِ تَلاَقَو   
 

 ”Judarna påstår: ”Allâhs händer är bundna.” Deras händer skall bindas och de skall fördömas för dessa ord. Nej, 
Hans händer är tvärtom utsträckta. Han fördelar som Han vill.” (5:64) 

 
 Hadîthen har återberättats av imamerna. Vi tror på den som den har framförts utan tolkning eller föreställning. Så 

sade flera imamer däribland Sufyân ath-Thawrî, Mâlik bin Anas, Ibn ´Uyaynah och Ibn-ul-Mubârak; de skall 
återberättas och betros utan att föreställas.” 
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[14] Dammen och Medlingen skall betros. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: 

 
”Jag har en damm som sträcker sig från Ayla till Aden och dess koppar motsvarar antalet 
stjärnor i himlen.”24 
 
Den är så lång vill säga. 
 
Anas bin Mâlik sade: 
 
”Den som förnekar Dammen skall inte få dricka ur den.” 
 

[15] Förhöret skall också betros. Allâh (ta´âlâ) skall förhöra slavarna om allt de har gjort, litet 
som stort. 

  

                                            
24 al-Bukhârî (6591) och Muslim (2298).  
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[16] Tron på att Allâh skapade paradiset och helvetet innan Han skapade resten av skapelsen. 
Paradisets lycksalighet varar i evighet och paradisets kvinnor kommer aldrig att dö.  

 
Helvetets straff är evigt och dess folk som lämnade detta liv utan att dyrka Allâh allena och 
följa Sunnah, kommer att förbli i det.  
 

[17] Beträffande de syndiga monoteisterna, kommer de att lämna det med hjälp av medling. 
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: 

 
”Min medling går till mitt samfunds stora syndare.”25 

 
Avgudadyrkarnas barn skall till helvetet. 
 
  

                                            
25 Ahmad (3/213), Abû Dâwûd (4739) och at-Tirmidhî (2345).   



Boken om dogmen 
Imâm och Hâfidh Abûl-Husayn Muhammad bin Abî Ya´lâ al-Hanbalî (d. 526) 

 

www.darulhadith.com  16 

[18] Det skall tros på att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är vår profet, den siste 
profeten, sändebudens mästare, de gudfruktigas ledare och budbärare till skapelsernas Herre.  

 
Han har sänt honom till oss och till resten av skapelserna. Han är mänsklighetens störste och 
den förste som kommer att återuppstå ur graven. Âdam och resten av mänskligheten kommer 
att vara under hans fana. Han är ett vittne för samtliga profeter och mot samtliga samfund. 
Allâh (ta´âlâ) slöt ett avtal med profeterna om att betro honom, ge glada budskap om honom, 
beskriva honom och tydliggöra honom i sina skrifter tillsammans med de drag och slående 
mirakel han begåvades med innan respektive efter profetskapet. 
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[19] Till dem hör Hans skrift som råder över alla andra skrifter och som underrättar om dem, 
vittnar för dem och bekräftar dem. Den liknar varken poesi eller brev. Den är fjärran från allt 
annat tal. Den överväldigar hörseln och förståelsen. Lögn kan varken nalkas den framifrån 
eller bakifrån. Det är en Uppenbarelse från den Vise, Den som all lov och pris tillkommer. 
Människor och djinner klarar inte av att komma med något liknande, även om de skulle 
samarbeta med varandra. Det är en skrift som består av komposition, oefterhärmlighet, 
förklaring, vältalighet, elokvens, varning, tillrättavisning, påbud av allt gott, moral, etikett, 
förbud mot allt ont och all storslagen dyrkan som tvagning, bön, fasta, allmosa, vallfärd, 
kamp, släktband, uppoffring, gåvor, tillförlitlighet, lojalitet, rädsla, hopp och alla andra 
otaliga typer. När hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) folk sade till honom: 

 
ُھْلِّدَب ْوَأ اَذَھ ِرْیَغ ٍنآُْرقِب ِتْئا   

 
”Ge oss en annan text eller ändra denna.” 
 
sade han:  
 

َّيَلِإ ىَحُوی اَم َّالِإ ُعِبَّتَأ ْنِإ يِسْفَن ءاَقْلِت نِم ُھَلِّدَُبأ ْنَأ يِل ُنوُكَی اَم   
 
