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Lektion 1
Det är allmänt känt att Tawheed är basen för religionen islam och att det är exakt formulerat i frasen: ”La elaah
il-lal-laah” (Det finns ingen Gud utom Gud) vilken fastställer att det finns bara en sann Gud och att han allena
förtjänar att bli dyrkad. Denna tillsynes enkla formulan formar den skiljande linjen mellan Eemaan (sann tro på
Gud) och Kufr (otro), enligt grundsatsen i Islam. På grund av principen Tawheed, anses den Islamiska tron på
Gud vara enhetlig och Islam räknas bland världens monoteistiska religioner tillsammans med Judendomen och
Kristendomen. Likväl betraktas Kristendomen som en form av polyteism och Judendomen som en subtil form av
avgudadyrkan enligt konceptet tawheed i Islam.
Principen av Tawheed är mycket djup och är i behov av närmare förklaring, även bland muslimer. Detta faktum
illustreras tydligt av att vissa muslimer som ibn ’Arabee 1 tolkade Tawheed som att Allah är allting och allting är
Allah; att det enda som existerar är Allah. Detta är en form av panteism (tron att Gud och universum är ett) enligt
traditionell Islam och följaktligen Kufr. Andra grupper av muslimer som t.ex. Mu’tazilah 2 trodde att innebörden
av Tawheed var att förneka Allahs egenskaper och bekräfta att han finns överallt och i allting. Dessa idéer
avvisas också av traditionella Islam, och betraktas som kätteri. Det är till och med så att nästan alla sekter som
avfallit från Islam från Profetens tid till idag har börjat fara vilse runt principen om Tawheed, då den
representerar grunden för det gudomliga budskap på vilket Islam vilar och som predikats av alla Profeterna. De
har infört tankar och uppfattningar om Allah som är främmande för Islam; tankar och idéer som för människan
bort från att dyrka endast Allah. Då folk accepterade dessa hedniska filosofier om Allah, blev de mottagliga för
en mängd vilseledande idéer som då de accepterade dem ledde dem till att dyrka delar av skapelsen medan de
gav sken av att endast dyrka Allah.
Profeten (saw) själv utfärdade kraftiga varningar till muslimerna att akta sig för sådana avvikelser som hade fallit
på nationer före dom. Han uppmuntrade dom att hålla sig nära den väg som han har trampat. 3En dag när han satt
med sina följeslagare, ritade han en rak linje på marken. Han ritade sedan en serie av linjer som grenade sig ut på
vardera sida om linjen. När följeslagarna frågade honom vad han menade, pekade han på grenarna och sa till
dom att dom representerade dom olika vägarna som vilseleder i detta liv. Han fortsatte med att säga att i början
av varje väg satt en djävul och inviterade folket in. Efter det, pekade han på den raka linjen i mitten och sa dem
att den representerade vägen till Gud. När följeslagarna frågade efter vidare förtydligande, sa han dem att det var
hans väg och han reciterade följande vers:
”Detta är Min rätta väg. Så följ den, och följ icke (andra) vägar, så att de icke leder er bort från Hans väg.
(sura 6:153)

Det är därför ytterst viktigt att Tawheed klart förstås på det sätt som Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) lärde det
och som det förstods av hans anhängare; annars kan man lätt hamna på en av dom många avvikande vägarna
medan man hävdar Tawheed, ber, betalar Zakaah, fastar och gör Hajj. Allah, den mest visa, har visat på detta
fenomen när han sa i Koranen.

”Och de flesta av dem tror icke på Allah, utan att (samtidigt) förbinda medhjälpare (med honom.) (sura 12:106)

Dom olika kategorierna av Tawheed
Bokstavligen betyder tawheed ”att förena” (göra någonting ett) eller ”att bekräfta någots enhet”, och det kommer
från det arabiska ordet (wahhada) som ensamt betyder att förena, ena eller befästa. Men när termen Tawheed
används och refererar till Allah (t.ex. Tawheedullah), betyder det att förverkliga och upprätthålla Allahs enhet i
alla människors handlingar som direkt eller indirekt relaterar med Honom. Det är tron att Allah är En, utan
partner i Hans herravälde eller i hans handlingar (Rubiibeeyah), En utan likhet i hans väsen och attribut (asmaa
wa Sifaat), och En utan rival i hans gudomlighet och i dyrkan (Ulooheeyah/ ’Ebaadad). Dessa tre aspekt formar
grunden för dom tre kategorier som vetenskapen om Tawheed traditionellt har delats in i.
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Tawheed ar-Roboobeeyah (att upprätthålla enhet i Allahs herravälde)
Tawheed al-Asmaa was-Sifaat (att upprätthålla enheten av Allahs namn och attribut)
Tawheed al-’Ebadaah (att upprätthålla enheten i dyrkan till Allah)
Dom tre lappar över varandra och är oskiljbara till den kategori att den som tar bort någon av dom har
misslyckats att fullfölja förutsättningarna för Tawheed. Att utesluta någon av ovan nämnda aspekter av Tawheed
refereras till som ”Shirk” (att dela); att associera partners med Allah, som, i islamiska termer, är detsamma som
avgudadyrkan.
Nödvändigheten att närma sig principen av Tawheed på ett analytiskt sätt uppstod när Islam spreds till Egypten,
Persien, Indien osv och absorberade kulturerna i dessa områden. Det är bara naturligt att förvänta sig att när folk
från dessa länder steg in i Islams fålla, så skulle dom bära med sig rester av deras tidigare tro. När några av dessa
konvertiter började att uttrycka sina åsikter i skrift och i diskussioner med deras olika filosofiska koncept om
Gud, uppstod förvirring och i denna förvirring blev den enkla förenade tron på Islam hotad.

Tawheed ar-Ruboobeeyan (att upprätthålla enheten av Allahs herravälde)
Denna kategori är baserad på det fundamentala konceptet att Gud ensam skapade allt när det
fanns inget.
Ruboobeeyah kommer ifrån ordet Rabb (Herre). Eftersom Gud är den enda riktiga makten som existerar är det
han som gav allting förmågan att röra sig och att förändras. Ingenting händer i skapelsen utan att han tillåter det
att hända. Som en bekräftelse på denna realitet brukade Profeten Muhammed (saw) ofta upprepa frasen ”La hawla
wa la quwwata illaa billaah” (Det finns ingen kraft utan Allahs vilja/tillåtelse).
Basen för Ruboobeeyans koncept finns i många Koranverser. T ex säger Allah.

”Allah är alltings Skapare och Han är Beskyddare över alla ting.” (sura 39:62)
“Fastän Allah har skapat er och ert hantverk (också?)” (sura 37:96)
”Och du kastade icke när du kastade, utan det var Allah som kastade”4 (sura 8:17)
”Ingen svårighet drabbar utom med Allahs tillstånd” (sura 64:11)

Profeten (saw) fulländade det hela genom att säga: var medveten om att om hela mänskligheten
samlades tillsammans för att göra något för att hjälpa dig, så kan dom bara göra något för dig
som Allah redan har skrivit för dig. Likaså, om hela mänskligheten samlades för att skada dig,
skulle den endast kunna skada dig med det som Allah redan har skrivit ska hända dig.5
Från dessa ord förstår vi att det människan uppfattar som tur och otur endast är händelser förutbestämda av Allah
som en del av det test våra liv är. Händelserna följer mönster som Allah har skapat. Allah säger i Koranen:
”O ni som tror! Bland era hustrur och era barn finns det (några som är) era fiender, så tag er i akt för dem. (sura
64:14)

Det vill säga, bland dom goda sakerna i livet finns det ett antal tester på ens tro på Gud. På
samma sätt finns det tester i dom hemska sakerna i ens liv som nämns i versen nedan.
”Och vi kommer att pröva er med något av fruktan och hunger och förlust av egendom och liv och frukter, men
förkunna glada budskapet till dem, som härdar ut.” (sura 2:155)
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Ibland är mönstren igenkänningsbara i handling och effekt och ibland inte, som i fall när goda resultat kommer
ifrån dåliga handlingar eller dåliga resultat kommer ifrån bra handlingar. Gud har förklarat att visdomen bakom
dessa tillsynes oregelbundna händelser är oftast bortom människans förstånd på grund av hennes bristande
möjligheter att förstå.
”Men det kan vara så att ni ogillar något som är bra för er och det kan vara så att ni gillar något som icke är bra
för er. Allah vet, och ni vet icke.” (sura 2:216)
Konsekvensen blir att människans reella inflytande över följden av händelser som formar hennes liv begränsas
till ett mentalt val mellan olika alternativ som presenteras för henne och inte resultatet av hennes handlingar.
Med andra ord ”människan föreslår och Gud förkastar”. Synbar tur och otur är båda ifrån Allah och kan inte
framkallas av lyckoamuletter, fyrklöver, önskeben, lyckonummer osv eller av omen som fredagen den trettonde,
krossa speglar, svarta katter osv. Faktum är att tro på lyckoamuletter och omen är en manifestation av en grav
form av Shirk i denna form av Tawheed.
Vad beträffar att använda Koranen som en lyckosak eller amulett, eller bära Koranen i kedja för att hålla det
onda borta och få det goda så är det något som inte skiljer sig från vad hedningarna ägnar sig åt. Varken Profeten
(saw) eller hans följeslagare ägnade sig åt detta, och Profeten (saw) sa: ”Vem som en inför något nytt i Islam som
inte hör dit kommer att få det förkastat.”6 Det är förvisso sant att kapitlen an-Naas och al-Falaq, uppenbarats för
det specifika ändamålet exorcim (bortdrivande av onda andar), men Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) visade
hur dessa skulle användas på ett korrekt sätt. Vid ett tillfälle då en besvärjelse drabbat ’Ali ibn Abi Taalib sa
Profeten åt honom att läsa de två kapitlen vers för vers och då han (saw) blev sjuk läste han dem själv.7 Han skrev
inte ner dem och hängde dem runt halsen, band dem runt armen eller runt vristen, inte heller sa han till andra att
göra så.

Tawheed al-Asmaa was-Sifaat (att upprätthålla enheten av Allahs namn och attribut)
Denna kategori av Tawheed har fem huvuddelar:
1. För att upprätthålla enheten av Allah’s namn och attribut i första aspekten måste Allah refereras till på det sätt
som Han och Hans Profet (saw) har beskrivit Honom utan att bortförklara Hans namn och attribut genom att ge
dem annan mening än deras uppenbara mening. T.ex. säger Allah:
”Och (att) Han kan straffa de hycklande männen och de hycklande kvinnorna och de avgudadyrkande männen
och de avgudadyrkande kvinnorna som hyser onda tankar om Allah. Över dem (skall) en ond hemsökelse (falla)
och Allahs vrede är över dem. Och Han har förbannat dem och berett Helvetet för dem.” (sura 48:6)
Även om vrede är ett av Guds attribut är det felaktigt att säga att hans vrede måste betyda hans straff eftersom
vrede och ilska är ett tecken på svaghet hos människan och som sådan passar det inte Allah. Det som Allah har
sagt ska accepteras på så sätt att hans vrede inte är som mänsklig vrede, baserat på Allahs uttalande ”Det finns
inget som helst likt Honom” (sura 42:11). Faktum är att likheterna mellan Guds attribut och dom som finns hos
människan är lika endast till namnet. När attribut används för att referera till Gud, ska dom tas i dess absoluta
form, fri från människans bristfälligheter.

2. Den andra aspekten av Tawheed al-Asmaa was-Sifaat involverar att referera till Allah som
Han har refererat till sig själv utan att ge honom nya namn eller attribut. T.ex. Allah får inte
ges namnet al-Ghaadib (den arge), trots att Han har sagt att han blir arg, därför att varken
Allah eller Hans budbärare har använt detta namn. Detta kan verka vara en liten detalj, men
den måste hållas fast vid för att förhindra falska beskrivningar av Gud.
3. I den tredje aspekten av Tawheed al-Asmaa was-Sifaat hänvisar vi till Allah utan att ge Honom attribut ifrån
hans skapelse. T.ex. beskrivs det i Bibeln och i Torahn följande: ”Och Gud fullbordade på sjunde dagen det verk
som han hade gjort. Och han vilade på sjunde dagen från allt det verk han hade gjort. (Första Moseboken 2:2) Av
denna anledning har Judar och Kristna antingen Lördag eller Söndag som en vilodag och under dessa dagar
betraktar man arbetet som en synd. Ett sådant påstående ger Gud ett attribut ifrån hans skapelse. Det är
människan som blir trött av hårt arbete och behöver sova för att återhämta sig. I Koranen beskriver Allah sig
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tvärtom på följande sätt: ”Slummer överväldigar Honom icke, icke heller sömn.” (sura 2:255) På andra ställen i
Bibeln och Torahn, porträtteras Gud som att Han ångrar sina dåliga tankar på samma sätt som människor gör när
dom upptäcker sina misstag. ”Då ångrade Herren det onda som han hotat att göra mot sitt folk” (Andre Moseboken
32:14) På samma sätt förstör fullständigt påståendet att Gud är en ande eller har en ande området kring tawheed.
Allah refererar inte till sig själv som en ande någonstans i Koranen, inte uttrycker profeten (sallalahu alaihi wa
salaam) heller något liknande i Hadeeth. Tvärt om refererar Allah till Anden som en del av Sin skapelse.
”Det finns inget som helst likt Honom, och Han är den All-Hörande. Den All-Seende.” (sura 42:11)
Attributen av att höra och se är bland mänskliga attribut, men när dom är attribut av den Gudomliga då är dom
utan jämförelse i deras perfektion. Vad människan vet om Skaparen är bara det lilla som Han har uppenbarat
genom Profeterna. Därför är människan tvungen att stanna inom dessa snäva ramar. När människan fritt låter sitt
intellekt beskriva Gud, faller hon lätt i fallgroparna och ger Allah attributen av Hans skapelse.
4. Den fjärde aspekten av Tawheed al-Asmaa was-Sifaat fodrar att människan inte ges attribut som tillhör Allah.
T.ex. i nya testamentet ger Paulus Melchizedek, kung av Salem, (Första Moseboken 14:18-20) och Jesus det
Gudomliga attributet av att ha varken början eller slut.
”Denne Melkisdek var kung i Salem och präst åt Gud den högste. Det var han som mötte och välsignade
Abraham, när denne vände tillbaka efter sin seger över kungarna. Det var åt honom Abraham gav tionde av allt.
Först och främst betyder hans namn ”rättfärdig konung”, vidare är han kung i Salem, det vill säga
”fredskonung”. Han har ingen far, ingen mor och inget stamträd. Hans dagar har ingen början, hans liv inget slut.
Han är lik Guds son: han förblir präst för alltid.” (Hebreerbrevet 3, 7:1-3)
Dom flesta Shi’it sekter (bortsett från Zaidite av Yemen) har givit deras ”Imaamer” gudomliga attribut av
absolut ofelbarhet, kunskap om det förflutna, framtiden och det osynliga, kunskapen att ändra ödet och att kunna
kontrollera atomerna av skapelsen. Genom att göra så skapar dom rivaler som delar Guds unika attribut och som
blir gudar bredvid Allah. (Se Faith of Shi’a Islam av Muhammed Riba al-Muzaffar)
5. Att upprätthålla enheten av Allahs namn betyder också att Allahs namn inte kan ges i dess bestämda form till
han skapelse om inte ett prefix läggs till, ’Abd som betyder ”slav till” eller ”tjänare till”. Många Gudomliga
namn är tillåtna som namn i dess obestämda form som Ra’oof och Raheem för män eftersom Allah brukade
använde några av dom i dess obestämda form för att referera till Profeten (saw).
”Ett sändebud har förvisso kommit till er från er själv, det är sorgligt för honom att ni skulle komma i
svårigheter, (han) önskar brinnande er (välfärd, och han är särskilt) deltagande(Ra’oof) (och) barmhärtig
(Raheem) mot de troende.” (sura 9:128)
Men ar-Ra’oof ( den mest Deltagande) och ar-Raheem (den mest Barmhärtige) kan bara användas för att
referera till män om det föregås av ’Abd så som i ’Abdu-ra’oof eller ’Abdur-Raheem, eftersom dom i sina
bestämda former representerar en nivå av fulländad som endast tillhör Gud. På samma sätt är det förbjudet med
namn som ’Abdun-Nabee (slav till profeten), ’Abdul-Husayn (slav till Husayn) osv, namn där folk gör sig till
slavar till andra än Allah. Baserat på denna princip förbjöd Profeten (saw). Muslimer att referera till dom som var
under deras beskydd som ’Abdee (min slav) eller Amatee (min slavflicka). (Sunan Abu Dawud)

Tawheed al-’Ebaadah (att upprätthålla enheten i dyrkan till Allah)
Tawheed ar-ruboobeeyah och Tawheed al-Asma was-Sifaat måste följas av deras komplement, Tawheed al’Ebaadah, för att tawheed ska anses fullständig enligt Islam. Denna sak är sammanfattad av det faktum att Allah
Själv har relaterat i klara termer att Mushrikoon (avgudadyrkan) under Profetens tid överensstämde i många
aspekter med dom första två formerna av Tawheed, I Koranen säger Allah till Profeten (saw) att säga till de
otrogna:
”Säg: vem förser er med ert uppehälle från himlen och jorden? Eller vem är det som har makt över öronen och
ögonen? Och vem uppväcker de levande från de döda och frambringar de döda från de levande? Och vem styr
alla angelägenheter? De kommer att säga: Allah.” (sura 10:31)
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”Och om du frågar dem: Vem skapade dem? Kommer de förvisso att säga: Allah.” (sura 43:87)
”Och om du frågar dem: Vem sänder ned vatten från skyn och ger liv till jorden med det efter dess död?
Kommer de förvisso att säga: Allah.” (sura 29:63)
Dom otrogna Mekkaborna visste alla att Allah var deras skapare, deras Herre och Härskare men trots det gjorde
det dom inte till muslimer enligt Gud. Faktum är att Allah sa:

”Och dom flesta av dem tror icke på Allah, utan att (samtidigt) förbinda medhjälpare (med Honom.)” (sura 12:106)
En del otrogna trodde även på Uppståndelsen och på Domedagen och andra på det förutbestämda (Qadar). Trots
att Mekkabornas erkännande av Tawheed och deras kunskap om Allah, klassade Allah dem som otrogna
(Khuffaar) och avgudadyrkare (Mushrikoon) helt enkelt därför att dom dyrkade andra gudar tillsammans med
deras dyrkan av Allah.
Konsekvensen blir att den viktigaste aspekten av Tawheed är Tawheed al-’Ebaadah, upprätthållandet av enheten
av dyrkan av Allah. All form av dyrkan måste riktas endast till Allah därför att endast han förtjänar att bli
dyrkad, och det är Han ensam som kan ge en man favörer som ett resultat av hans dyrkan. Vidare finns det inget
behov av förbön eller mellanhand mellan människa och Gud. Allah betonar vikten av direkt dyrkan till honom
allena genom att peka ut att detta var huvud orsaken för människans skapelse och kärnan i Profetens budskap.
Allah säger:

”Och jag har inte skapat den stora och den helt vanliga människan (djinner och människor) utom för att de skall
dyrka mig” (sura 51:56)

”Och bland varje folk uppreste Vi ett Sändebud (med läran:) Tillbed Allah och sky den onde.” (sura 16:36)
Att förstå syftet med skapelsen på ett fullständigt sätt är bortom människans förstånd. Människan är en
begränsad skapelse och kan inte hoppas på att fullständigt förstå handlingarna hos den oändliga Skaparen. Gud
gjorde det till en del av människans natur att dyrka Honom, och han sände profeter och böcker med gudomliga
uppenbarelser för att klargöra aspekterna av syftet med skapelsen på det sätt som finns inom människan att
kunna först. Det syftet är som tidigare nämnts att dyrka Gud (’Ebaadah) och profeternas huvudbudskap var att
dyrka endast Gud, Tawheed al-’Ebaadah. Konsekvensen är att den grövsta formen av Shirk är att dyrka andra
istället för Allah eller vid sidan av Allah. I Sura al-Fatihah, som varje Muslim ber i sin bön minst 17 gånger per
dag, står det i vers 4 ”Dig allena tillbeder vi och dig allena bönfaller vi om hjälp.” Ett klart fastställande att alla
former av dyrkan ska bara riktas direkt till Den som kan svara, Allah. Profeten Muhammed (sw) konfirmerar
konceptet av enhet av dyrkan genom att säga: ”Om du frågar i bönen, fråga bara Allah, och om du söker hjälp,
sök bara ifrån Allah”.8 Att mellanhänder inte behövs mellan Allah och människan finns nämnd i många verser.
T.ex.:
”Och när Mina tjänare frågar dig om mig, (säg): Jag är nära. Jag hörsammar den åkallandes bön när han ber till
Mig. Så de borde hörsamma Mig och tro på Mig, på det att de måtte följa den rätta vägen.” (sura 2:186)
”Och vi har helt säkert skapat människan och Vi vet vad hennes sinne viskar (till henne) och
Vi är hennes närmare än (till och med hennes) halspulsåder.” (sura 50:16)
För att konfirmera Tawheed al-’Ebaadah innebär det att förneka alla former av medlare eller partners med Allah.
Om någon ber till dom döda för att få deras influenser över det levande eller själen från dom som har dött, så har
dom gett Allah partners, därför att dyrkan blir delad mellan Allah och Hans skapelse. Profeten (saw) har sagt utan
tveksamheter ”Bönen (du’aa) är dyrkan” (sunan Abu Dawud). Och Allah den Största och mest Glorifierade sa:
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”Tillbeder ni då det, istället för Allah, vilket icke alls kan gagna eller skada er?” (sura 21:66)

”Dom som ni åkallar bredvid Allah är förvisso skapade varelser precis som ni.” (sura 7:194)

Om någon ber till Profeten (saw), så kallade helgon, Jinns eller änglar för att fråga om hjälp
eller för att be dem hämta hjälp ifrån Allah, då har dom också begått Shirk.
”Och om Allah berör dig med lidande, finns det ingen som kan undanröja det utom Han” (sura 6:17)
Dyrkan (’Ebaadah) på det Islamiska sättet, inkluderar mer än bara att fast, betala Zakaah, Hajj och djuroffer.
Den inkluderar känslor som kärlek, tillit och fruktan, som har styrkor som bara ska riktas till Gud. Allah har talat
om dessa känslor och varnat mot att uttrycka dom som följer:
”Och det finns vissa bland människorna, som åt sig själva skaffar föremål, andra än Allah, att dyrka, och älska
dem, som de borde älska Allah. Men de troende är starkare i (sin) kärlek till Allah.” (sura 2:165)
”Vill ni icke strida mot ett folk som har brutit sina eder och som har gjort sammansvärjningar för att köra bort
Sändebuden och de var först att börja med (fientligheter) mot er? Fruktar ni dem? Nej, Allah är mest Värdig att
ni skall frukta Honom om ni är troende.” (sura 9:13)
”Och sätt er lit till Allah om ni är troende.” (sura 5:23)
Eftersom termen ’Ebaadah betyder total lydnad och Allah är den ultimata lagstiftaren, är implimenten av ett
sekulärt legalt system som inte är baserat på den gudomliga lagen (Sharee’ah) en akt av att inte tro på den
gudomliga lagen och fulländandet av ett sådant system, en sådan tro konstituerar en form av dyrkan annan än
Allah (Shirk). Allah säger i koranen:
”Och den som inte dömer med det som Allah har sänt ned, det är dessa som är de felande (Kaafiroon).” (sura 5:44)
Här är en viktig del av Tawheed al-’Ebaadah och det är att tillämpa Sharee’ah, speciellt i länder där muslimerna
är i majoritet av befolkningen. Den gudomliga lagen behöver bli återinfört i många så kallade Muslimska länder
där myndigheterna nu styr enligt importerade kapitalistiska eller kommunistiska konstitutioner, och Islams lag
antingen helt saknas eller reglerar några få områden av mindre vikt. På samma sätt är det i Muslimska länder där
Islamiska lagen är i böckerna men där sekulariserade lagar tillämpas, att dom behöver föras i samma riktning
som Sharee’ah eftersom den syftar på alla aspekter av livet. Att acceptera icke-Islamska regler i stället för
Sharee’ah i Muslimska länder är Shirk och en akt av Kufr. Dom som har möjlighet att ändra det måste göra det,
medan dom som inte kan göra det måste tala mot det styret som Kufr och åberopa återinförandet av Sharee’ah.
Om även detta blir omöjligt, måste ett icke-Islamisk styre bli innerligt hatat och föraktad för Guds skull och för
att upprätthålla tawheed.
1 Muhamma ibn ’Alee ibn ’Arabee föddes i Spanien år 1165 ek och dog i Damaskus år 1240 ek. Han påstod sig besitta inre ljus och kunskap
om Allahs största namn, och talade om sig själv som helgondemonens sigill som han betraktade som något större än att vara profet. Under
århundradena efter hans död höjde hans följeslagare honom till helgonstatus och gav honom titeln ash-Shaykh al-Akbar (den store mästaren),
men majoriteten av muslimer betraktar honom som kättare. Hans huvudsakliga verk är al-Futoohaat al-Makkeeyah och Furoos al-Hikam
(H.A.R Gibb och J.H Kramers, Shorter Encyclopedia of Islam, (Ithaca, New York: Cornell Universitu press, 1953), sid 146-7)
2 En rationalistisk filosofisk skola bildad under Ummayyad perioden (dvs under tidigt 800-t ek) av Waasil ibn ’Ataa och ’Amr ibn ’Ubayad.
Den påverkade ’Abbasid staten i över hundra år och fortsatte att påverka islamisk tankeverksamhet fram till 1200-talet. (Shorter
Encyclopedia of Islam sid 421-6)
3 Rapporterat av ibn Mas’ood och registrerad av an-Nasaa’ee, Ahmad och ad-Daarimee
4 Denna vers syftar på en incident som ägde rum när profeten (sallalahu alaihi wa salaam) tog jord i sin hand och kastade på fienden (i början
av slaget vid Badr). Allah fick jorden att nå fiendens ansikten trots att dom var långt borta.
5 Rapporterad av Ibn Abbaas och samlat av ar-Tirmidhee, se boken An-Nawawi’s forthy Hadith
6 rapporterad av ’Aa’eshah och samlad av Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim.
7 Rapporterad av ’Aaeshah och samlad av Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim och Abu Daawood
8 Rapporterad av Ibn ’Abbaas och samlad av ar-Tirmidhee
Litteraturförteckning
The Fundaments of TAWHEED (ilsmic monotheism) av Dr. Abu Ameenah Bilal Philips
Den svenska Koranen översatt av Qanita Sadiqa, publicerad av Islam International Publications Ltd, 1988.
Bibeln, Svenska Bibelsällskapets översättning 1981, Petra Bokförlag.
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Lektion 2
Dom olika kategorierna av Shirk
Studierna av Tawheed kan inte anses komplett utan att man har noggrant analyserat dess motsats, Shirk. I förra
lektionen nämndes lite om Shirk för att ge exempel på när tawheed blir ogiltig. I detta kapitel kommer vi att se
på Shirk som ett separat ämne vars viktiga betydelse Allah har poängterat i Koranen:

”Allah kommer förvisso icke att förlåta att en medhjälpare förknippas med Honom. Men Han kommer att förlåta
vem helst Han önskar vad som helst som är mindre än det.” (sura 4:48)
Eftersom att synda med Shirk är det samma som att förneka själva syftet med människans skapelse, är det en
grav synd enligt Gud, och som sådan är det en oförlåtlig synd.
Shirk betyder ordagrant partnerskap, att dela eller associera, men enligt Islam syftar det på att tillskriva partners
till Gud i vilken form det än må vara. Följande analys av Shirk är indelad i dom olika kategorierna som har
framkommit under studier av Tawheed. Vi ska tittat på hur Shirk kan uppstå i området kring Ruboobeeyah
(Herreskap), Asmaa wa-Sifat (gudomliga namn och attribut) och slutligen ’Ebaadah (dyrkan).

Shirk i Ruboobeeyah
Denna kategori av Shirk syftar på att antingen tro att andra delar Allahs herreskap över skapelsen som Hans
jämlika eller nästan jämlika, eller att tro att det inte finns någon Herre över skapelsen alls. Dom flesta religiösa
system faller in under den första aspekten av Shirk i Ruboobeeyah, medan filosoferna och deras filosofier har en
tendens att falla in under den andra aspekten.

a) Shirk genom association
Övertygelser som faller under denna del är dom som erkänner en Gud eller en överlägsen varelse över skapelsen,
och som tror att hans dominans delas av andra mindre gudar, andar, dödliga, himlakroppar eller jordiska objekt.
Sådana trossamfund refereras vanligen till som monoteistiska ( att ha en Gud) eller polyteistiska (att ha flera
Gudar) av teologer och filosofer. Enligt Islam är dessa system polyteistiska och många representerar olika grader
av avvikelser från det gudomligt uppenbarade religiösa system som ursprungligen baserades på Tawheed.
Inom Hinduismen anses det högsta gudomliga, Brahman vara oföränderligt och evigt, det abstrakta opersonliga
Absoluta, i vilket allt har sin början och slut. Medan guden Brahma är den personifierade skaparen av universum
som formar en treenighet med den bevarande guden, Vishnu och den förstörande guden, Shiva. Shirk i
Ruboobeeyah uttrycks inom Hinduismen genom att man delar Guds skapelse, den förstörande och den bevarande
makten med andra gudar.
Den Kristna tron fastställer att Gud visar sig i tre personer: Fadern, Sonen (Jesus) och Den Heliga Anden. Dessa
tre personer betraktas som en enhet, att dom delar en ”substans”. Profeten Jesus är upphöjd till gudomlighet, och
sitter på Guds högra sida och dömer välden. Den Heliga Anden som i den Hebreiska bibeln Guds medel för att
utföra sin kreativa makt. Konsekvensen blir att Shirk i Ruboobeeyah förekommer i den Kristna tron genom att
Jesus och Den Heliga Anden är Guds partners i all Hans dominans, i deras tro att Jesus ensam uttalar domen över
denna välden och i deras tro att Kristna får ledning och hjälp av Den Heliga Anden.
I Yoruba religionen, som följs av över 10 miljoner människor i Väst Afrika (huvudsakligen i Nigeria), finns det
en suverän Gud, Olorius eller Olodumare (Herre över himlen). Icke desto mindre har den moderna Yoruba
religionens karaktär att man har ett flertal Orishagudar att dyrka, så att Yoruba religionen uppfattas som strikt
polyteistisk. Konsekvensen blir att Yourba begår Shirk i Ruboobeeyah genom att föra över alla av Guds
funktioner på mindre gudar och andar.
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Vanligt bland många Sufier (muslimska mystiker) är tron på ”Rijaal al-Ghayb” (andevälden), chefer som
ockuperar stationen som kallas ”Qutub” från vilken väldens affärer styrs.

B) Shirk genom förnekande
Denna del kategori representerar dom varianter av filosofier och ideologier som förnekar Guds existens helt eller
delvis. Det vill säga, i vissa fall statueras Guds icke existens (ateism), medan i andra fall hävdar man Hans
existens, men på det sätt på vilket Han blev till förnekar man Hans existens (pateism).
Det finns några gamla religiösa system i vilka Gud inte existerar, bland annat i Buddism, grundat av Guatama
Buddah. I den tidigare och mer strikta tolkningen av Buddism görs det klart att det inte finns någon Gud utan
människans räddning beror endast på individen själv. Så denna äldre riktning av Buddism kunde klassificeras
som ett exempel på Shirk i Ruboobeeyah i vilken Guds existens förnekas helt.
Ett annat gammalt exempel är Farao som levde under profeten Moses tid. Allah nämnde i Koranen att han
förnekade Guds existens och hävdade inför Moses och Egyptens folk att han, Farao var den enda sanna herren i
skapelsen. Allah citerade honom när han sa till Moses ”Om du tar en annan gud än mig, kommer jag säkerligen
att kasta dig i fängelset.” (sura 26:29) och till folket ”Jag är er Herre, den högsta.” (sura 79:24)
Darwins (d 1882) teori att människan var en glorifierad apa blev accepterad och adopterad i dom socialistiska
vetenskapsmännens och filosofernas teorier under artonhundratalet eftersom det gav en vetenskaplig bas för en
icke existerande Gud. Enligt dem utvecklades religionen från djuriskt till monotesitiskt längs med människans
sociala evolution från oberoende individer till en nationell stat och hennes psykologiska evolution från apa till
människa.

Dom försökte att undvika frågorna runt skapelsen genom att hävda att det inte fanns någon
och genom att göra Allahs attribut av att ha varken början eller slut till något han har skapat.
Dom som idag tror på detta är dom som följer Karl Marx, kommunister och socialistiska
vetenskapsmän, som hävdar att början på alltings existens är en följd av rörelser. Dom hävdar
dessutom att Gud är en figuration skapat av den styrande klassen för att rättfärdiga deras styre
och för att avleda den undertryckta massans uppmärksamheten från realiteten av deras
levnadsförhållande.
Ett exempel på denna form av Shirk bland muslimerna är den som många Sufier likt Ibn ’Arabee hävdar att
endast Allah existerar (allt är Allah och Allah är allt). Dom förnekar en separat existens av Allah och därigenom
förnekar dom Hans existens.

Shirk i al-Asmaa was-Sifaat
Shirk i denna kategori inkluderar både den vanliga otrognas vanor av att ge Allah egenskaper från hans skapelse
och också att ge det skapade Guds namn och attribut.

a) Shirk genom att förmänskliga
I denna aspekt av Shirk i al-Asmaa was-Sifat, ges Allah formen och egenskaperna hos människor och djur. På
grund av människans överlägsenhet över djuren så används oftare den mänskliga formen av avguda dyrkare för
att representera Gud personifierad. Konsekvent så skapas bilden av Skaparen i målningar, skulpturer osv till en
mänsklig form med de fysiska dragen hos dom som dyrkar dom. T.ex. Hinduerna dyrkar ett otal avgudar som
liknar den asiatiska mannen och som anser att dom är manifestationer av Gud i skapelsen. Att moderna Kristna
anser att Profeten Jesus var Guds inkarnation; att Skaparen blev sin skapelse, är ett annat bra exempel på denna
typ av Shirk. Det har funnits många stora målare som liksom Michaelangelo (d.1565), målade bilder på Gud som
en gammal naken europeisk man med långt vit tjockt hår och skägg.
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b) Shirk genom att upphöja någon/något till gud
Denna form av Shirk i al-Asmaa was-Sifaat syftar på fall där skapade varelser eller saker ges Allahs namn eller
egenskaper. T.ex. var det en sed bland gamla arabiska avguda dyrkare att ge sina gudar namn som kom ifrån
Guds namn. Deras 3 största gudar var al-laal som kommer av Allahs namn al-Elaah, al-’Uzza som kommer ifrån
al-Azeex och al-Manaat som kommer ifrån al-Mannan. Under profeten Muhammeds (saw) era fanns det också en
falsk profet i en region av arabvälden som kallade sig Yamaamah, och som tog sig namnet Rahmaan som endast
hör till Allah.
Bland dom olika shiitsekterna finns Nusayreeyah i Syrien, som tror att Profeten Muhammeds (saw) kusin och
svärson ’Ali ibn Abee Taalib var en manifestation av Allah och gav honom många av Allahs kvalifikationer.
Bland dom finns Ismailiterna som också är kända under namnet Agha Khaner som anser att deras ledare Agha
Khan, är en inkarnation av Gud. Bland denna kategori är också Druserna av Libanon, som tror att Faatimid
Caliph al-Haakim bi Amrillaah, var den sista manifestationen av Allah bland människorna.
Anspråk från Sufier (muslimska mystiker) som al-Hallaaj att dom har blivit ett med Gud och som sådana
existerar som en manifestation av Skaparen inom Hans skapelse, måste också räknas till denna aspekt av Shirk i
al-Asmaa was-Sifaat. Einsteins teori om Relativitet och principen om ekvivalens mellan massa och energi som
lärs ut i skolan idag är faktiskt ett uttryck för Shirk i al-Asmaa was-Sifaat. Teorin fastställer att energin varken
kan skapas eller förstöras; den förändras bara till materia och vise versa. Men både materia och energi är skapade
väsen och de båda kommer att förstöras som Allah tydligt har sagt:
”Allah är alltings Skapare…” (sura 39:62)
”Allt det som finns på (jorden) kommer att förgås” (sura 55:26)
Teorin hävdar att massan och energin är eviga och att dom har ingen början och inget slut eftersom dom inte är
skapade och förändras till varandra. Men, denna egenskap tillhör bara Allah som är den enda med varken början
eller slut.
Darwins teori om evolutionen är också ett försök att förklara evolutionen av livet och dess former från livlöst
materia utan Guds inblandning.