”Det tillkommer inte mig att ändra efter mitt huvud. Jag följer bara vad som uppenbaras för 
mig.”26  
 
Det vill säga att den kommer från min Herre. Därefter sade han till dem: 
 

َنُولِقْعَت َالَفَأ ِھِلْبَق نِّم اًرُمُع ْمُكیِف ُتْثِبَل ْدَقَف ِھِب مُكاَرْدَأ َالَو ْمُكْیَلَع ُُھتْوَلَت اَم ُّهللا ءاَش ْوَّل    
 
”Om Allâh så hade velat, skulle jag inte ha läst upp för er detta och Han skulle inte låtit den 
komma till er kännedom. Jag har levt hela mitt liv bland er innan. Använder ni inte ert 
förstånd?”27  
 
Med andra ord är jag fyrtio år och föräldralös, fattig och analfabet och jag brukade aldrig gå 
till någon lärare, spåman, siare eller poet. Skall ni inte tänkta till? Ni vet att endast Allâh 
förmår att komma med liknande verser – ni har inte kunnat göra det och ni kommer inte heller 
att kunna göra det. 
 

                                            
26 10:15 
27 10:16 
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Han lät denna vers råda i hans liv och efter hans död utan att någon kunde komma med något 
liknande. Ingen har lyckats framföra ett kapitel som liknar Qur'ânen sett till dess verser, 
sammanställning, trovärdighet, sanna betydelser och väldiga kunskaper. Likaså har 
skapelserna inte kunnat omfatta dess förståelse eller anskaffa sig dess ultimata kunskap. 
Dessutom gav han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) besked om tidigare och senare folk: 
 

َنیِنِس ِعْضِب يِف َنُوبِلْغَیَس ْمِھِبَلَغ ِدْعَب نِّم ُمھَو ِضْرَْألا ىَنْدَأ يِف ُموُّرلا ِتَبِلُغ  
 

”Bysantinerna är slagna; i ett närbeläget land, men efter detta nederlag skall de åter segra 
inom några få år.”28  
 

َُربُّدلا َنوُّلَُویَو ُعْمَجْلا ُمَزُْھیَس   
 
”Skaran skall besegras och skall tvingas göra helt om och fly.”29  
 
Han underrättade om detta innan det skedde. Han (ta´âlâ) sade: 
 

اَذَھ ِلْبَق نِم َكُمْوَق َالَو َتنَأ اَھُمَلْعَت َتنُك اَم َكْیَلِإ اَھیِحُون ِبْیَغْلا ءاَبنَأ ْنِم َكْلِت   
 
”Vi uppenbarar för dig dessa dolda ting, som varken du eller ditt folk tidigare haft kännedom 
om.”30  
 
  

                                            
28 30:2–4 
29 54:45 
30 11:49 
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[20] Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) erhåller det största tecknet på jorden och i himlen. 
Ingen annan människa har uppnått det. Om den förnuftige och insiktsfulle personen funderar 
över det, vet han att Allâh har begåvat honom med en ärorik position och ställning och förärat 
honom med dem över alla andra människor. Detta tecken handlar om att han en natt flög ett 
riddjur till Jerusalem. Därefter togs han upp till himlarna vari han hälsade till änglarna och 
profeterna som han också ledde i bön. Han gick in i paradiset och han såg helvetet. Den natten 
ålades han de vardagliga bönerna och han såg sin Herre. Han kom Honom nära och Han talade 
med honom och hedrade honom. Han såg underverken och tecknen. Han närmade sig sin 
Herre till dess att han stod på två båglängders avstånd och ännu närmare. Allâh satte Sin hand 
mellan hans skuldror så att han fann dess kyla mellan sina bröst och han fick både de tidigare 
och de senare människornas kunskap. Han (´azza wa djall) sade: 

 
ِساَّنلِّل ًةَنْتِف َّالِإ َكاَنْیَرَأ يِتَّلا اَیؤُّرلا اَنْلَعَج اَمَو   

 
”Vi har låtit dig se den syn som du fick se för att den skall bli en prövning för människorna.”31  
 
Denna syn ägde rum i ett vaket tillstånd och var ingen dröm. Samma natt återvände han 
kroppsligt till Makkah. Han berättade att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall begåvas 
än mer i nästa liv och sade: 
 