Shirk i al-’Ebaadah
I denna kategori av Shirk, är akten av dyrkan riktad till andra än Gud och belöningen för dyrkan söks hos
skapelsen istället för hos Skaparen. Liksom i dom tidigare kategorierna, har Shirk enligt al-’Ebaadah två
huvuddelar.

a) Ash-Shirk al-Akbar (Den stora Shirk)
Denna form av Shirk förekommer när någon form av dyrkan riktas till någon annan än Allah. Den representerar
den mest tydliga formen av avgudadyrkan som profeterna speciellt sändes av Allah för att leda människorna bort
ifrån. Detta koncept stöds av Allahs uttalande i Koranen:
”Och bland varje folk uppreste Vi ett Sändebud (med läran:) Tillbed Allah och sky Den Onde (Taaghoot).”
(sura 16:36)

Taaghoot betyder vad som än dyrkas vid sidan av Allah eller istället för Allah. Till exempel, kärlek är en form
av dyrkan, som i sin perfektion, endast ska riktas till Allah. I Islam, visas kärleken till Gud genom total lydnad
till Honom. Det är inte den sorts kärlek som människan naturligt känner för skapelsen; till föräldrarna, barnen,
mat osv. Att rikta den typen av kärlek till Gud är att sänka Honom till nivån av Hans skapelse vilket är Shirk i alAsmaa was-Sifaat. Kärlek som är dyrkan är att totalt underkasta sig Guds vilja. Konsekvent sa Allah till Profeten
(saw) att säga till dom troende:
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”Säg: Om ni älskar Allah, så följ mig, (då) kommer Allah att älska er” (sura 3:31)

Profeten (saw) sa också till sina följeslagare ”Ingen av er är en sann troende förrän jag blir mer
älskad av honom än hans eget barn, hans fader och hela mänskligheten”1. Kärleken till
Profeten (saw) är inte baserad på hans mänsklighet utan på det Gudomliga ursprunget av hans
budskap. Så på samma sätt som kärleken till Allah, uttrycks den också genom total lydnad till
hans befallningar.
Allah sa i den slutliga uppenbarelsen:
”Den som åtlyder Sändebudet åtlyder (sannerligen) Allah” (sura 4:80)
och
”Säg: lyd Allah och Hans Sändebud…” (sura 3:32)

Om människan tillåter kärleken till någonting eller någon komma mellan henne och Allah, då
har hon dyrkat den saken. På detta sätt, kan pengar bli ens gud och till och med ens åtrå kan
bli en gud. Profeten (saw) sa: ”Den som dyrkar pengar kommer alltid att vara olycklig”2 och
Allah sa i Koranen:
”Har du sett den som tar sitt eget onda begär till gud?” (sura 25:43)
Mycket eftertryck har placerats på det onda av Shirk enligt ’Ebaadah (dyrkan) eftersom det motsäger sig syftet
med skapelsen så som Allah har uttryckt det:

”Och jag har inte skapat den stora och den helt vanliga människan (djinner och människor) utom att de skall
dyrka Mig.” (sura 51:56)
Stor Shirk representerar den stora sorten av uppror mot Universums Herre, och är som sådan den ultimata
synden. Det är en synd så stor att den utplånar alla goda gärningar som en människa kan tänkas göra och
garanterar förövaren evig förvisning till Helvetet. Falska religioner baseras huvudsakligen på denna form av
Shirk. Alla system som skapats av människan inbjuder dess följeslagare att på ett eller annat sätt dyrka
skapelsen. Dom Kristna ber till en man, en Guds profet vid namn Jesus, som dom hävdar är Gud förkroppsligad.
Katolikerna bland dom Kristna ber till Maria som ”Guds moder”, till änglar som Mikael (st Mikael) liksom till
mänskliga helgon, antigen verkliga eller påhittade.
Muslimer vars akt av dyrkan faller in i denna kategori av Shirk är dom som ber till Profeten Muhammed (saw)
eller till mystiker i Sufi hierarkin av helgon och som tror att dom kan besvara deras bön, fastän Allah tydligt har
sagt i Koranen:
”Säg: om Allahs straff kommer eller om Timmen kommer över er, vill ni tala om för mig om ni då kommer att
åkalla någon annan än Allah, om ni är sannfärdiga?” (sura 6:40)
b) Ash-Shirk al-Asghar (mindre Shirk)
Mahmood ibn Lubayd rapporterade, ”Allahs budbärare (saw) sa: Det som jag fruktar mest ska hända er är ashShirk al-Asghar (mindre Shirk) Följeslagarna frågade Oh! Guds budbärare, vad är mindre Shirk? Han svarade
Ar-riyaa (att skryta), för Allah kommer att säga på uppståndelsens dag när folk får sin belöning, Gå till dom som
ni skröt inför i den materiella världen och se om ni kan finna någon belöning hos dom.”3
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Mahmood ibn Lubayd sa också, ”Profeten (saw) kom ut och annonserade, O folk, akta er för den hemliga Shirk!
Folket frågade, O Guds budbärare, vad är den hemliga Shirk? Han svarade, När en man reser sig upp för att be
och försöker utföra bönen så vackert som möjligt för att folk tittar på honom, det är den hemliga Shirk.”4

Ar-Riyaa
Riyaa är att praktisera eller utföra någon del av dyrkan för att bli sedd och prisad av folket. Denna synd förstör
all belöning som dom goda gärningar ger och ger den som utför den ett allvarligt straff. Det är speciellt farligt,
därför att det är naturligt för människan att åtrå och njuta av att få beröm från medmänniskor. Att utföra religiösa
handlingar för att imponera på folk eller för att bli prisad av dom är därför av ondo och det kräver att människan
är mycket vaksam. Denna fara är markant för dom troende vars mål i livet är att göra varje handling till en
religiös handling riktad till Gud. Faktum är att sannolikheten att kunniga sanna troende skulle begå ash-Shirk alAkbar är liten, eftersom dess fallgropar är så tydliga. Men, för de verkligt troende liksom alla andra, är chansen
att utföra Riyaa stor eftersom den är dold. Den uppstår bara genom att människans avsikt förändras. Och den
drivande kraften bakom den är också stark, eftersom den kommer ifrån människans inre natur. Ibn ’Abbaas
hänsyftade till verkligheten när han sa, ”Shirk är mer dold än en svart myra som kryper på en svart sten, mitt i en
månlös natt.”5
Så det krävs mycket omsorg för att försäkra sig om att ens avsikter är rena och förblir rena när helst goda
gärningar görs. För att försäkra sig om detta, är det brukligt i Islam att säga Guds namn före man gör någonting
av vikt. En serie av Dua (informella böner) har också föreskrivits av Profeten (saw) före och efter varje naturlig
handling som att äta, dricka, sova, att ha sex och även för att gå på toaletten för att få dessa vardagliga
handlingar att bli en del i dyrkan och för att utveckla hos Muslimerna en medvetenhet om Allah. Det är denna
medvetenhet, kallad Taqwaa, som slutligen försäkrar att avsikten förblir ren.
Profeten (saw) gav också ett skydd mot dom oundvikliga formerna av Shirk genom att lära speciella böner som
kan sägas när som helst. Abu Moosaa sa, ”En dag höll Allahs budbärare en ceremoni och sa, O folk, frukta Shirk
för den är mer dold än en krypande myra. Dom som Allah ville frågade, Och hur undviker vi det som är mer dolt
än en krypande myra, O Allahs budbärare? Han svarade, Säg:
(Allaahumma Innaa na’oodhu bika an nushrika bika shay’an na’lamuh, wa nastaghfiruka limaa laa na’lamuh)
”O Allah, vi söker skydd hos dig från att medvetet begå Shirk mot dig och vi ber om din förlåtelse för vad vi inte
känner till”6
1 Rapporterad av Anas och samlad av al-Bukhari (sahih Bukhari) och Muslim (sahih Muslim)
2 Rapporterad av al-Bukhari (sahih Bukhari)
3 Rapporterad av Ahmad, at-Tabaraanee och al-Bayhaqee i az-Zuhd. Se Tayseer al-’Azeez al-Hameed, sid 118
4 Samlat av Ibn Khuzaymah
5 Rapporterad av Ibn Abee Haatim och citerad i Tayseer al-Azees al-Hameed, sid 587
6 Samlat av Ahmad och at-Tabaraanee.
Som litteratur har jag använd:
”The Fundamentals of TAWHEED” av Dr Abu Ameenah Bilal Philips
”Den Heliga Qur’anen” översatt av Dr Qanita Sadiqa
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Lektion 3
Allahs förbund med Adam
Barzakh
I Islam finns det inget stöd för Hinduernas tro på reikarnation eller för själavandring genom
att själarna bebor en ny kropp efter det att kroppen har dött. En del av dom som har tagit till
sig denna doktrin tror på en princip som Karma, dvs att dom gärningar som en person har
åstadkommit i detta liv kommer att avgöra i vilket tillstånd han kommer att återfödas till. Om
han var dålig, kommer han att bli återfödd av en kvinna i en lägre klass (kast) och om han var
bra, kommer han att återfödas av en kvinna i en högre klass som en gudfruktig eller helig man
och fortsätta att återfödas till högre klasser tills han har nått det perfekta som en medlem av
Brahminklassen. När han blir perfekt kommer cykeln av hans pånyttfödande att ta slut genom
att hans själ löses upp och återvänder till själavärlden, Brahma, i en process som är känd som
”Nirvana”.
Enligt Islam och alla gudomligt uppenbarade religioner, så när en person dör på jorden
kommer han inte att återfödas förrän på Uppståndelsens dag. Efter väldens undergång,
kommer alla människor att stiga upp från dom döda och dömas av Allah, den enda Guden
värd att dyrka och den största Domaren. Från den tiden en man dör tills det att han
återuppstår, förblir han i ett tillstånd som på Arabiska kallas för ”Barzakh”. Det är inte
konstigt att någon som dog för tusen år sedan, får vänta i tusentals år för att sedan slutligen
återföras till livet, därför att profeten (sallalahu alaihi wa salaam) har sagt att var och ens död är början
på uppståndelsen. Tiden existerar endast för dom som lever på jorden. När en människa dör,
lämnar hon tidzonen och tusen år verkar lika lång som en ögonblinkning. Allah illustrerade
denna realitet i en berättelse som han uppenbarade i sura al-Baqarah som handlar om en man
som tvivlar på Allahs förmåga att återuppväcka en by, efter det att den dött. Så Allah fick
honom att vara död i hundra år och när han blev återuppväckt, frågade Han honom hur länge
han hade ”sovit”. Han svarade, ”En dag eller en del av en dag.”(sura2:259) På liknande sätt är det
med personer som vaknar upp efter att ha legat länge i koma som tror att endast en kort tid
eller ingen tid alls har passerat. Ofta sover man i timmar och ändå känner man det som om
man precis har stängt ögonen när man vaknar. Så det är ingen mening med att försöka
föreställa sig hur det är att vänta i århundraden i Barzakh, eftersom tid i det tillståndet saknar
relevans.
Före Skapelsen
Trots att Islam förskjuter idén att själen föds på nytt, så menar Islam att ett barns själ börjar att
existera under graviditeten och är ren vid barnets födelsen på jorden.
Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) berättade att när Allah skapade Adam, Ingick Han ett förbund
med honom på en plats som heter Na’maan på ’Arafah dagen, sedan urskiljde han från honom
alla hans avkommor som skulle födas till världens slut, generation efter generation, och spred
ut dom framför Sig för att ingå ett fördrag med dom också. Han pratade med dom ansikte mot
ansikte och sa: ”Är jag inte er Herre?” och dom svarade alla, ”Ja, vi vittnar om det.” Allah
förklarade sedan varför Han fick alla av människosläktet att vittna att Han var deras skapare
och den enda sanna Gud väldig att dyrka. Han sa, ”Det var utifall att ni (människor) skulle
säga på Uppståndelsens Dag, ”Sannerligen var vi okunniga om allt detta. Vi hade ingen aning
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om att Du, Allah, var våran Gud. Ingen talade om för oss att vi skulle dyrka dig.” Allah
fortsatte att förklara att det var också utifall ni skulle säga: ”Det var våra förfäder som
skapade partners (med Allah) och vi är bara deras avkommor; skulle du förgöra oss för vad
dom lögnarna gjorde?”(sura 712-173) . (1) Detta var profetens (sallalahu alaihi wa salaam) förklaring till
Koranversen i vilken Allah sa:
”Och (minns) när din Herre frambringade avkomma från Adams barn – av deras länder – och
lät dem bära vittnesbörd mot sig själva (och sade:) Är Jag icke Herre? De sade: Jo, vi bär
vittnesbörd. (Detta gjorde Han) så att ni icke på Uppståndelsens Dag skulle säga: Vi var
förvisso omedvetne om detta. Eller (så att) ni icke skulle säga: Det var bara våra förfäder
(som) förband medgudar (med Allah) i det förgångna och vi var (bara) en generation efter
dem. Vill du då förinta oss för det som lögnarna gjorde?” (sura:172-3)
Versen och Profetens (sallalahu alaihi wa salaam) förklaring bekräftar det faktum att alla är ansvariga
för sin tro på Gud och på Domedagen kommer inga ursäkter att godtas. Varje människa har
tron på Gud inpräntad i sin själ och Allah visar för henne varje avgud under hennes liv och
signerar att avgudarna inte är Gud. Därför är varje frisk människa skyldig att tro på Gud
utöver skapelsen och att inte konstruera den.
Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) fortsatte sedan med att säga, ”Allah placerade sedan mellan
ögonen på varje människa ett ljussken som visade deras Eemaan och visade dom alla för
Adam. Adam blev så imponerad av åsynen av alla dessa oräkneliga folk med ljussken mellan
ögon att han frågade Allah, ”O Herre, vilka är dom?” Allah talade om för honom att dom var
alla hans avkommor. Adam började då att titta närmare på en vars ljussken farsinerade
honom, så frågade han vem det var och Allah sa, ”Det är en man som kallas Daawood från
den sista generationen av dina avkommor.” Adam frågade sedan hur gammal han var och när
Allah informerade honom att han var sextio, sa han, ”O Herre, förläng hans ålder genom att ta
fyrtio år från min ålder.” Men när Adams liv nådde sitt slut och en dödsängel kom för att
hämta honom, sa han, ”Finns det inte fyrtio år kvar av mitt liv?” Ängeln svarade, ”Gav du inte
dom till din avkomma Daawood?” Adam förnekade att han hade gjort det och hans
avkommor förnekade deras löfte till Allah. Adam glömde sedan sitt förbund med Allah och
det gjorde hans efterföljande också dom for alla vilse.(2) Adam åt ifrån det förbjudna trädet
eftersom han glömde sitt löfte till Allah och godtog Satans intrång, och dom flesta människor
har ignorerat deras ansvar att tro på Gud och dyrka endast Honom, och har börjat att dyrka
skapelsen istället.
Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) har sagt, ”Allah pekade sedan på några av avkommorna som han
hade hämtat ifrån Adam och hans barn och sa, ”Jag har skapat dessa människor till Paradiset
och dom kommer att göra gärningar som passar folket i Paradiset.” Sedan pekade han på
resten och sa, ”Jag har skapat dessa människor till Helvetet och dom kommer att göra
gärningar som passar Helvetets invånare.” När Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) sa det, frågade en
av hans följeslagare, ”O Guds Budbärare, vad är då meningen med att göra goda gärningar?”
Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) svarade, ”Sannerligen, om Allah skapade en av hans tjänare för
Paradiset, så hjälper Han honom att göra handlingar som passar folket i Paradiset ända tills
han dör medan han gör en av dom handlingarna, sedan placerar Gud honom i Paradiset på
grund av det. Men om Han skapade en människa för Helvetes elden, hjälper Han honom att
göra handlingar som passar dess invånare, ända tills han dör medan han gör dom
handlingarna, och sedan placerar Han honom i Elden på grund av det.(3) Detta uttalande av
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Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) betyder inte att människan inte har någon fri vilja eller ett val
mellan gott och ont, för om det var så, skulle Domen, belöningen och straffet vara
meningslöst. Allahs skapelse av en människa till Paradiset är Hans skapelse av en person som
Han vet före skapelsen att hon kommer att vara bland Paradisets folk på grund av hennes val
att tro framför att inte tro och hennes val av gott över det onda.
Om någon ärligt tror på Allah och försöker att göra det goda, kommer Allah att ge denne
många möjligheter att förbättra sin tro och att öka sina goda gärningar. Allah kommer aldrig
att låta någon ärligt troende gå förlorade även om den troende kommer bort ifrån den rätta
vägen. Han kommer att hjälpa honom att komma upp på den igen. Allah kommer kanske att
straffa honom i detta livet när han far vilse för att påminna honom om hans fel och för att
väcka honom för att göra bot. Faktum är att Allah kommer att vara så barmhärtig som att ta
livet av en ärligt troende medan denne gör en god gärning, och på så sätt försäkra sig om att
den troende kommer att vara bland dom lyckliga i Paradiset. Om någon istället misstror Allah
och förnekar det rätta, så gör Allah det lätt för honom att göra onda saker. Allah ger honom
framgång när han gör dåliga saker och uppmuntrar honom att göra mer ont tills han dör i ett
sådant syndigt tillstånd och kastas in i den eviga Elden på grund av sina onda handlingar.
Fitrah
Efter det att Allah fick alla människor att svära till Hans Gudomlighet när Han skapade
Adam, är denna ed skriven i människans själ redan innan fostret är fem månader. Så när ett
barn föds, kommer det naturligt att tro på Allah. Denna naturliga tro kallas på Arabiska för
”Fitrah”. Om barnet skulle lämnas ensamt, skulle det växa upp i vetskap om Allah och Hans
enhet, men alla barn påverkas av sin omgivning både direkt och indirekt. Profeten (sallalahu alaihi
wa salaam) rapporterade att Allah sa, ”Jag skapade mina tjänare i den rätt religionen men
djävlarna fick dom att gå vilse.”(4) Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) sa också, ”Varje barn föds i
tillståndet ”Fitrah”, men hans föräldrar gör honom till en Jude eller Kristen. Så på samma sätt
som barnets kropp underkastar sig den fysiska lagen som Allah har gett naturen, så
underkastar sig också själen naturligt till det faktum att Allah är dess Herre och Skapare. Men
dess föräldrar försöker att få den att följa deras vägar och barnet är inte starkt nog att så tidigt
i livet motstå eller sätta sig emot sina föräldrar. Religionen som barnet följer vid denna
tidpunkt är beroende av tradition och uppfostran och Allah låter den inte stå till svars eller
straffar den för dess religion. När barnet mognar till ungdom och det framförs klara bevis på
att dess religion är fel, måste Ynglingen nu följa religionen av kunskap och förnuft.(5) Vid
denna tidpunkten försöker djävlarna sitt bästa för att uppmuntra honom att förbli som han är
eller att fara mer vilse. Det onda görs trevligt för honom och han måste nu leva i mitten av
kampen mellan hans Fitrah och hans begär för att kunna finna den rätta vägen. Om han väljer
sin Fitrah, kommer Allah att hjälpa honom att komma över sina begär även om det kommer
att ta större delen av hans liv för att komma undan, för många människor blir muslimer på
ålderns höst fast dom flesta blir det före det.
På grund av alla dom här mäktiga krafterna som slåss mot Fitrah väljer Allah vissa rättrogna
män och visar dom klart och tydligt den rätta vägen i livet. Dessa män som vi kallar för
profeter sändes för att hjälpa våran Fitrah att besegra fienden. All sanning och goda vanor
som finns i samhällen runt om i välden idag kommer ifrån deras läror, och om det inte var för
deras undervisning, skulle det inte alls finnas någon fred eller säkerhet i världen. T.ex. är
lagarna i dom flesta Västländer baserad på dom ”tio gudsbuden” från Profeten Moses, som
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”Du ska inte stjäla” och ”Du ska inte döda” osv, även om dom hävdar att dom är världsliga
styren, utan inflytande ifrån religionen.
Det är människans plikt att följa Profetens (sallalahu alaihi wa salaam) väg eftersom det är den enda
rätta vägen som är i sann harmoni med hennes natur. Hon ska också vara väldigt försiktig att
göra någonting bara för att hennes partner eller föräldrar gjorde så, speciellt om kunskap har
nått henne att dessa vanor är fel. Om hon inte följer sanningen, kommer hon att vara som dom
missledda folken om vilka Allah säger i Koranen:
”Och när det sägs till dem: Följ det, som Allah har sänt ned, säger de: Nej, vi kommer att följa
det (spår), som våra fäder följde. Vad! Även om deras fäder icke alls hade något förstånd och
icke följde den rätta vägen.” (sura 2:170)
Allah förbjöd oss att lyda våra föräldrar om det som dom vill att vi ska göra är mot profetens
sätt. Han sa, i Koranen,
”Och vi har påbjudit människan vänlighet mot sina föräldrar; men om de strider med dig för
att förmå dig att förbinda det med Mig om vilket de icke har någon kunskap, lyd dem då
icke.” (sura 29:8)