ىَضْرَتَف َكُّبَر َكیِطُْعی َفْوَسَلَو    
 
”Och din Herre skall skänka dig och du skall bli helt nöjd.”32  
 
Till det han skall få i nästa liv hör Den berömvärda positionen som ingen människa kommer 
att kunna närma sig. Abû Bakr Ahmad bin Abî Khaythamah återberättade med sin 
berättarkedja från Mudjâhid som sade om Hans ord:  
 

اًدوُمْحَّم اًماَقَم َكُّبَر َكَثَعْبَی نَأ ىَسَع   
 
”Helt visst skall din Herre vid Uppståndelsen ge dig en berömvärd plats.”33 
 
”Han kommer att sätta honom på tronen.”34 
 

                                            
31 17:60 
32 93:5 
33 17:79 
34 Târîkh Ibn Abî Khaythamah. 
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Abû Bakr bin Abî Shaybah och ´Uthmân bin Abî Shaybah rapporterade med sina respektive 
berättarkedjor från Mudjâhid som sade om samma vers: 
 
”Han kommer att sätta honom på tronen.” 
 
Det samma rapporterade ´Abdullâh bin Ahmad med sin berättarkedja från Mudjâhid. 
Dessutom rapporterade Ishâq bin Râhûyah från Ibn Fudhayl från Layth från Mudjâhid som 
sade om samma vers: 
 
”Han kommer att sätta honom med Sig på tronen.” 
 
Ibn ´Umayr sade: 
 
”Jag hörde Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal bli frågad om Mudjâhids utsago varvid han 
sade: ”De lärde har godtagit den och vi framför den ordagrant.” 
 
Ibn-ul-Hârith sade: 
 
”Ja, Muhammad kommer att sättas på tronen.” 
 
´Abdullâh bin Ahmad sade: 
 
”Jag fördömer varenda en som avvisar denna hadîth.” 
 
Ibn ´Abbâs sade om samma vers: 
 
”Han kommer att sätta honom på tronen.” 
 
Dessa rapporteringar har rapporterats av vår Shaykh Abû Bakr al-Marwazî som författade en 
stor bok i sakfrågan. Likaså underrättade min fader från honom med sin berättarkedja från 
Ibn ´Umar från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om samma vers: 
 
”Han kommer att sätta honom med Sig på stolen.” 
 
Tillika med en berättarkedja från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade: 
 
”Jag frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om Den berömvärda 
positionen. Han sade: ”Min Herre har lovat mig att jag skall sitta på tronen.” 
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Också med en berättarkedja från Ibn ´Umar som sade: 
 
”´Umar bin al-Khattâb sade till mig: ”Jag frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) 
om vad hans Herre har lovat honom. Då sade han: ”Han har lovat mig Den berömvärda 
positionen som innebär att sitta på tronen.” 
 
Dessutom tillkommer honom Dammen på Domedagen. 
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[21] Den som överröstar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) riskerar att förlora alla sina 
handlingar. Han (´azza wa djall) sade: 

 
َطَبْحَت نَأ ٍضْعَبِل ْمُكِضْعَب ِرْھَجَك ِلْوَقْلاِب ُھَل اوُرَھْجَت َالَو ِّيِبَّنلا ِتْوَص َقْوَف ْمُكَتاَوْصَأ اوُعَفْرَت َال اُونَمآ َنیِذَّلا اَھُّیَأ اَی  

َنوُرُعْشَت َال ُْمتنَأَو ْمُُكلاَمْعَأ   
 
”Troende, dränk inte med era röster profetens ord och höj inte rösten när ni talar till honom, 
som ni gör sinsemellan, annars kan det ni gör gå om intet utan att ni förstår.”35  
 
Han lärde dem hur de skulle uppföra sig när de tilltalade och talade med profeten (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam). Han sade: 
 

اًضْعَب مُكِضْعَب ءاَعُدَك ْمُكَنْیَب ِلوُسَّرلا ءاَعُد اُولَعْجَت َال   
 
”Besvara inte sändebudets kallelse, när han kallar på er, på samma sätt som ni besvarar 
kallelser som ni riktar till varandra.”36  
 
Säg inte: ”Ahmad! Muhammad! Abûl-Qâsim!” Däremot skall ni säga: ”Allâhs sändebud! 
Allâhs profet!” Allâh (´azza wa djall) sade: 
 

ًالیِصَأَو ًةَرُْكب ُهوُحِّبَُستَو ُهوُرِّقَُوتَو ُهوُرِّزَُعتَو ِھِلوُسَرَو َِّ�اِب اوُنِمُْؤتِل   
 