Född Muslim:
Dom som har turen att bli född in i en Muslimsk familj måste vara medvetna om att alla
sådana ”Muslimer” inte automatiskt garanteras paradiset, därför att profeten (sallalahu alaihi wa
salaam) varnade att en stor del av den Muslimska nationen skulle komma att följa Judarna och
dom Kristna så nära att om dom gick ner i ett ormbo skulle Muslimer hoppa in efter dom.(6)
Han sa också att före den sista Dagen skulle Muslimer dyrka avgudar.(7 )Alla av dessa
människor kommer att ha Muslimska namn och betrakta sig själva som Muslimer, men det
kommer inte att vara till någon nytta för dom på Domedagen. Idag, finns det Muslimer över
hela världen som ber till dom döda, bygger gravvalv och masjids över gravarna och även utför
riter av dyrkan runt dem. Det finns även dom som hävdar att dom är Muslimer och dyrkar
’Ali som Allah (Druserna i Libanon och Nusayrer i Syrien). En del har förvandlat Koranen till
en lyckoamulett som dom hänger i kedjor runt deras halsar, i deras bilar eller på nyckelringar
osv. Därför är det så att dom som föds in i en sådan Muslimsk värld och som blint följer vad
än deras föräldrar gjorde eller trodde, måste stanna upp och tänka efter om dom är Muslimer
av en tillfällighet eller genom ett val. Är Islam vad deras föräldrar, stammar, länder eller
nationer gjorde eller gör, eller är det vad Koranen lär ut och vad Profeten (sallalahu alaihi wa salaam)
och hans följeslagare gjorde?
Förbundet som varje människa ingick med Allah före skapelsen var att hon skulle erkänna
Allah som sin Herre och att hon inte ska rikta någon form av dyrkan till någon annan än
Honom. Detta är huvudsyftet med ”Shahaadah” (trosbekännelsen) som varenda en måste
säga och tro på för att bli en fullfjädrad Muslim; laa elaaha illallaah (det finns ingen gud
utom Allah) också känd som ”Kalimah at-Tawheed” (fastställandet av Guds enhet). Att vittna
om Guds enhet i detta liv är endast en konfirmation av den första förkunnelsen som gjordes i
det spirituella stadiet. Men frågan som kvarstår är: Hur fullföljer man förbundet?
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Förbundet fullföljs genom att man ärligt tror på Tawheed och att man praktiserar denna tro i
det dagliga livet. Tawheed fullföljs i praktiken genom att undvika alla former av Shirk (att
förbinda partners med Gud) och att nära följa det sista budskapet som Allah skickade som en
vana och att leva livet baserat på principen av Tawheed. Eftersom människan har förkunnat att
Allah är hennes Herre, måste hon anse att rättfärdiga handlingar är dom som Allah och Hans
Profets (sallalahu alaihi wa salaam) har förklarat som rättfärdiga och att på samma sätt anse det om
onda handlingar. Genom att göra så används principen av Tawheed mentalt i praktiken. Denna
metod är viktig eftersom en handling kan verka vara bra när den i verkligheten är dålig. T.ex.
är det sagt att när en fattig man vill att en kung ska göra någonting för honom, så är det bättre
att han får en prins eller någon annan nära kungen att tala å hans vägnar. Baserat på detta är
det vidare sagt att om man verkligen vill att Allah ska svara på ens böner, ska man be till
Profeten eller ett helgon för att fråga denne om han kan fråga Allah eftersom man själv är
smutsig med alla synder som man begår dagligen. Detta kan verka logiskt, men både Allah
och Hans Profet (sallalahu alaihi wa salaam) har klart och tydligt sagt till människan att be direkt till
Allah utan några mellanhänder. Allah säger i Koranen:
”Och er Herre säger: Be till Mig; Jag kommer att besvara er (bön).” (sura 40:60)

På samma sätt kan en handling verka dålig fast den tvärt om är bra. T.ex., kan någon hävda att
det är barbariskt att hugga handen av den som stjäl eller att piska den som dricker alkohol är
omänskligt, och man kan tycka att sådana straff är för hårda och inge bra, ändå har Allah och
Hans Profet (sallalahu alaihi wa salaam) föreskrivit dessa straff och dom bra resultaten av deras
användning talar för sig själva.
Därför kan förbundet med Allah endast fullföljas av en Muslim som är det av egen fria vilja,
oavsett om hans föräldrar är Muslimer eller inte, och tillämpningen av förbundet är, själva
redskapet av principen av Islam. Människans Fitrah är basen i Islam, så när hon praktiserar
Islam i sin helhet, blir hennes yttre handlingar och gärningar i harmoni med den natur som
Allah skapade människans innersta väsen med. När detta händer, förenar människan sin inre
natur med hennes yttre vilket är en av huvudaspekten av Tawheed. Resultatet av denna aspekt
av Tawheed är skapelsen av en riktigt helig människa som skapats från Adam, för vilken
Allah får änglarna att buga och som Allah väljer ska styra välden. Därför att endast dom
människor som lever i enhet med Tawheed kan döma och styra jorden med sann rättvisa.
1 En autentisk berättelse av Ibn’Abbaas samlat av Ahmad, se al-Albaanee’s Silsilah al-Ahaadeeth as-Saheehah
2 Saheeh at-Tirmidhee
3 Sunan Abu Dawood, al-Tirmidhee och Ahmad
4 Sahih Muslim
5 Al-’Aqeedah at-Tahaaweeyah (5 upplagan 1972) s 273
6 Sahih Muslim och sahih Al-Bukhari
7 Sahih Al-Bukhari och sahih Muslim
Som litteratur har jag använd:
”The Fundamentals of TAWHEED” av Dr Abu Ameenah Bilal Philips
”Den Heliga Qur’anen” översatt av Dr Qanita Sadiqa
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KAPITEL OM TROLLDOM, SKROCK OCH AMULETTER
I första kapitlet av Tawheed, definierades Tawheed ar-Ruboobeeyyah (Guds enhet) som ett
förverkligande av Allah som Skapare och Underhållare av Universum i alla av människans
relationer med Honom. Skapelsen, underhållet och eventuellt förstörandet av Universum och
dess innehåll sker på Allahs befallning och både framgång och missöden sker enligt Allahs
vilja. Men människan har under alla tider frågat sig, ”Finns det något sätt att veta i förväg om
bra eller dåliga tider ska komma?” För, om det finns något sätt att kunna veta i förväg, kan
man undvika otur och försäkra sig om tur. Sedan urminnes tider har en del individer
falskeligen hävdat att dom har tillgång till dolda kunskaper och den okunniga massan av
människor har flockat sig runt dom, och betalat stora summor för att få del av denna viktiga
information. En del av metoderna att undvika otur blev allmänt kända, och på så sätt kan en
stor andel av lyckoamuletter hittas i dom flesta samhällen. Och en del av dom inbillade
hemligheterna för att veta om framtiden blev allmänt kända, och olika typer av ornament och
deras tolkningar kan hittad i all civilisation. Det finns dock en del av denna kunskap som har
förblivit hemlig och som har förts vidare generation efter generation, i olika former av den
ockulta konsten av att kunna magi och att kunna spå.
Det är väldigt viktigt att ett klar Islamiskt koncept angående dessa vanor utvecklas på grund
av att dom är så vanligt förekommande i det mänskliga samhället. Kan hända ännu viktigare
är att om dom inte förstås ordentligt, kan en Muslim lätt falla in i stora Shirk, som finns vid
rötterna av deras praktiserande. I dom följande fyra lektionerna, kommer vi att titta närmare
på Islams position i förhållande till dessa påståenden som motsätter sig Allahs unika attribut
(Sifaat) och upphöjd dyrkan (’Ebaadag) av skapelsen. Varje påstående kommer att
analyseras, baserat på Koranen och Profetens (sallalahu alaihi wa salaam) sunnah och en Islamisk
regel kommer att tillämpas på var och en av dom som en riktlinje för dom som ärligt söker
sanningen av Tawheed.
Skrock/Trolldom
Det var en vana bland Araberna under Profeten Muhammeds (sallalahu alaihi wa salaam) tid att bära
armband, ringar, pärlhalsband, snäckor osv, som trolldom för att vända bort ondskan eller
bringa tur. Talismaner och amuletter kan också hittas i alla religioner på jorden i olika
former. Som nämnts i tidigare lektioner så motsäger sig en tro på skrock, amuletter eller
talismaner, den sanna tron på Allahs Ruboobeeyah (Herreskap) genom att man tillskriver
skapade objekt makten att avvärja ondskan och att bringa tur. Islam motsätter sig alla
manifestationer på en sådan tro som förekom i Arabien under Profetens (sallalahu alaihi wa salaam)
sista tid och för att etablera en bas från vilken man fördömer och förbjuder olika vanor och
tron på det övernaturliga när helst och varhelst dom senare uppkommer. Sådana övertygelser
ger en ideologisk bas för avgudadyrkan i som flesta hedniska samhällen och skrock och
trolldom representerar en form av avgudadyrkan. Denna närhet kan lätt ses i den Katolska
formen av Kristendomen där Profeten Jesus är upphöjd till gud, hans moder Maria och
Helgon är dyrkade; och bilder, statyer och medaljonger som föreställande dom bilder förvaras
och skyddas för tur. När folk accepterade Islam under Profetens (sallalahu alaihi wa salaam) tid, bar
dom ofta med sig deras tro på skrock som allmänt i Arabien var känt som Tamaa’im
(singularis Tameemah). Konsekvensen blev att det finns många bevarade uttalanden från
Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) i vilka han strängt förbjuder sådana seder. Följande är bara några
exempel:
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’Emraan ibn Husayn rapporterade att när Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) såg armring i metall på
en mans överarm, sa han till honom, ”Vad har du på dig! Vad är detta?” Mannen svarade att
det var för att skydda honom mot en sjukdom som kallades al-Waahinah. Profeten (sallalahu alaihi
wa salaam) sa då, ”Kasta bort den, för den kan bara öka din svaghet. Och om du dog med den på,
skulle du aldrig lyckas.”(1)
Att bära koppar, mässing eller järn ringar, armband och fotringar av dom som är sjuka eller
av dom friska i tron att dom kan leda bort eller bota sjukdomar är strikt förbjudet. Sådana
seder faller också in under förbudet mot att bota sjukdomar med botemedel som är Haraam
(förbjudna), och Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) har sagt ”Bota varandras sjukdomar, men
behandla inte sjukdomen med förbjudna saker.”(2)
Abu Waaqid al-Laythee rapporterade också att när Allahs Budbärare (sallalahu alaihi wa salaam) gav
sig iväg till Husayn (det sista stora slaget mellan Profeten och Arabiens otrogna) passerade
dom ett träd som kallades Dhaatu Answaat (Det som har saker hängande på det)
Avgudadyrkarna brukade hänge deras vapen på dess grenar för framgång. Några av Sahaabah
(följeslagarna) som var nya i Islam bad Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) att utse ett liknande träd
åt dom. Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) svarade, ”Subhaanallah! Detta är precis det som Moses
folk sa till honom; ”Gör en gud åt oss precis som deras!” (sura 7:138) Med hjälp av den vars hand
i vilken min själ vilar kommer ni alla att följa samma mönster som före er.
I denna Hadith, förkastar Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) inte bara konceptet av besvärjelser för
lycka utan han förutsäger också att Muslimerna kommer att imitera dom Kristnas och
Judarnas sedvänjor. Dhikr (radbandet) skiljer sig inte ifrån dom radband som Buddister,
Hinduer och Kristna använder. Mawlid (friandet av Profetens (sallalahu alaihi wa salaam) födelse)
imiterar Julen och tron bland många Muslimer på helgon och deras förfäder skiljer sig inte i
princip från den som återfinns hos Kristendomen. Profetian har redan slagit in!
Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) betonade särskilt det allvarliga i att bära amuletter genom att
framkalla Allahs förbannelse över dom som gör det. Uqbah ibn ’Aamir rapporterade att
Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) en gång sa, ”Må Allah framkalla misslyckande och stress hos
vem som än bär en talisman eller sätter den på andra”.(3)
Profetens (sallalahu alaihi wa salaam) följeslagare följde strikt Profetens (sallalahu alaihi wa salaam)
befallningar när det gällde besvärjelser och amuletter. Det finns ett antal incidenter som har
bevarats där dom öppet motsatte sig sådana vanor i samhället och bland deras familjer när
helst dom inträffade. ’Urwah rapporterade att när Sahaabeem, Hudhayfah, besökte en sjuk
man och såg ett armband på mannens överarm, drog han bort den och tog sönder den.
Hudhayfah reciterade sedan versen ”Och de flesta av dem tror icke på Allah, utan att
(samtidigt) förbinda medhjälpare (med Honom).” (sura 12:106)(4) Vid ett annat tillfälle, rörde han
överarmen på en sjuk man och upptäckte en Khayt (ett snöre) runt den. När han frågade
mannen vad det var, svarade mannen, ”Det är någonting som innehåller en besvärjelse som
gjorts speciellt för mig”. Hudhayfah slet bort den från mannens arm och sa, ”Om du hade dött
med den på, skulle jag inte ha gjort begravingsbönen för dig!”(5) ’Abdullaah ibn Mas’ouds fru,
Zaynab rapporterade om en gång när Ibn Masoud såg ett halsband runt hennes hals och han
frågade vad det var, hon svarade, ”Det är ett band över vilken en besvärjelse har lästs för att
hjälpa mig.” Han ryckte den från hennes hals, tog sönder den och sa ”Sannerligen har inte
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’Abdullaahs familj behov av någon Shirk! Jag har hört Allahs Budbärare (sallalahu alaihi wa salaam)
säga, ’Besvärjelser, talismaner och trolldom är Shirk.” Zaynab svarade, ”Varför säger du
detta? Jag hade ryckningar i ögat och när jag gick till Juden, den och den, läste han en
besvärjelse över det och det slutade att rycka!” Ibn Masoud svarade, ”Sannerligen var det bara
djävulen som rörde det med sin hand och när du blev förhäxad lämnade han det. Det hade
räckt för dig att säga så som Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) brukade säga:
(Idh-habil-ba’s Rabban-naas washfi antash-shaafee Laa shifaa’ illaa shifaa’uk shiffaa’an laa yughaadiruhu
saqarmaa)
Ta bort lidandet, O Herre över människorna och hela det helt eftersom Du är den sanne helaren. Det finns inget
bot utom Din bot; en bot som inte följs av någon sjukdom!”(6)

Regler för skrock/trolldom
Som tidigare nämnts, så är inte förbudet mot amuletter, talismaner och skrock begränsat till
dom Arabiska formerna som Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) nämnt. När helst objekt används av
samma anledning, tillämpas också detta förbud. Användandet av olika former av skrock är vitt
spridd i det Väst idag trots dess teknologiska framsteg och dess vetenskapliga framgångar.
Många talismaner har blivit så invävda i vardagslivet att få människor stannar och tänker på
dom, och ändå när deras ursprung avslöjas, blir den Shirk som ligger till grunden för dom
tydlig. Följande är bara några exempel på populära talismaner i Väst:
Hartass:
Baktassen från en hare, eller en avbild av en tass i guld eller silver bärs på nyckelringar eller
armband som en lyckoamulett av miljoner i Väst. Ursprunget till denna tro är baserad på harens
vana att stampa baktassen i marken. Enligt förfäderna kunde haren tala med underjordens andar när den stampade på marken. Därför sparades baktassen för att förmedla ens
önskningar till andarna liksom för att bringa tur.
Hästsko:
Många hus i Väst har hästskor uppspikade över deras dörrar, miniatyr varianter bärs också på
berlocker, nyckelringar eller på halsband, i tron att dom kommer att bringa tur. Ursprunget i
denna tro hittas i den Grekiska mytologin. I antika Grekland, ansågs hästar vara heliga djur. Om
en hästs sko hängdes över dörren till ett hus, trodde man att det bringade tur. Den öppna änden
av hästskon måste peka uppåt dock, så att den håller kvar lyckan. Om den pekar neråt, trodde
man att lyckan skulle rinna ut.

Tron på amuletter ger dom skapade sakerna en gudomlig makt för att undvika olycka och för
dom som tror på sådant innebär det att dom begränsar Allah i Ruboobeeyah (Herreskapet)
genom att han begränsas av sin skapelse. Faktum är att dom anser att amuletterna är starkare
än Allah, eftersom amuletterna tros förhindra olyckor som Allah har förutbestämt. Därför är
tron på amuletter en tydlig form av Shirk, som Ibn Mas’oud har sagt i den Hatith som tidigare
nämnts.

Koranens amuletter:
Följeslagarna (Sahaabah) som Ibn Mas’oud, Ibn ’Abbaas och Hudhayfah var alla emot att
bära besvärjelser ifrån Koranen. En del skolor bland Taabi’oon (studenter till Profetens
följeslagare) tillät det, men dom flesta var emot det. Men texten till Hadithen om talismaner
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gör ingen skillnad på besvärjelser som innehåller Koranen och dom som inte gör det. Och, vi
har inte några bevis för att Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) bar Koranverser eller tillät att dom
bars. Att bära Koranverser som besvärjelser motsätter sig också den profetiska metoden för att
bryta besvärjelser eller för att undvika det onda. Det är Sunnah att recitera sura 13-14 från
Koranen och suran 2:255 när ondskan närmar sig. Det enda recept för att få framgång i
Koranen är också att recitera den och praktisera den. Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) sa, ”Vem
som än reciterar en bokstav ifrån Allahs bok förtjänar en god gärning och varje god gärning är
värd tio gånger dess värde. Jag säger inte att Alif Laam Meem är en bokstav utan att Alif är en
bokstav, Laam är en bokstav och Meem är en bokstav.”(7) Att bära Koranen i en amulett är
detsamma som en sjuk man som får ett recept från doktorn. Och istället för att läsa det och få
sin medicin, rullar han ihop det till en boll och stoppar det i en påse och hänger det runt sin
nacke och tror att han kommer att bli bättre.
Så länge någon som använder en Koranbesvärjelse tror att det kommer att hålla ondskan borta
och bringa tur, så har han gett en del av skapelsen makten att ställa in det som Allah redan har
bestämt. Konsekvensen blir att han litar på det istället för Allah. Detta är själva kärnan i Shirk
runt trolldommen, som blir tydligt i följande berättelse:
’Eesaa ibn Hamzah sa, ”En gång kom jag och besökte ’Abdullaah ibn ’Ukayn och hittade
Hamzah med honom. Jag frågade ’Abdullaah, ”Bär du inte en Tameemah (besvärjelse)?” Han
svarade, ”Må Allah skydda oss från sådant! Vet du inte att Allahs budbärare (sallalahu alaihi wa
salaam) sa, ’Vem som än bär ett halsband eller armband litar på det.”(8)
Seden att producera miniatyrer av Koranen som är så små att dom är oläsliga för blotta ögat i
syfte att bära den i en berlock inviterar till Shirk. Liknande ornament med Aayatul Kursee
skrivet i miniatyr, i praktiken oläsliga, titlar som bärs som hängsmycken uppmuntrar också
Shirk. En som endast bär ett sådant ornament som smycke begår inte Shirk, men dom flesta
som bär det gör det för att skydda sig mot det onda, och som sådant faller det in i aspekten av
Shirk i den fundamentala Islamiska principen av Tawheed.
Muslimer måste undvika att använda Koranen som en lyckoamulett. Genom att hänga den i
sin bil, på nyckelringen, på armband och på halsband på samma sätt som icke Muslimer
använder sina olika varianter av amuletter och talismaner, öppnar man dörren för Shirk. Så
man måste noggrant se till att man tar bort ifrån sin tro allt som kan förminska det rena
konceptet av Tawheed.
Skrock
Arabien före Islam brukade anse att riktningen som fåglar och djur rörde sig i var ett tecken
på tur och otur och brukade planera deras liv runt sådana tecken. Bruket att läsa bra och dåliga
tecken i fåglar och djurs rörelser refererades till som Tiyarah från verbet Taara som betyder
”att flyga”. T.ex. om en person begav sig ut på en resa och en fågel flög över honom och
svängde åt vänster, skulle han se det som ett tecken på en nära förestående olycka, och skulle
återvända hem igen. Islam ogiltigförklarade dessa vanor eftersom dom motsätter sig grunden i
Tawheed al-’Ebaadah och Tawheed al-Asmaa was-Sifat.
1. Genom att rikta en form av dyrkan känd som tillit (Tawakkul) till andra än Allah och
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2. Genom att ge människan egenskapen av att kunna förutse gott och ont, och möjlighet att
undkomma Allahs öde.
Det är på grund av Hadtihen ifrån Profetens barnbarn, al-Husain som förbudet mot Tiyaray
har etablerats, i vilken han rapporterade att Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) sa, ”Vem som än
gör Tiyarah eller får det gjort åt sig, blir spådd eller förbannar någon, är inte en av oss.”(9)
”Oss” här syftar på Islams nation. Därför anses Tiyarah sätta den som tror på det utanför
Islams fålla. Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) förringade också effekten av Tiyarah i en annan
Hadith som rapporterats av Mu’aawiyah ibn al-Hakam. ”Mu’aawiyah sa till Profeten (sallalahu
alaihi wa salaam), ’Det finns några av oss som följer fågeltecken.’ Profeten (sallalahu alaihi wa salaam)
svarade, ’Det är bara något som ni själva har hittat på så låt det inte stoppa er.”(10) Det vill
säga, låt inte det hindra dig från att göra vad du vill göra, eftersom sådana tecken är
konstruerade av människans fantasi och har ingen verklighetsgrund. Allahs Profet (sallalahu alaihi
wa salaam) förklarade klart och tydligt att Allah, den mest Glorifierade, inte gjorde fågelns
flygriktning till ett tecken på någonting. Ingen framgång eller motgång som uppstår beror på
deras flygväg eller kan utläsas av den, även om en del händelser kan hända som
överensstämmer med denna tro.
Profetens (sallalahu alaihi wa salaam) följeslagare (Sahaabah) förkastade helt all form av tro på
fågeltecken när helst dom fann det uttrycktas av deras eget följe och studenter, T.ex. sa
’Ikrimah, ”En gång när vi satt med Ibn ’Abbaas, flög en fågel över oss och kraxade. En man i
gruppen utropade då, ”Bra! Bra!.” Ibn ’Abbas tillrättavisade honom genom att säga, ’Det
finns varken något bra eller dåligt i det.”(11) På samma sätt förkastade också Taabi’oon
(studenterna till Sahaabah) alla former av tro på skrock som uttrycktes av deras egna
studenter från den tredje generationen av Muslimer. T.ex., en gång kraxade en kråka medan
Taawoos var på en resa med en av sina vänner och hans sällskap sa, ”Bra!” Tawoos svarade,
”Vad är det som är bra med det? Följ inte med mig längre.”(12)
Det finns dock ett uttalande som tillskrivs Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) i Saheeh al-Bukhaaree
vars mening är ganska otydlig; ”Dåliga omen finns i tre ting: Kvinnor, att rida djur och
hästar.”(13) ’Aaeshah förnekar denna berättelse och säger, ”Av Den som har uppenbarat
Furqaan (Koranen) till Abul-Qaasim 14, vem som än berättar den har ljugit. Allahs budbärare
(sallalahu alaihi wa salaam) sa att det okunniga folket brukade säga, ’Säkert finns det Tiyarah (dåligt
omen) hos kvinnor, hästar och bestar med bördor.’ Sedan reciterade hon versen:
”Ingen hemsökelse drabbar vare sig jorden eller, era (egna) personer utan att det finns (bevarat i) en Bok innan vi
låter den bli till” (sura 57:22)

Hadithen är dock autentisk, men den ska tolkas enligt en annan av dess återberättelser som är
mera specifik; ”Om det skulle finnas dåliga omen, skulle dom ha funnits hos hästar, kvinnor
och i bostäder.” Därför bekräftade inte Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) existensen av dåliga
omen. Han pekade bara ut dom områden i vilka det troligast hade existerat om det fanns på
riktigt. Anledningen till att dessa tre områden specificerades var det stora antalet av missöden
som uppstod som förknippades med dom på grund av att dom var dom tre viktigaste delarna i
en mans liv. Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) föreskrev hela tiden olika böner för skydd som man
skulle säga när man besteg eller nyttjade dem. Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) sa, ”Om någon av
er gifter sig med en kvinna eller hyr en tjänare ska han ta tag i hennes pannlugg, nämna Allahs
namn, den mest Glorifierade, be för välsignelse och sedan säga:
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(Allahumma inne as-aluka khayrahaa wa khayra maa jabaltahaa alayh wa a’oudhu bika min sharrihaa wa sharri
maa jabaltahaa alayh)
Å Allah jag ber Dig om det bästa av henne och det bästa som Du har gjort en del av hennes natur. Jag söker
också skydd hos Dig mot hennes ondska och den ondska som Du har gjort en del av hennes natur.

Om han köper en kamel, låt honom ta tag i övre delen av mulen och säga likadant.”(15) Det har
också rapporterats att Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) sa att om någon av oss bestiger en häst ska
vi säga:
(A’oodhu bi kalimaatillaah at-taammaati min sharri maa khalaq)
Jag söker skydd i Allahs perfekta ord, från den ondska som Han har skapat.”(16)

Följande är en annan tradition som förekom för att stödja omen. Anas ibn Maalik citerade
Yahyaa ibn Sa’eed när han sa att en kvinna kom till Allahs budbärare (sallalahu alaihi wa salaam) och
sa, ” O Budbärare av Allah (sallalahu alaihi wa salaam) det fanns ett hus vars invånare var många och
deras rikedomar var överflödig. Sedan reducerades deras antal och förmögenheten försvann.
Kan vi lämna det?” Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) svarade, ”Lämna det för det är förbannat av
Allah.”(17) Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) informerade dem att det var inte en form av Tiyarah
att lämna huset eftersom platsen hade blivit en psykologisk börda för dom på grund av
missöden och ensamhet. Detta är en naturlig känsla som Allah har försett människan med.
När helst en människa upplever otur eller ondska i form av en sak, har han en tendens att vilja
så långt bort från den som möjligt, även om saken i sig själv inte orsakade missödet. Det ska
också noteras att förfrågan kom efter att missödena hade drabbat dom och inte före. Det är rätt
att referera till en plats eller folk som förbannade av Allah på grund av missöden som drabbar
dom. Förbannade i den bemärkelsen att dom blir straffade av Allah för något ont som dom har
gjort. På samma sätt har människan en tendens att älska och vilja vara nära vad som än
bringar henne tur och framgång. Denna känsla är i sig själv inte Tiyarah, fast när den blir
felplacerad kan den leda till Tiyarah och Shirk. Förvandlingen sker när en människa försöker
att undvika platser och saker där andra har haft otur eller att hon försöker ta reda på var andra
har haft framgång. Hon börjar att ge platser och saker egenskapen av tur och otur och i
fortsättningen kanske hon även börjar att utföra olika akter av dyrkan där.
Fa’l (bra omen)
Anas rapporterade att Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) sa, ”Det är varken smittande eller Tiyarah,
men jag tycker om Fa’l.” Följeslagarna frågade då, ”Vad är då Fa’l?” Han svarade, ”Ett bra
ord.”(18) Att erkänna dåliga omen i saker indicerar dåliga tankar om Allah och dom närvarande
tankarna innehåller Shirk. Men tron på bra omen har en tendens att vara mera positiva i
närmandet till Allah, innehåller det fortfarande Shirk av att tillskriva gudomlig makt till
skapade saker. Detta är därför Sahaabah var väldigt misstänksamma när Profeten (sallalahu alaihi
wa salaam) uttryckte att han tyckte om Fa’l, en god omen. Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) förklarade
dock för dom den begränsade aspekten av Fa’l som kan accepteras i Islam. Det är
användandet av optimistiska termer. T.ex., att ge en sjuk person smeknamnet ”Saalim” (Frisk)
eller en som har förlorat någonting ”Waajid” (den som hittar). Användandet av dessa och
liknande termer speglar ett hopp och en optimism i det oturliga och pågående känslorna av
välbefinnande. Troende ska vara optimistiska angående Allah vid alla tillfällen.(19)
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Islams regler om Omen och skrock
Från föregående Hadither kan det tydligt ses att Tiyarah syftar på en generell tro på omen och
skrock. Principen av att spå genom fåglars rörelse har förkastats helt av Profetens (sallalahu alaihi
wa salaam) Sunnah. Forntidens Arabien tog deras omen från fåglarna och andra nationer tog dom
någon annan stans ifrån, men principen är den samma. Ofta när man tittar på ursprunget till
denna typ av skrock blir dess Shirk tydlig. Följande är bara några exempel av dom oräknerliga
omen som finns närvarande i Väst:
Ta i trä:
När någon är tacksam för något och hoppas att hans lycka inte ska
Ändras säger han, ”Ta i trä”, och ser sig omkring efter något i trä att ta i. Ursprunget till denna
tro kommer ifrån den tiden då Européer trodde att gudar bodde inuti träden. För att be träguden
om en tjänst rörde man trädet. Om önskan blev uppfylld rörde man trädet igen för att tacka
guden.
Kasta salt:
Om saltet spills, tro många att något missöde kommer att inträffa, så det spillda saltet kastas över
vänstra axeln för att korrigera det. Ursprunget till denna omen ligger i saltets förmåga att hålla
maten färsk. Detta trodde man berodde på en magisk kraft i saltet. Så, att spilla saltet blev en
varning ifrån det onda. Eftersom man trodde att dom onda andarna bodde på ens vänstra sida, så
skulle kastandet av saltet över vänster axel tillfredsställa.
Att krossa en spegel:
Många människor tro att om man har sönder en spegel utan avsikt så betyder det sju års olycka.
Antikens folk trodde att deras spegelbild i vattnet var deras själ. Så om deras spegelbild blev
förstörd (t.ex. genom att någon kastade grus i vattnet), så förstördes också deras själ. När man
började göra speglar överförde man denna tro på dom också.
Svart katt:
När en svart katt korsar ens väg är det ett förebådande av otur, tror många. Denna tro har sitt
ursprung i medeltiden när man trodde att svarta katter var häxans husdjur. Häxor troddes göra
magiska drycker med hjärnan från svarta katter med delar av paddor, ormar och insekter. Om en
häxas katt levde is ju år, utan att ha hamnat i en brygd, trodde man att katten förvandlades till en
häxa.

Allahs förmåga att skapa framgång och motgång delas av Hans skapelse i tron på dessa.
Också fruktan för missöden och önskan om framgång som endast ska riktas till Allah är riktad
mot andra i skapelsen. Man hävdar kunskap om att kunna se in i framtiden och om det
osynliga, och denna kunskap tillhör bara Allah. Allah poängterar detta tydligt i Hans attribut
’Aalim al-Ghayb (den som vet det osedda). Allah får också Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) att
erkänna i Koranen att om han hade kunnat se in i framtiden så hade han undvikit alla
missöden.(sura 7:188)
Därför kan tron på Omen och skrock tydligt klassas som en form av Shirk i alla viktiga
områden av Tawheed. Denna regel fastställs ytterligare i Hadithen som rapporterats av Ibn
Mas’oud i vilken Allahs budbärare (sallalahu alaihi wa salaam) sa, ”Tiyarah är Shirk! Tiyarah är
Shirk! Tiyarah är Shirk!”(20) ’Abdullaah ibn ’Amr ibn al-’Aas rapporterade också att Profeten
(sallalahu alaihi wa salaam) sa, ”Vem som än förhindras att göra någonting på grund av Tiyarah, har
begått Shirk.” Följeslagarna frågade, ”Vad är dess gottgörelse? Han svarade, ”Säg:

(Allahumma laa khayra illaa khayruk wa laa Tayra illaa Tayruk wa laa elaaha ghayruk).
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O Allah, det finns inget gott förutom Ditt goda, inte heller fåglar förutom Dina, och det finns inget gott förutom
Du.”(21)

Från föregående Hadither, kan det tydligt ses att Tiyarah inte var begränsat till fåglar. Det
inkluderar alla former av tro på skrock. Dessa föreställningar varierar från plats till plats och
från tid till annan men dom är alltid samma form av Shirk.
Därför, är det obligatoriskt för alla Muslimer att noggrant undvika alla känslor som tar dom
bort ifrån sin tro. Om dom kommer på sig med att fullfölja sin tro utan att vara medvetna ska
dom söka skydd hos Allah och säga den tidigare nämnda du’aa (bönen). Detta område kan
anses som ganska obetydligt för att så mycket väsen ska göras om det. Men Islam trycker på
detta område eftersom det är grogrunden för vilken stora Shirk kan växa. Dyrkan av avgudar,
idoler, människor osv kommer inte på en gång, Sådana vanor växte fram över en lång period.
Människans tro på Allahs enhet nöttes gradvis ner och fröet av stora Shirk slog rot och
började växa. Men Islam försöker genom att ge ledning i alla aspekter av människans liv att
rensa ut det onda fröet innan det har slagit rot och förstört själva grunden av Muslimsk tro.
1Samlat av Ahmed, Ibn Maajah och Ibn Hibbaan.
2 Sunan Abu Dawud och al-Bayhaqee
3 Samlat av Ahmad och al-Haakim
4 Samlat av Ibn Abee Haatim
5 Samlat av Ibn Wakee’
6 Sahih Al-Bukhari och Sahih Muslim
7 Samlat av Ahmed och al-Haakim
8 Rapporterad av Ibn Mas’oud och samlat av Ahmad, at-Tirmidhee och al-Haakim
9 Samlat av at-Tirmidhee
10 Sahih Muslim
11 Citerat i tayseer al-Azeez al-Hameed
12 Ibid
13 Sahih Al-Bukhari
14 Adul Qaasim var Profetens (sallalahu alaihi wa salaam) smeknamn
15 Rapporterat av ’Amr ibn Shuáib och samlat av Abu Daawood
16 Rapporterat av Khawlah bint Hakeem och samlat av Muslim
17 Samlat av Abu Daawood och Maalik
18 Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim och Sunan Abu Dawud
19 Tayseer al-’Azeez al Hameed
20 Sunan Abu Dawud, at-Tirmidhee och Ibn Maajah
21 Samlat av Ahmad och at-Tabaraanee
Som litteratur har jag använd:
”The Fundamentals of TAWHEED” av Dr Abu Ameenah Bilal Philips
”Den Heliga Qur’anen” översatt av Dr Qanita Sadiqa
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Lektion 5
Att spå
Som nämndes i den föregående lektionen, finns det folk bland människorna som påstår sig ha
kunskap om det osedda och framtiden. Dom är kända under olika namn, bland dom:
spåkvinnor/män, siare, medium, teckentydare, magiker, astrologer osv. Spåkvinnor/män
använder olika metoder och medium från vilka dom påstår sig hämta sin information, bland
dom: tyda teblad, rita linjer, skriva siffror, tyda händer, lägga horoskop, titta i kristallkula osv.
Denna lektion kommer att ta upp olika konster av att spå, med undantag av magi, som
kommer att tas upp i nästa lektion.
Dom som praktiserar det okulta och som påstår sig uppenbara det osedda och förutse
framtiden kan delas in i två delar:
1. Dom som inte har någon riktig kunskap eller hemlighet utan berättar för sina kunder om
allmänna saker som händer dom flesta människor. Dom genomgår oftast ett antal
meningslösa ritualer, och sedan gör dom kalkylerade gissningar. Några av deras
gissningar blir sanna på grund av att dom är så vanligt förekommande. Dom flesta
människor har en tendens att komma ihåg dom få saker som blir sanna och glömmer
snabbt alla dom som inte blev sanna. Denna tendens är ett resultat av att det faktum att
efter ett tag blir alla förutsägelser till hälften bort glömda i det undermedvetna tills
någonting händer som får dom att komma tillbaka. T.ex. har det blivit vanligt
förekommande i Väst att man i början av året publicerar ett antal spådomar av flera
berömda medium. När en undersökning gjordes angående olika spådomar i Amerika 1980,
visade det sig att det medium som lyckades bäst hade bara 24 % rätt!
2. Den andra gruppen är dom som har fått kontakt med Jinnerna (andarna). Denna grupp är
väldigt viktig eftersom den involverar den grövsta formen av Shirk, och dom som är
inblandade brukar ha mycket rätt i sina informationer och dom representerar en riktig
Fitnah (frestelse) för både Muslimer och ickemuslimer.

Jinnernas värld
En del människor har försökt att förneka existensen av Jinnerna om vilka det har ägnats ett
helt kapitel i Koranen, Sura al-Jinn (72). Genom att lita på den litterära meningen av orden
Jinn som kommer ifrån verbet Janna, Yajunnu: ”att täcka, dölja eller gömma”, hävdar dom att
ordet Jinn i verkligheten refererar till ”smarta främlingar”. Andra har även statuerat att en
Jinn är en människa som inte har en sann tanke i sitt huvud utan han har en arg natur. Men,
sanningen är att Jinnerna representerar en annan skapelse av Allah som samexisterar med
människan på jorden. Allah skapade Jinnerna före Han skapade människan, och Han använde
också ett annat sorts element än det som Han använde för människan. Allah sa:

”Och Vi skapade förvisso (den helt vanliga) människan av torr klingande lera, av svart dy
pressad till en skapelse. Och Djinnen (den stora människan) hade Vi skapat förut av eld och
het vind.” (sura 15:26-27)
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Dom kallades för Jinner eftersom dom var dolda för människans ögon. Iblis (Satan) är ifrån
Jinnernas världen, även om han var bland änglarna när dom beordrades av Allah att buga
inför Adam. När han vägrade att buga och frågades varför, sa Allah:
”Han sa: Jag är bättre än Hon. Du har skapat mig av eld och henne har Du skapat av lera”
(sura 38:76)
’Aa’esha rapporterade att Profeten (saw) sa, ”Änglarna skapades av ljus och Jinnerna av rökfri
eld.”1 Allah sa också,
”Och (kom ihåg) den tid när vi sade till änglarna: Underkasta er Adam, och de underkastade
sig alla, men Iblis (gjorde det icke.) Han var (en) av djinnerna.” (sura 18:50)
Därför är det felaktigt att se honom som en fallen ängel eller liknande.
Jinnerna bör delas in i tre breda kategorier i förhållande till deras form av existens. Profeten
(saw) sa: ”Det finns tre typer av Jinner: En sort flyger i luften hela tiden, en annan sort existerar
som ormar och hundar, och en jordbunden sort som bor på en plats eller vandrar runt.”2
Jinnerna kan också delas in i ytterligare två grupper i förhållande till deras tro: Muslimer
(troende) och Kaafir (otrogna). Allah refererar till dom troende Jinnerna i Sura al-Jinn som
följer:
”Säg: Det har uppenbarats för mig att ett sällskap av djinner lyssnade till (Qur’anen) och de
sade: Vi har sannerligen hört en underbar Qur’an, den vägleder till den rätta vägen; så har vi
trott på den, och vi skall icke förbinda någon med vår Herre. (Sanningen är att-) upphöjd vare
vår Herres Majestät – Han har tagit Sig varken hustru eller son, och att de dåraktiga bland oss
brukade yttra orimliga lögner om Allah.” (sura 72:1-4)

”och många har avvikit från den rätta vägen, och några av oss underkastar (sig Gud) – och de
som underkastar sig Gud, det är de som söker den rätta kursen, och de som avviker (från den
rätta kursen,) de är Helvetets bränsle.” (sura 72:14-15)
Dom som inte tror bland Jinnerna refereras till med olika namn både på Arabiska och
svenska: ’Ifeet, Shaytaan, Qareen, demoner, djävlar, andar, spöken osv. Dom försöker att
missleda människan på olika sätt. Vem som än lyssnar på dom och som arbetar för dom
refereras till som en mänsklig Shaytaan (djävul). Allah säger:
”Och på liknande sätt har Vi för varje Profet gjort en fiende, de onda från de helt vanliga och
de stora människorna (Djinner).” (sura 6:112)
Varje människa har en individuell Jinn som följer henne och som refereras till som en Qareen
(dvs följeslagare). Detta är en del av människans test i detta liv. Denna Jinn uppmuntrar
hennes lägre behov och försöker hela tiden leda bort henne från det rätta. Profeten (saw)
refererade till detta förhållande som följer, ”Var och en av er har fått en följeslagare ifrån
Jinnerna.” Sahaabah frågade, ”Även du, o Allahs budbärare?” Och Profeten (saw) svarade,
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”Även jag, bortsett ifrån att Allah har hjälpt mig mot honom och han har underkastat sig. Nu
säger han till mig att bara göra gott.”3
Profeten Sulaymaan (Salomon) gavs mirakulös kontroll över Jinnerna, som ett tecken på att
han var profet. Allah sa:
”Och till Salomon samlades hans härar de stora och de helt vanliga människorna och fåglar
ihop, och de ordnades i särskilda avdelningar,” (sura 27:17)
Men denna förmåga gavs inte till någon annan. Ingen annan har tillåtits att kontrollera
Jinnerna och ingen kan. Profeten (saw) sa, ”Verkligen, en ’Ifreet från Jinnerna spottade på mig
i natt och försökte att bryta min Salaah (bön). Dock lät Allah mig att övermanna honom och
jag ville binda honom vid en av pelarna i huset så att ni alla kunde se honom på morgonen.
Då, kom jag ihåg min broder Sulaymaans böner: ’O min Herre, tillgiv mig och ge mig ett
kungarike som icke kan (ärvas) av någon efter mig.’ (sura 38:35) 4
Människan kan inte få kontroll över Jinnerna eftersom detta var ett speciellt mirakel som gavs
endast till Profeten Sulaymaan. Faktum är att kontakter med Jinnerna under andra
omständigheter än genom besittning eller olyckshändelse är oftast gjord genom vanhelgande
akter som är föraktade och förbjudna i religionen.5 Dom onda Jinnerna som sammankallas på
detta vis ökar deras partners synd och misstro på Gud. Deras mål är att dra så många andra
som dom kan in i den grövsta synd, att dyrka andra istället för eller vid sidan av Gud.
En kontakt med Jinnerna görs av dom som spår, Jinnerna kan informera dem om vissa
händelser i framtiden. Profeten (saw) beskrev hur Jinnerna samlar information om framtiden.
Han berättade att Jinnerna kan resa till dom nedre delarna av himlen och hörs en del av
informationen om framtiden som änglarna berättar sinsemellan. Sedan återvänder dom till
jorden och ger informationen till deras kontakter bland människorna.6 Detta brukade hända
ofta före Muhammed (saw) blev Profet och dom som spådde var väldigt korrekta med deras
informationer. Dom kunde bli väl ansedda vid dom kungliga hoven och i vissa religioner runt
om i världen blev dom t.o.m. dyrkade.
Efter det att Profeten Muhammed (saw) började sin mission ändrades situationen. Allah fick
änglarna att vakta dom nedre delarna av himlen noga, och dom flesta Jinnerna jagades iväg
med meteorer och skjutande stjärnor. Allah beskrev detta fenomen i följande uttalande i
Koranen som gjordes av Jinnerna.
”Och vi sökte nå himlen, men vi fann den full av starka vakter och skjutande stjärnor, och vi
brukade sitta i några av dess säten och lyssna. Men den som lyssnar finner nu en skjutande
stjärna i bakhåll för sig.” (sura 72:8-9)
Allah sa också:
”Och Vi har skyddat den mot varje förkastad Satans (intrång). Men om någon förstulet hör
(någonting av uppenbarelse, och förvränger det,) då förföljer en klar flamma honom.” (sura
15:17-18)
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Ibn ’Abbas sa, ”När Profeten (saw) och en grupp av hans följeslagare begav sig iväg till Ukaadh
marknad, blockerades djävlarna från att höra information från himlen. Meteoriter släpptes lös
mot dom, så dom återvände till sitt folk. När folket frågade vad som hände, berättade dom det
för dom. En del föreslog att någonting måste ha hänt, så dom spred ut sig över landet för att
hitta orsaken. En del av dom mötte Profeten (saw) och hans följeslagare medan dom gjorde Salaah
och dom hörde Koranen. Dom sa till sig själva att detta måste ha varit vad som blockerade
dom från att höra. När dom återvände till sitt folk berättade dom, ’Vi har i sanning hört en
underbar Koran, den vägleder till den rätta vägen; så vi har trott på den, och vi skall icke
förbinda någon med vår Herre.” (sura 72:1-2)7. Så Jinnerna kunde inte längre samla information
om framtiden lika lätt som dom kunde innan Profetens (saw) mission. På grund av det blandar
dom nu deras information med många lögner. Profeten (saw) sa: ”Dom (Jinnerna) förmedlade
informationen vidare tillbaka ner tills den nådde en magiker eller en spåkunning. Ibland
kunde en meteorit ta dem innan dom kunde föra informationen vidare. Om dom hann föra den
vidare innan dom träffades hade dom lagt till över hundra lögnenr.”8 ’Aa’eshah rapporterade
att när hon frågade Allahs budbärare (saw) om dom som kan spå, svarade han att dom var
ingenting. Hon nämnde då att ibland berättade dom som kunde spå saker som var sant.
Profeten (saw) sa: ”Det är en bit av sanningen som Jinnen stjäl och kacklar i örat på sin vän;
men han blandar den med hundra lögner.”9
En gång när ’Umar ibn al-Khattaab satt, passerade en stilig man honom (Sawad ibn Qaarib).
’Umar sa: ”Om jag inte har fel, följer den här personen fortfarande sin religion av för-Islamsik
tid eller kanhända är han en av dess spåmän.” Han beordrade att mannen skulle föras till
honom och frågade om det som han misstänkte. Mannen svarade, ”Jag har aldrig varit med
om en sådan dag när en Muslim möter sådana anklagelser.” ’Umar sa, ”Sannerligen är jag
beslutsam att du ska informera mig.” Mannen sa då, ”Jag var deras spåman under
okunnighetens tid.” ’Umar frågade, ”Berätta för mig om det märkligaste som din kvinnliga
Jinn berättade för dig.” Mannen sa då, ”En dag, när jag var på marknaden, kom hon till mig,
mycket bekymrad och sa, ’ Har du inte sett Jinnernas förtvivlan efter deras skam? Och deras
förföljelse av honkameler och deras ryttare.”10 ’Umar anmärkte, ”Detta är sant.”11
Jinnerna kan också informera sina mänskliga kontakter om den planerade framtiden. T.ex. när
någon kommer till ett medium, så får mediets Jinn information från mannens Qareen (den
Jinn som varje människa har) om vilka planer som han har gjort före han kom dit. Så mediet
kan tala om för honom att han kommer att göra det eller det, eller gå hit eller dit. Med denna
metod kan ett riktigt medium lära sig detaljerad information om främlingens förflutna.
Hon/Han kan berätta för främlingen föräldrarnas namn, var han föddes, hur hans barndom var
osv. Kunskapen att kunna berätta om det förflutna är ett av kännetecknen på ett riktigt
medium som har fått kontakt med Jinnerna. Eftersom Jinnerna kan resa och se över stora
områden samtidigt, kan dom också samla ihop stora mängder information om dolda saker,
förlorade saker och omärkta händelser. Bevis på denna kunskap kan hittas i Koranen, i
historien om Profeten Sulaymaan och Bilqees, drottningen av Sheba. När drottning Bilqees
kom för att träffa honom, bad han Jinnerna att hämta hennes tro ifrån hennes land. ”En
kraftfull anförare bland fjällens invånare sade: jag skall hämta den åt dig innan du slår läger;
och jag äger sannerligen styrka nog till det (och jag är) trovärdig.” (sura 27:39-40)
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Islams regler om spådomar
På grund av det vanhelgande och hörsägen som är inblandad i spådomar, har Islam tagit en
väldigt stark ståndpunkt emot det. Islam är emot all form av umgänge med dom som
praktiserar att spå, förutom för att råda dom att ge upp deras förbjudna vanor.
Att besöka ett medium
Profeten (saw) lade fram principer som klart förbjöd någon form av besök hos ett medium.
Sofia rapporterade från Hafsah (fru till Profeten) att Profeten (saw) sa, ”Bönen från den som
närmar sig ett medium och frågar denne om någonting kommer inte att accepteras under 40
dagar och nätter.”12 Straffet i Hadithen är för en så enkel sak som att närma sig ett medium
och fråga denne om någonting utav nyfikenhet. Detta förbud stödjs dessutom av Mu’aawiyah
Ibn al-Hakam as-Salamee i en Hadithen i vilken han sa, ”O Allahs Budbärare (saw),
sannerligen finns det folk bland oss som går och besöker orakel.” Profeten (saw) svarade, ”Gå
inte till dom.”13 Ett sådant strängt straff har givits endast för att besöka en spåkvinnna/man
eftersom ett besök är första steget mot att tro på spådomar. Om man gick dit och tvivlade på
dess sanning, och någon av spådomarna faller in, skulle man börja tro på dom och bli riktigt
hängiven. Den som går och blir spådd är fortfarande skyldig att be under dessa 40 dagar, även
om han inte får någon belöning ut av det. Om han överger bönen helt och hållet, har han
begått en annan grov synd.
Att tro på medium
Islamisk lag angående någon som går till en spåkvinna/man och tror att denne vet det osedda
och framtiden är en Kufr (otrogen). Abu Hurayrah och al-Hasan rapporterade båda att
Profeten (saw) har sagt, ”Vem som än närmar sig ett medium och tro på vad denne säger, har
tvivlat på det som uppenbarade sig för Muhammed.”14 En sådan tro ger skapelsen en del av
dom attribut som tillhör Allah angående möjligheten att se det osedda och framtiden.
Konsekvensen blir att det förstör Tawheed al-Asmaa was-Sifaat, och representerar en form av
Shirk i denna aspekt av Tawheed.
Reglerna för Kufr inkluderar, dom som läser böcker om eller skrivna av medier, lyssnar på
dom på radion eller tittar på dom på TV, eftersom dessa är de mest vanliga sätt som medier
idag sprider sina förutsägningar.
Allah gör det klart i Koranen att ingen annan vet det osedda förutom Han. Inte ens Profeten
Muhammed (saw). Allah sa:
”Och hos Honom är det oseddas nycklar. Ingen känner dem utom Han.” (sura 6:59)
Sedan sa Han till Profeten Muhammed (saw),
”Säg: Jag har ingen styrka att göra något gott eller ont mot mig själv utom det som Allah
behagar. Och om jag hade kunskap om det osedda, skulle jag ha tillförsäkrat mig ett överflöd
av gott, och det onda skulle icke ha vidrört mig.” (sura 7:188)
Och Han sa också:

”Säg: Ingen i himlen och på jorden känner det osedda utom Allah” (sura 27:65)

Islamisk monoteism ”Tawheed”
Översättning: Maria Hedman

www.islamguiden.com

Därför är alla dom olika metoder som används runt om i världen av orakel, medier och deras
likar förbjudna för Muslimer.
Handens livslinje, teblad, spådomskort liksom astrologiska tecken påstås alla informera dom
som tror på dom om deras framtid. Men Allah har statuerat utan tvivel att det är endast Han
allena som vet framtiden:
”Hos Allah ensam finns i sanningen kännedom om Timmen. Och Han sänder ned regnet och
Han vet vad som göms i moderliven. Och ingen själ vet vad den kommer att förtjäna i
morgon, och ingen själ vet i vilket land den kommer att dö. Allah är förvisso All-Vetande,
All-Underkunnig.” (sura 31:34)
Därför måste Muslimer vara ytterst försiktiga när dom handskas med böcker, tidningar,
dagspress liksom med individer som, på ena eller andra sättet, påstår sig ha kunskap om
framtiden eller det osedda. T.ex. när en Muslimsk metreolog förutsäger regn, snö, eller andra
klimat för i morgon ska han tillägga frasen, ”In Shaa Allah (om Allah så önskar)”. På samma
sätt är det om en Muslims doktor informerar sin patient att hon kommer att föda sitt barn om 9
månader eller på den och den dagen, ska denne lägga till frasen ”In Shaa Allah”, eftersom
sådana uttalande är bara en beräkning baserad på statistisk information.
1 Sahih Muslim
2 Samlat av at-Tabaree och al-Haakim
3 Sahih Muslim
4 Sahih Al-Bukhari och Sahih Muslim
5 Abu Ameenah Bilal Philips, Ibn Taymeeyah’s Essay on the Jinn (Riyadh: Tawheed Publication, 1989) s 21
6 al-Bukhaaree och Sahih Muslim
7 Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, at-Tirmidhee och Ahmad
8 Sahih Al-Bukhari och at-Tirmidhee
9 Sahih Al-Bukhari och Sahih Muslim
10 När Jinnerna hindrades från att tjuvlyssna på änglarna, var dom tvungna att följa efter Araberna för att ta reda på varför dom förhindrades.
11 Sahih Al-Bukhari
12 Sahih Muslim
13 Ibid., vol 4 s 1209, no 5532
14 Sunan Abu Dawud och al-Bayhaqee
Litteraturförteckning:
”The Fundamentals of TAWHEED”av Dr Abu Ahmeenah Bilal Philips (kap 5)
”Den Heliga Qur’anen” översatt av Dr Qanita Sadiqa
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Lektion 6
Astrologi
Muslimska lärda i det förflutna har gemensamt refererat till området kring beräkningar med
stjärnor och planeter som Tanjeem, och dom delar in det i 3 huvudkategorier för att kunna
analysera och klassificera enligt Islams lagar.
1. Första kategorien representerar tron att varelser på jorden påverkas av himlakroppar och
att framtida händelser kan utläsas genom att observera dessa himlakroppars rörelser.
Denna tro, som har blivit känd som astrologi, har sitt ursprung i Mesopotamien 3000 år
före Kristus, och blev fulländad under den Grekiska civilisationen. En äldre form från
Mesopotamien nådde Indien och Kina ca 600 år före Kristus, men Kina tog till sig endast
kunskapen om att kunna förutse framtiden med hjälp av stjärnorna. I Mesopotamien var
astrologi en kunglig institution i vilken omen om Kungens land och hälsa drogs upp med
hjälp av tecken från skyn. Den underliggande tron i Mesopotamien var att himlakropparna
var mäktiga gudar. När dessa astro-gudar introducerades till Grekland, 400 år före Kristus,
blev det en källa för Grekiska kunskaper om planeterna. I Grekland blev astrologi
tillgänglig för folk utanför dom kungliga kretsarna som hade råd.
I över 2000 år, hade astrologin ett mer dominerande inflytande över religionen, filosofin,
och dom otrognas vetenskap än vad Kristendomen hade. Både Dante och St. Thomas
Aquinas i 1200 talets Europa accepterade astrologisk påverkan i deras respektive
filosofier. Denna tro hade också Sabianerna till vilka Profeten Ibraaheem (Abraham)
skickades. Sabianerna dyrkade solen, månen och stjärnorna och böjde sig för dom. Dom
byggde också speciella platser för dyrkan i vilka statyer och bilder som föreställde
himlakropparna placerades. Det var deras tro att själen i himlakropparna kom ner i
bilderna och statyerna och kommunicerade med dom och fyllde folkets behov.1 Denna
form av astrologi anses som Kufr (otro) eftersom det förstör Tawheed al-Asmaa wasSifaat (enheten av Allahs namn och attribut). Sådan tro ger planeterna, stjärnorna och
galaxen några av Guds unika kvaliteter, och den mest framstående av dom är: Qadar
(ödet). Dom som praktiserar astrologi är också Kufr eftersom dom påstår sig ha kunskap
om framtiden som endast Allah kan känna till. Genom att ge sig själva några av Allahs
gudomliga kvaliteter av kunskap, ger dom på falska grunder folket som tror på dom en
chans att undvika skada som Allah har bestämt åt dom och att få framgång som Allah inte
har bestämt åt dom. Astrologi är också klassificerat som Haram (förbjudet) baserat på en
Hadeeth av Ibn ’Abbas i vilken Profeten (saw) sa, ”Vem som än skaffar sig kunskap
genom någon form av astrologi, har skaffat sig kunskaper genom en form av magi. Ju mer
av den formen av kunskap som han skaffar sig, ju mer ökar han sin synd.2
2

Den andra kategorin representerar dom som påstår att Allah har med vilja
låtit rörelserna och gestalterna i himlakropparna indikera förekomsten av händelser på
jorden.3 Detta var den tro som Muslimska astrologer hade som lärde och praktiserade den
Babyloniska vetenskapen om astrologi. Astrologi introducerades vid dom kungliga hoven
hos dom senare Umayyad kaliferna liksom hos dom tidiga ’Abbaasiderna. Varje kalif
brukade ha vid sin sida en astrolog, som rådde honom vilken dag som han skulle sköta
sina affärer och varnade honom för överhängande fara. Genom att astrologi var känd
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bland dom Muslimska massorna som Kufr’ gjordes en kompromiss av dom Muslimer som
ville praktisera astrologi, för att göra den Islamiskt acceptabel. Konsekvensen blev att
astrologiska förutsägningar sas vara enligt Allahs vilja. Men denna form är också Haram
(förbjuden) och dom som praktiserar den ska också betraktas som Kaafir (otrogna),
eftersom det inte finns någon riktig skillnad mellan denna tro och den av dom otrogna.
Allahs makt ges till himlakropparna, och dom som påstår sig kunna tyda dom påstår sig ha
kunskap om framtiden som endast Allah har. Dock har en del kunniga på senare tid blivit
mer slepphänta i tolkningen av den gudomliga lagen och har tillåtit denna form av
astrologi eftersom den har blivit vida spridd och accepterad bland många Muslimer.
3. Den tredje och sista kategorin är användandet av stjärnornas position av seglare och
ökenresande för att bestämma sin position eller av jordbrukare för att bestämma
ankomsten av en årstid för att kunna bestämma när man ska plantera osv. Dessa och
liknande användning representerar den enda aspekten av astrologi som är Halaal för
Muslimer enligt Koranen och Sunnah. Basen för detta undantag finns i följande
Koranvers:
”Och det är Han Som har skapat stjärnorna för er så att ni med deras hjälp måtte följa den
rätta riktningen genom landets och havets mörker.” (sura 6:98)
Al-Bukhaaree återger följande uttalande från Qataadah:4 ”Verkligen gjorde Allah
stjärnorna som riktmärken och för att stena djävlar. Så, den som söker någonting bortom
stjärnorna har spekulerat vilt. Han har missat sitt mål, har förlorat sin del av det goda livet,
och har tagit på sig någonting som han saknar kunskap om. Verkligen, dom som gör så är
folk som är ignoranta mot Allahs order. Dom har hittat på stjärnornas gudomlighet, och
påstår att om man gifter sig under den och den stjärnan, så kommer så och så hända, och
om man reser under den och den stjärnan kommer man att hitta det och det. Vid mitt liv,
under varje stjärna föds ett rött, ett svart, ett litet, ett stort, ett fult eller ett vackert djur.
Men varken stjärnorna, djuren eller fåglarna vet något om det osedda. Allah skulle ha lärt
Adam det, om Han skulle lära det åt någon. Han skapade honom med Sina egna händer,
fick änglarna att buga för honom, och lärde honom namnet på allting.”
Begränsningarna som Qataadah satte angående användandet av stjärnorna baseras på vers
98 i sura al-An’aam som tidigare nämnts. Det baserade sig också på följande vers:
”Och Vi har i sanningen smyckat den lägsta himlen med lampor, och Vi har gjort dem till
(ett medel) att köra bort sataner med.” (sura 67:5)
Profeten (saw) förklarade att Jinnerna brukade ibland resa upp till dom lägre himlarna och tjuvlyssna på
änglarna medan dom diskuterade sinsemellan olika händelser som skulle hände i världen. Jinnerna brukade
sedan återvända till jorden och informera dom som var involverade i att förutsäga framtiden. Han förklarade
också att Allah använde dom fallande stjärnorna (meteoriter) som ett medel att driva bort Jinnerna och
förhindra att dom tjuvlyssnade förutom vid sällsynta tillfällen. Konsekvent sa Profeten (saw) att
förutsägelser av dom som kan spå är en blandning av några få sanningar blandade med hundratals lögner.5
Muslimer är ålagda att fjärma sig från att använda stjärnorna till annat än det som klart och tydligt talats om
av Allah, eller sådant som är besläktat med det.
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Argument från Muslimska Astrologer
Muslimer som är involverade i astrologi har försökt att utnyttja några verser i Koranen för
att stödja och rättfärdiga deras vanor. T.ex., på senare tid, har sura al-Burjooj översatts till
engelska som kapitlet som ”Zodiak tecken”,6 och dess första vers har översatts som en
gudomlig ed ”genom zodiak tecken”. Detta är förstås en felaktig och missledande
översättning av ordet ”Burooj”. Ordet betyder egentligen ”stjärnornas formation” och inte
”Zodiak tecken”. Zodiak tecken är bara representerat av djur som omflyttats av antika
Babyloniern och Grekerna till existerande stjärnformationer. Därför, kan denna vers på
intet sätt användas som stöd för den hedniska stjärndyrkan. Denna målande beskrivning
har ingen relation med formationen av stjärnorna. Inte bara det, utan rörelsen av stjärnor
genom rymden kommer att förändra dom existerande stjärnformationerna radikalt med
tiden.
Tidigare användes följande vers från Sura an-Nahl för att rättfärdiga
astrologerna i Kalifernas hov:

”Och (Han har satt upp andra) märken, (efter dem) och efter stjärnorna följer de den rätta
riktningen.”
(sura 16:16)
Muslimska ”astrologer” hävdar att denna vers betyder att stjärnorna är tecken som
avslöjar det osedda och att människorna kan genom denna kunskap bli guidade i deras
framtid.7 Men Ibn ’Abbaas som Profeten (saw) kallade Turjumaan al-Qur’aan
(översättaren av Koranens mening), sa att ”märken” som nämns i denna vers betydde
vägmärken eller landmärken under dagsljusets timmar. Dom syftade inte alls på
stjärnorna. Och han fortsatte med att säga att ”efter stjärnorna följer de den rätta
riktningen” betydde, att dom vägleddes av dom på natten under sina resor till land och till
sjöss.”8 Med andra ord så betyder denna vers det samma som vers 98 i sura al-An’aam.
I vilket fall som helst, är användandet av dessa verser eller andra verser från
Koranen för att stödja studierna eller tillämpandet av den falska vetenskapen av
astrologi är helt ogiltig. Det motsätter sig mängder av andra Koranverser som
upprätthåller att endast Allah vet framtiden, och det motsätter sig också många
Hadeether som tydligt motsätter sig att lära sig och tro på astrologi och liknande
besläktade falska vetenskaper.
Till exempel, rapporterade Profetens följeslagare Ibn Abbaas att han (saw) sa, ”Vem som
än lär sig en gren av stjärnvetenskap, har lärt sig en gren av magi.”9 Abu Mahjam
rapporterade också att Profeten (saw) sa, ”Vad jag mest fruktar för min nation efter min
tid är, dess ledares orättvisor, tron på stjärnorna och förnekandet av det gudomliga
ödet.”10
Därför finns det ingen riktig grund inom Islam för tron på eller praktiserandet av astrologi.
Vem som än försöker att böja orden av den religiösa texten för att passa sina egna
förvirrade önskemål gör i verkligheten det samma som Judarna gjorde. Dom tog verser
ifrån Torah ut ur sitt sammanhang, och förändrade medvetet ordens betydelsen.11
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Islams regler angående Horoskop
Inte bara är praktiserandet av horoskop Haraam som nämnts tidigare, utan också att
besöka en astrolog och att lyssna på hans förutsägelser, att köpa böcker om astrologi eller
att läsa ens horoskop är också förbjudet! Eftersom astrologi mest används för att förutsäga
framtiden, anses dom som praktiserar det vara spåkunniga. Konsekvensen blir att den som
söker efter sitt horoskop hamnar under regeln som innehåller Profetens (saw) uttalande:
”Bönen från den som besöker en spåkunnig och frågar denne om någonting kommer inte
att accepteras under 40 dagar och nätter”.12
Som tidigare nämnts i föregående lektion, så är straffet i denna Hadeeth endast för att
besöka och fråga en astrolog, även om man tvivlar på det han säger. Om man tvivlar på
om informationen ifrån astrologin är sann eller falsk, tvivlar man också på om det finns
eller inte finns andra som kan se det osedda och framtiden vid sidan av Allah. Detta är en
form av Shirk eftersom Allah tydligt har sagt:
”Och hos Honom är det oseddas nyckel. Ingen känner dem utom Han.” (sura 6:59)
”Säg: Ingen i himlen och på jorden känner det osedda utom Allah” (sura 27:65)
Om någon tror på förutsägelserna i ens horoskop, antingen uttalade av en astrolog eller
skrivna i en bok om astrologi, faller denne direkt in i Kufr (otro) som har sagts av Profeten
(saw) ” Vem som än närmar sig ett orakel eller en språkkunnig och tror på vad denne
säger, har misstrott det som har uppenbarats för Muhamed.”13
Som den föregående Hadeethen, syftar denna Hadeeth bokstavligen till spåkunniga men
den kan lika gärna handla om astrologer. Båda påstår sig ha kunskap om framtiden.
Astrologens påståenden är lika motstridiga till Tawheed som påståendena ifrån en vanlig
spåkunnig. Han påstår att folks personlighet bestäms av stjärnorna, och att deras framtida
handlingar och händelser finns skrivna i stjärnorna. Den vanliga spåkunniga påstår att
formationen på tebladen i botten på koppen, eller linjerna i handflatan säger honom
samma saker. I båda fallen är det individer som påstår sig ha förmågan att kunna läsa den
fysiska formationen av skapade objekt och genom det få kunskap om det osedda.
Tron på astrologi och att lägga horoskop är klart motsatt till det skrivna och anden inom
Islam. Det är i verkligheten en tom själ, som inte har smakat på riktig Eemaan (tro) som
söker deras väg. Dessa vägar representerar ett värdelöst försök att undkomma Qadar
(ödet). Dom okunniga tror att om dom vet vad som komma skall i morgon, kan dom
förbereda sig redan idag. På så sätt kan dom undvika det dåliga och försäkra sig om det
som är bra. Ändå, fick Allahs budbärare (saw) veta ifrån Allah att han skulle säga.
”Om jag hade kunskap om det osedda, skulle jag ha tillförsäkrat mig ett överflöd av gott,
och det onda skulle icke ha vidrört mig. Jag är bara en Varnare och en glädjebudbärare till
ett folk som tror.” (sura 7:188)
Sanna Muslimer har alltså som sin plikt att hålla sig borta ifrån dessa områden. Så ringar,
kedjor och dylikt som har dessa stjärntecken ska inte bäras, även om man inte tror på dom.
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Dom är en del av ett fabricerat system som propagerar för Kufr och ska helt undvikas.
Ingen troende Muslim ska fråga en annan vilket tecken denne tillhör, eller försöka att
gissa sig till det. Inte heller ska man läsa horoskop i tidningar eller lyssna till dom när dom
läses. Och varje Muslim som låter astrologiska förutsägelser bestämma sina handlingar, ska
söka Allahs förlåtelse och förnya sin Islam.
1 Tayseer al-’Azeez al-Hameed, sid 441
2 Sunan Abu Dawud och Ibn Majjah
3 Tayseer al-Azeez al- Hameed, sid 442
4 En ledande kunnig bland dom som studerade under Profetens följeslagare.
5 Sahih Al-Bukhari och Sahih Muslim
6 A. Yusuf Ali. The Holy Qur’an (Översättning)
7 Tayseer al-’Azeez al-Hameed, s 444
8 Samlat av Ibn Jareer at-Tabaree i hans Tafseet. (Jaami’ al-Bayaan ’an ta’weel al-Qur’aan)
9 Sunan Abu Dawud och Ibn Maajah
10 Samlat av Ibn Asaakir och autentisk av as-Suyootee (citerad i Tayseer al’Azeez al-Hameed sid 445)
11 Se sura 4:47 och 5:13 och 41
12 Sahih Muslim
13 Sunan Abu Dawud och Ahmad
Litteraturförteckning:
”Thr Fundamentals of TAWHEED”av Dr Abu Ahmeenah Bilal Philips (kap 6)
”Den Heliga Qur’anen” översatt av Dr Qanita Sadiqa
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Lektion 7
Magi
Magi kan definieras som tillsynes kontroll över förutsättningar av naturens krafter genom
inoverande ritualer av övernaturliga agenter, liksom en tro att man kan förändra naturen
genom att använda vissa riter, formula och handlingar. Studien av naturens fenomen,
traditionellt kallad ”vit” eller naturlig magi, utvecklades i västvärlden till vad som idag kallas
för modern naturvetenskap. Skild från detta är ”svart magi” eller trolldom som är ett försök att
använda eller framkalla naturens mäktiga krafter för personliga eller lömska orsaker. Termen
häxkonster, spådom och svartkonster är några av dom termer som vanligen används när man
refererar till magi och dess praktiserade. Häxkonst var benämningen på trolldom som
praktiserades av en kvinna som var besatt av en demon. Spådom refererade till försöken att få
övernaturliga inblickar i framtiden medan svartkonster eller kommunikation med dom döda
var ett sätt att spå.
I Arabiskan, skiljer man inte med termen ”Sihr” (magi) dom olika formerna av magi. Så den
inkluderar trollkonst, häxkonst, spådom och svartkonst. Sihr definieras i Arabiskan som det
som orsakas av det som är dolt eller av subtila krafter. T.ex. så rapporterades Profeten (saw) i
en Hadeeth ha sagt ”Verkligen är en del former av tal magi.”1 En vältalig karismatisk talare
kan få det som är rätt att verka fel och vise versa. Så Profeten (saw) syftade på en del aspekter
av det som en form av magi.

Magins verklighet
Det har blivit populärt att i modern tid förneka att magi har någon verklig grund alls. Populära
historier om effekter av magi förklaras bort som ett resultat av oordning som masshysteri osv,
och det påpekas att magi bara påverkar dom som tror på det. Magins lätthet förklaras som
humbug baserat på en serie av illusioner och trick.
Trots att Islam förkastar effekten av besvärjelser och amuletter för att förhindra det dåliga och
framkalla det som är bra, så erkänner den att en del aspekter av magi är verklig. Det är sant att
mycket av den magi som är runt omkring oss idag är en produkt av trick som involverar
hjälpanordningar som är utformade för att lura publiken. Men precis som med spåkunniga så
finns det en del människor runt om i världen som praktiserar riktig magi som ett resultat av
deras kontakt med Shayaateen (dom onda Jinnerna). Före vi tittar på Jinnerna och vad dom är
kapabla till, så låt oss titta på bevisen ifrån Koranen och Sunnah som används som stöd för
Islams position att erkänna att det finns en sanning i en magi. Ett sådant närmande till ämnet
är viktigt, eftersom den ultimata måttstocken för vad som är sant och falskt inom Isalm finns i
dessa två källor av gudomliga uppenbarelser till människan.
Allah förklarar i Koranen den fundamentala Islamiska synen på magi i följande vers:
”Och (nu) när det har kommit ett sändebud till dem från Allah, som uppfyllelse av det, som är
hos dem, har den del av folket, till vilket Boken gavs, kastat Allahs Bok bakom sig som om de
icke visste (det). (sura 2:101)
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Efter att ha pekat ut hycklarna bland Judarna angående profetens 10 budskap, fortsätter Allah
att ta sönder en lögn som dom har hittat på om Profeten Sulaymaan.
”Och de följer (den kurs) som de upproriska (männen) följde mot Salomons regering. Och
Salomon förnekade icke, utan (det var) de upproriska (som) icke trodde. De lärde folket
falskhet och bedrägeri. Och (de sade sig följa det), som uppenbarades för de två änglarna i
Babylon, Harut och Marut. Men dessa två lärde icke ut något till någon förrän de sagt: Vi är
bara en prövning från Allah, förkasta därför icke vad vi säger. Så av dem lärde sig
människorna det med vilket de gjorde åtskillnad mellan en man och hans hustru, men de
skadade ingen därmed, utom på Allahs befallning ( i motsats) lärde sig dessa människor (den
Helige Profetens motståndare) det, som kunde skada dem och inte göra dem något gott. Och
de har förvisso vetat att den, som köpslår med detta inte har någon andel i det goda i det
Tillkommande, och att det, för vilket de sålt sina själar sannerligen är ont, om de blott vetat.”
(sura 2:102)
Judarna brukade rättfärdiga deras användning av magi inom ett mystiskt system som kallades
för Cabala genom att hävda att dom hade lärt det ifrån Profeten Sulaymaan själv. Allah
förklarar att efter att ha kastat den gudomliga skriften bakom sina ryggar och efter att ha
förkastat den sista Profeten, valde Judarna att följa magiska formula som dom hade lärt sig av
djävlarna. Deras djävlar hade redan begått otro bara genom att lära sig det. Dom undervisade
också en form av spådom kallad astrologi. Det hade lärts ut av två änglar vid namn Harut och
Marut som sändes som en prövning för folket i Babylon. Änglarna brukade varna folket att
inte begå otro genom att lära sig spådom före dom lärde dom något ut av dess användning,
men folket lyssnade inte på deras varningar. Dom lärde sig ifrån astrologi hur som skulle
skapa missämja mellan folk och förstöra äktenskap till den grad att dom trodde att dom kunde
skada vem än dom ville. Men, det är Allah som bestämmer vem som kommer att bli påverkad
och vem som inte kommer att bli påverkad av det. Eftersom akter av otro är viktiga i
användandet av riktig magi, skadar dom sig själva genom att garantera sig en plats i helvetet.
Men dom brydde sig inte om dessa skrifter, låssades att dom inte var där. Det var också
skrivet i Torah att vem som än deltog i en magisk handling skulle förevigt förgås i elden, helt
avskärmad från belöningen i Paradiset. Men, Judarna tog bort dessa verser helt och hållet och
fortsatte att praktisera dom magiska handlingarna.
Det visas tydligt att magi är Haraam (förbjudet) i frasen: ”Och de har förvisso vetat att den,
som köpslår med detta inte har någon andel i det goda i det Tillkommande” (sura 2:102). Att
för evigt brinna i helvetet kan bara vara ett straff för en handling som är extremt Haraam.
Versen visar också att både magikerna och den som lär sig eller lär ut magi är Kaafirs
(otrogna). Den inkluderar vem som än vinner välstånd från att lära ut, vem som än betalar för
att lära sig och vem som än har kunskap om det. Allah refererar också till magi som Kufr
(otro) i frasen: ”Vi är bara en prövning från Allah, förkasta därför icke vad vi säger”, och
”Och Salomon förnekade icke, utan (det var) de upproriska (som) icke trodde. De lärde folket
falskhet och bedrägeri.” (sura 2:102)
Det finns en Hadeeth i Saheeh al-Bukhaaree och andra böcker om Hadeether som nämner att
Profeten (saw) själv ibland led av effekterna av magi. Zayd ibn Araqam rapporterade att en
Jude vid namn Labeeb ibn A’sam, la en magisk förtrollning över Profeten (saw) och när han
började att lida av den, kom Jabreel (Gabriel) och uppenbarade Mu’awwadhataan (sura al-
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Falaq och an-Naas) och sa till honom, ”Det var verkligen en Jude som la sin förtrollning över
dig och den magiska formeln är i en speciell källa.” Profeten sände ’Alee ibn Abee Taalib för
att hämta formeln. När han återvände med den, sa Profeten (saw) till honom att han skulle
knyta upp knutarna på den, en efter en, och läsa en vers från suran för var och en. Det gjorde
han och Profeten (saw) reste sig upp som om han hade blivit befriad efter att ha suttit
bunden.2
Varje nation på jorden har förteckningar om folk som har praktiserat någon form av magi.
Även om en del av det har varit falskt så är det högst osannolikt att hela mänskligheten skulle
ha kommit på liknande historier om magi och övernaturliga fenomen om det inte fanns någon
gnutta sanning i det. Var och en som på ett seriöst sätt studerar dom vida förekommande,
nedtecknade övernaturliga fenomenen, kommer att komma fram till att det måste finnas nån
gemensam nämnare. Hemsökta hus, seanser, voodo, tungotal, att sväva osv representerar ett
mysterium för dom som inte känner till Jinnernas värld. Alla av dessa händelser har sin egen
manifestation i olika delar av världen. Även i den Muslimska världen förekommer det,
speciellt bland ledarna (shaik) av olika extrema Sufi ordnar. Många av den verkar sväva, resa
över vida sträckor på ett ögonblick, få fram pengar och mat från tomma intet, osv. Deras
okunniga anhängare tror att deras magiska konster är en form av gudomlighet och så ger dom
villigt sina förmögenheter och lever för att tjäna sina ledare. Men bakom alla dessa fenomen
ligger den dolda och illvilliga världen av Jinnerna.
Som nämndes i en tidigare lektion, är dom flesta Jinnerna osynliga förutom dom som har
formen av hundar och ormar. Men det finns en del av dom som kan ta vilken form som dom
vill, även en människoform. T.ex. sa Abu Hurayrah ”Allahs budbärare gjorde mig ansvarig
för att skydda välgörenheten (Zakaah) under Ramadan. Medan jag gjorde det, kom någon
och började att gräva runt i maten så jag fick tag i honom. Jag sa ’Vid Allah, jag ska ta dig till
Allahs budbärare!’ Mannen bönade ’Jag är fattig och jag har dom som är beroende av mig.
Jag är i stor nöd’. Så jag lät honom gå. Nästa morgon sa Profeten (saw), ’O Abu Hurayrah,
vad gjorde din fånge i natt?’ Jag sa, ’Han klagade att han är i stor nöd och att han hade en
familj så jag lät honom gå.’ Profeten (saw) svarade, ’Sannerligen ljög han för dig och han
kommer att återvända.’ Eftersom jag visste att han skulle återvända, låg jag och väntade på
honom. När han återvände och började att gräva i maten, tog jag tag i honom och sa, ’Jag ska
verkligen ta dig till Allahs budbärare.’ Han bönade, ’Låt mig gå! Jag är fattig och har en
familj. Jag ska inte återvända.’ Så jag hade förbarmande över honom och lät honom gå. Nästa
morgon sa Allahs budbärare (saw), ’O Abu Hurayrah, vad gjorde din fånge i natt?’ Jag sa att
han klagade på att han var i stort behov och hade en familj, så jag lät honom gå. Profeten
(saw) svarade, ’Sannerligen ljög han för dig och han kommer att återvända.’ Så jag väntade på
honom och fångade honom när han började strö mat omkring. Jag sa, ’Vid Allah, jag ska ta
dig till Allahs budbärare. Detta är tredje gången, och du lovade att du inte skulle återvända.
Ändå kommer du tillbaka!’ Han sa, ’Låt mig ge dig några ord som Allah kommer att belöna
dig för.’ Jag sa, ’Vilka är dom?’ Han svarade, ’När helst du går och lägger dig recitera
Aayatul-Kursee3 från början till slut. Om du gör det, kommer en skyddsängel ifrån Allah
alltid att vara med dig och Satan kommer inte nära dig förrän nästa morgon.’ Då lät jag
honom gå. Nästa morgon sa Allahs budbärare, ’Vad gjorde din fånge i går kväll?’ Jag sa att
han påstod att han skulle lära mig några ord som skulle göra att Allah belönade mig för att jag
lät honom gå. När Profeten (saw) frågade vilka dom var, sa jag till honom att det var att säga
Aayatul-Kursee före sänggående. Jag sa också till honom att han sa att en skyddsängel från
Allah skulle förbli vid min sida och att Satan inte skulle komma nära mig förrän jag vaknade
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nästa morgon. Profeten (saw) sa, ’Sannerligen har han sagt dig sanningen fast han är en
inbiten lögnare. O Abu Hurayrah! Vet du vad du har pratat med dessa tre nätter?’ Jag svarade,
’Nej’. Och han sa, ’Det var en djävul.”4
Dom kan också resa över stora distanser på ett ögonblick och gå in i mänskliga kroppar som
är förberedda på deras intrång. Allah har sett det som lämpligt att ge dom dessa extrema
förmågor, på samma sätt som han har gett andra varelser andra förmågor som inte människan
har. Ändå har han valt människan att vara stå över alla skapelser.
Om man kommer ihåg dessa grundläggande fakta om Jinnerna, så kan alla övernaturliga och
magiska händelser som inte är humbug lätt få sin förklaring. T.ex. i fallet av hemsökta hus,
där ljuset tänder och släcker sig själva, tavlor ramlar ner från väggarna, saker flyger genom
luften, golven spricker osv så är det Jinnerna som får det att hända medan dom förblir i sin
osynliga form. Detta är också sanningen med sienser där andar ifrån döda personer verkar
kommunicera med dom levande. Folk som känner igen sina döda släktingars röster, hör dem
tala till dom om händelser från deras liv. Detta sker genom att mediet kallar på den Jinn som
var tilldelad den döda personen. Det är Jinnen som imiterar den döda personens röst och
relaterar till händelser från personens förslutna. På liknande sätt är det med anden i glaset som
verkar svara på frågor. Det som Jinnerna gör när dom är osynliga kan lätt ge
häpnadsväckande resultat om det är den rätta atmosfären. I fallet när folk verkar kunna lyfta
upp objekt utan att röra dem så blir dom helt enkelt upplyfta av Jinnernas osynliga händer.
Dom som kan röra sig över stora distanser och kan vara nästan samtidigt på två olika platser
blir transporterade av deras osynliga följeslagare eller ibland blir Jinnen synlig i deras form.
På samma sätt får dom som kan få fram mat och pengar ifrån luften hjälp av en osynlig och
snabb Jinn. Även den mest otroliga formen av reikarnation, som den sju år gamla flickan
Shanti Devi i Indien som kunde berätta om händelser i ett tidigare liv med inlevelse och
detaljrikedom. Hon beskrev sitt tidigare hem i en stad i Muttra som är en provins långt bort
från var hon bodde. När folk reste dit för att kontrollera, bekräftade lokalbefolkningen att ett
sådant hus hade stått där hon hade beskrivit det. Dom bekräftade också en del av detaljerna
från hennes liv som hon hade berättat. Helt klart hade denna information satts in i hennes
undermedvetna av en Jinn. Profeten (saw) bekräftade detta fenomen när han sa, ”Sannerligen
är den dröm som en man ser under sömnen av tre typer: En dröm från ar-Rahmaan (Allah), en
sorglig dröm från Satan och undermedvetna drömmar.”5 Det finns inga tvivel på att Jinnerna
kan gå in i människokroppen på samma sätt som dom kan gå in i hjärnan. Fallen av dom som
är besatta är för många för att man ska kunna räkna dom. Det kan vara tillfälligt som det är för
många Kristna och hedniska sekter där folk arbetar sig upp till ett fysiskt och spirituellt
tillstånd och faller i trans och börjar tala i tungor. I detta försvagade tillstånd kan Jinnerna lätt
ta sig in i deras kroppar och ta över deras läppar. Detta fenomen har också noterats bland en
del Sufi ordnar under deras Dhikr6 sessioner. Eller så är det ett långtgående fenomen vari en
stor peronlighetsförändring sker. Den besatta uppträder ofta irrationellt, har superstyrka eller
så talar Jinnen helt enkelt genom honom på en regelbunden basis.
Exorcism7 blev vida spridd i Europa under medeltiden. Dom Kristnas sätt att praktisera
exorcism är baserad på ett antal tillfällen då Jesus fördrev andar ifrån besatta människor som
beskrivits i Nya Testamentet. Vid ett tillfälle kom Jesus och hans lärjungar till Gadaras
område och mötte två män som var besatta. När Jesus bad demonerna att lämna deras kroppar,
lämnade dom männen och for in i en svinhjord som betade i närheten. Hjorden rusade sedan
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utför en brant ner i en sjö och dunknade.8 Besatthet har också varit ämnet i en rad filmer (bla
Exorcism och Rosmarys baby). Den generella attityden i det materialistiska väst är att förneka
allting som är övernaturligt. Så i Väst har inte exorcism någon rationell grund och ses som ett
resultat av vidskepelse. Men inom Islam är användandet av exorcism erkänd som ett
botemedel mot äkta fall av besatthet och andra element som ett resultat av det, om metoden
stämmer överens med Koranen och Sunnah.
Det finns i huvudsak tre metoder att fördriva en Jinn ifrån en besatt människa.
Med först metoden kan Jinnen avlägsnas genom att man kallar på en annan Jinn.
Denna metod är förbjuden i Islam eftersom kallandet på Jinnen ofta involverar
vanhelgande metoder. Islams grundsats skulle troligen bli utlämnad åt Jinnen.
Detta är fallet med en trollkarl eller en häxa som bryter en besvärjelse med en
annan.
Med den andra kan Jinnen bli flyttad genom att man bekräftar Shirk i dess
närvaro. När Jinnen är nöjd med exorcistens Kufr kommer han också att ge sig
av. Genom att göra så, försäkrar han exorcisten att hans metoder och tro är den
rätta. Detta är fallet när Kristna präster som utför exorcism mot en Jinn genom
att kalla på Jesus och genom att använda korset, och när en otrogen hög präst
utför exorcim i deras falska gudars namn.
Med tredje metoden kan Jinnen också förvisas med hjälp av att recitera Koranen
och be för att söka skydd hos Allah. Dessa gudomliga ord och formuleringar
hjälper till att ändra atmosfären runt den besatta. Jinnen kan sedan drivas ut från
kroppen genom kommendering och ibland följt av att man blåser. Men dessa
handlingar är i sig själva värdelösa om inte den som utför dom har en stark
Eemaan (tro) och en bra kontakt med Allah baserat på ens goda gärningar.
Ya’laa ibn Marrah sa, ”En gång reste jag med profeten (saw) och vi kom förbi en kvinna som
satt med henne barn på vägen. Hon sa, ’O Allahs budbärare, denna pojke har blivit hemsökt
och har gett oss mycket prövningar. Jag vet inte hur många gånger per dag som han drabbas
av besatthet!” Profeten (saw) sa, ’Ge honom till mig’. Så hon sträckte upp pojken till honom
och Profeten (saw) satte pojken framför sig mitt på sin sadeln. Sedan öppnade han pojkens
mun och blåste9 in tre gånger och sa, ’Bismillaah! Jag är en tjänare till Allah, så ge dig iväg, o
Allahs fiende!” Sedan vände han pojken mot kvinnan, och sa, ’Möt oss här när vi återvänder
och berätta för oss vad som har hänt.’ Sedan fortsatte vi och när vi återvände fann vi henne på
platsen. Hon hade med sig tre får så Profeten (saw) frågade, ’Hur mår din pojke?’ Hon
svarade, ’Vid Den som har sänt dig med sanningen, vi har inte märkt något fel på honom
sedan dess, så jag har hämtat dig dessa får.’ Profeten (saw) sa till mig, ’Stig av och ta en.
Återlämna sedan resten till henne.’10
Umm Abaan bint al-Waazi’ rapporterade att när hennes farfar Zaari’ gick med en delegation
från deras stam för att träffa Allahs budbärare, förde han med sig en av sina söner som var
tokig. När han nådde Allahs budbärare sa han, ”Jag har en son med mig som är tokig, så jag
har hämtat honom till dig för att du ska be för honom.” Profeten (saw) sa till honom att föra
fram sonen. Så han tog av sin sons reskläder och satte på nya kläder, sedan bar han honom till
Profeten (saw). Profeten (saw) sa, ’ För honom närmare mig och vänd hans rygg mot mig.”
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Sedan tog Profeten (saw) tag i pojkens kläder och slog honom hårt i baken. Medan han slog
honom sa han, ”Ge dig iväg, Allahs fiende! Fiende av Allah, ge dig iväg!” Pojken började då
att se sig omkring som om han var helt okej. Profeten (saw) satte ner honom framför sig och
bad om vatten. Han skvätte det på pojkens ansikte och bad en bön för honom. Efter det att
Profeten (saw) hade bett, var det ingen i församlingen som var bättre än pojken.”11
Khaarijah ibn as-Salt rapporterade att hans farbror sa, ”En gång, när vi lämnade Allahs
budbärares sällskap, kom vi förbi en beduinstam. Några av dom sa, ’Vi har fått veta att ni har
kommit med en del bra saker från den mannen (Profeten Muhammed). Har ni någon medicin
eller någon besvärjelse för en besatt man?’ Vi svarade ja, så dom förde fram en galen man
som var satt under en förtrollning. Jag reciterade Faathihah över honom varje morgon och
kväll i tre dagar. Varje gång som jag hade blivit klar med reciteringen, samlade jag mitt saliv
och spottade. Slutligen steg han upp som om han kommit loss efter att ha varit bunden.
Beduinerna gav mig då en gåva som betalning, så jag sa till dem, ’Jag kan inte acceptera den
förrän jag har frågat Allahs budbärare.’ När jag frågade Profeten sa han, ’Ta den. För, vid mitt
liv, vem som än äter sin väg genom falska besvärjelse kommer att bära bördan av hans synd,
Men du har förtjänat den tyngden med en sanningens besvärjelse.’12

Islams regler för Magi
Eftersom både användandet av och lärandet av magi är klassificerat som Kufr i Isalm, har
Sharee’ah (lagen) en väldigt sträng dom för den som upptäcks använda det. Straffet för någon
som upptäcks använda det, som inte ångrar sig och slutar, är döden. Denna lag baseras på
följande Hadeeth rapporterad av Junub inb Ka’b: Profeten (saw) sa, ”Det föreskrivna straffet
för en magiker är att han avrättas med ett svärd.”13
Denna lag tillämpades flitigt av dom rättrogna kaliferna som ledde den Muslimska nationen
efter Profetens (saw) död. Bajaalah ibn ’Abdah rapporterade att Kalifen ’Umar ibn alKhattaab sände ett brev till en Muslimsk styrka som gjorde en offensiv mot Rom och Persien,
som beordrade dom att informera alla Zoroaster som var gifta med deras mammor, döttrar och
systrar att upplösa dessa äktenskap. Dom fick veta att dom skulle äta Zoroasternas mat för att
inkludera dem i kategorin ”ahlul-Kitaab”14 Slutligen beordrades dom att döda varje
spåkunnig och magiker som dom fann. Bajaalah sa att på grund av ordern så dödade han
personligen tre stycken magiker.15
Efter en tid med rättrogna Kalifer blev lagen slapp. Ummayyad kungarna tillät inte bara
magiker och spåkunniga att praktisera sina förbjudna konster utan dom introducerade dem
också vid det kungliga hovet. Sedan staten slutade att tillämpa lagen, började en del av
Sahaabah (Profetens följeslagare) att själva genomföra den. Abu ’Uthmaan an-Nahdee
rapporterade att Kalifen al-Waleed ibn ’abdil-Malik (regerade 705-715 e.Kr.) hade en man vid
sitt hov som brukade uppträda med magi. En gång separerade han en mans huvud helt ifrån
kroppen. När chocken av hans handling elektrifierade publiken, fortsatte han att förvåna dom
genom att återföra huvudet till kroppen. Och mannen uppträdde som om hans huvud aldrig
hade huggits av. Folket i publiken utbrast, ’Subhaanaallah! Han kan ge liv åt det döda!”
Sahaabee, Jundub al-Azdee, märkte uppståndelsen i al-Waleeds hov så han kom för att se
magikern uppträda. Följande dag kom han tillbaka med sitt svärd fastsatt på ryggen. När
magikern steg fram för att börja sin show, rusade Jundub fram genom folkmassan med sitt
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dragna svärd och högg huvudet av magiker. Han vände sig sedan om till publiken och sa,
”Om han verkligen kan ge liv åt det döda, låt honom återföra sig själv till livet”. Al-Waleed
lär arrestera honom och kastade honom i fängelset.16
Orsaken till att reglerna för magiker är så stränga är för att skydda dom svagare elementen i
samhället från att falla in i Shirk i Tawheed al-Asmaa was-Sifaat genom att ge magikerna
gudomliga attribut som endast tillhör Allah.
1 Sahih al-Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud och at-Tirmidhee
2 Sahih Al-Bukhari och