”För att ni skall tro på Allâh och Hans sändebud och stödja och ära honom och prisa Honom 
morgon och afton!”37  
 
Han befallde dem att högakta honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på samma sätt som Han 
högaktade och hedrade honom framför resten av profeterna då Han tilltalade honom: 
 

َكِّبَّر نِم َكْیَلِإ َلِزُنأ اَم ْغِّلَب ُلوُسَّرلا اَھُّیَأ اَی   
 
”Förkunna, du sändebud, allt vad din Herre har uppenbarat för dig.”38  
 
Samtidigt tilltalade Han alla andra profeter vid namn: ”Âdam!”, ”Nûh!”, ”Ibrâhîm!”, ”Mûsâ!” 
och”´Îsâ!” Han sade: 

                                            
35 49:2 
36 24:63 
37 48:9 
38 5:67 
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اُوھَتناَف ُھْنَع ْمُكاَھَن اَمَو ُهوُذُخَف ُلوُسَّرلا ُمُكاَتآ اَمَو   
 
”Tag alltså emot vad sändebudet ger er och avstå från det som han nekar er.”39  
 
Han lät hans påbud och förbud ha samma position som Qur’ânens. Dessutom slöt Han 
samman två av hans egenskaper och sade: 
 

ٌمیِحَّر ٌفوُؤَر َنیِنِمْؤُمْلاِب مُكْیَلَع ٌصیِرَح ْمُّتِنَع اَم ِھْیَلَع ٌزیِزَع ْمُكُِسفنَأ ْنِّم ٌلوُسَر ْمُكءاَج ْدَقَل   
 
”Ett sändebud har kommit till er ur era egna led. Att ni drabbas av straff tynger hans sinne, 
alla hans omsorger gäller er. Han ömmar för de troende, full av kärlek.”40  
 
Han har inte svurit att någon är sändebud förutom vid honom. Han sade: 
 

ٍمیِقَتْسُّم ٍطاَرِص ىَلَع َنیِلَسْرُمْلا َنِمَل َكَّنِإ ِمیِكَحْلا ِنآُْرقْلاَو   
 
”Vid denna Visa Qur’ân. Du är i sanning en av sändebuden som följer en rak väg.”41 
 
Dessutom sade Han: 
 

َنُوھَمْعَی ْمِھِتَرْكَس يِفَل ُْمھَّنِإ َكُرْمَعَل    
 
”Vid ditt liv! I sin upphetsning vet de inte vad de gör.”42  
 
Han berättade att Ibrâhîm sade: 
 

َنُوثَعُْبی َمْوَی يِنِزُْخت َالَو   
 
”Och förnedra mig inte på Domens dag.”43  
 
Därefter svarade Han honom. Däremot sade Han detta till vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa 
sallam) utan att han frågade först: 
 

ُھَعَم اُونَمآ َنیِذَّلاَو َّيِبَّنلا َُّهللا يِزُْخی َال َمْوَی   
                                            
39 59:7 
40 9:128 
41 36:2–4 
42 15:72 
43 26:87 
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”Den Dag då Allâh inte låter skam komma vid profeten och dem som följde honom i tron.”44 
 
Mûsâ sade: 
 

يِرْدَص يِل ْحَرْشا ِّبَر   
 
”Herre, öppna mitt bröst.”45 
 
Då svarade Allâh honom och sade: 
 

ىَسوُم اَی َكَلْؤُس َتیِتُوأ ْدَق   
 
”Mûsâ, allt som du har bett om har beviljats dig.”46  
 
Till vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade Han däremot: 
 

َكَرْدَص َكَل ْحَرْشَن ْمَلَأ   
 
”Har Vi inte öppnat ditt bröst?”47  
 
Han förlät hans synder som var dolda medan Han förlät andras synder som var uppenbara. 
Han sade: 
 

ىَدَھَو ِھْیَلَع َباَتَف ُھُّبَر ُهاَبَتْجا َُّمث ىَوَغَف ُھَّبَر ُمَدآ ىَصَعَو    
 
”Âdam bröt mot sin Herres befallning och slog in på en förbjuden väg. Därefter utsåg hans 
Herre honom att få erfara Hans nåd och tog emot hans ånger och gav honom vägledning.”48  
 
Han sade till Dâwûd: 
 

ٍبآَم َنْسُحَو ىَفْلُزَل اَنَدنِع ُھَل َّنِإَو َكِلَذ ُھَل اَنْرَفَغَف َباَنَأَو اًعِكاَر َّرَخَو ُھَّبَر َرَفْغَتْساَف ُهاَّنَتَف اَمَّنَأ ُدوُواَد َّنَظَو   
 
”Dâwûd förstod att Vi hade velat sätta honom på prov, och han bad sin Herre om förlåtelse 
och föll ned på sitt ansikte i bön och ånger. Och Vi förlät honom detta och Vi har berett honom 
                                            
44 66:8 
45 20:25 
46 20:36 
47 94:1 
48 20:121–122 
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en hedersam plats i Vår närhet och en lycklig återkomst.”49 
 
Han sade också: 
 

َباَنَأ َُّمث اًدَسَج ِھِّیِسْرُك ىَلَع اَنْیَقْلَأَو َناَمْیَلُس اَّنَتَف ْدَقَلَو   
 
”Och Vi satte Sulaymân på prövning och Vi placerade en kropp på hans tron. Därefter vände 
han sig ångerfull tillbaka till Oss.”50 
 
Dessutom sade Han: 
 

َنیِمِلاَّظلا َنِم ُتنُك يِّنِإ َكَناَحْبُس َتنَأ َّالِإ َھَلِإ َّال نَأ ِتاَُملُّظلا يِف ىَداَنَف ِھْیَلَع َرِدْقَّن نَّل نَأ َّنَظَف اًبِضاَغُم َبَھَّذ ذِإ ِنوُّنلا اَذَو   
 
”OCH mannen med valen. Han gick i vredesmod och trodde att Vi inte skulle strama åt 
honom. Han ropade i mörkret: ”Ingen sann gudom finns utom Du! Fri är Du från brister! Jag 
har i sanning handlat orättfärdigt.”51 
 
Han sade till vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): 
 

َرََّخأَت اَمَو َكِبنَذ نِم َمَّدَقَت اَم َُّهللا َكَل َرِفْغَیِل    
 
”För att Allâh skall förlåta dig vad som gått före av dina synder och vad som är fördröjt.”52  
 
Han nämnde dock inte någon synd. Han sade också: 
 

َكَرْھَظ َضَقنَأ يِذَّلا َكَرْزِو َكنَع اَنْعَضَوَو َكَرْدَص َكَل ْحَرْشَن ْمَلَأ   
 
”HAR VI inte öppnat ditt bröst och lyft av bördan som tyngde din rygg?”53  
 
Han nämnde emellertid inte bördan. 

                                            
49 38:24–25 
50 38:34 
51 21:87 
52 48:2 
53 94:1–3 
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[22] Den bästa skapelsen efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som innehar 
den högsta ställningen efter profeterna och sändebuden är Abû Bakr as-Siddîq (radhiya 
Allâhu ´anh). Därefter kommer Abû Hafs ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh). 
Därefter kommer Dhûn-Nûrayn ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh). Därefter kommer 
Abûl-Hasan ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh).  

 
Vi bekräftar paradiset åt De tio som består av Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân, ´Alî, Talhah, az-
Zubayr, Sa´d, Sa´îd, ´Abdur-Rahmân bin ´Awf och Abû ´Ubaydah bin al-Djarrâh. Man skall 
be Allâh att Han benådar alla följeslagare, från den förste till den siste, och nämna deras goda 
egenskaper.  
 
Mu´âwiyah är De troendes morbror och mannen som skrev ned Uppenbarelsen från 
skapelsernas Herre. 
 
  



Boken om dogmen 
Imâm och Hâfidh Abûl-Husayn Muhammad bin Abî Ya´lâ al-Hanbalî (d. 526) 

 

www.darulhadith.com  27 

[23] Det är obligatoriskt att undvika Ahl-ul-Bid´a och vilsna. Några av dem är Mushabbihah, 
Mudjassimah, Ash´ariyyah, Mu´tazilah, Râfidhah, Murdji’ah, Qadariyyah, Djahmiyyah, 
Khawâridj, Sâlimiyyah, Karrâmiyyah och alla andra fördömda sekter. 

 

[24] Detta är min dogm som jag dyrkar min Herre med och detta är dogmen som min fader 
gick bort med – må Allâh benåda honom. 

 
 


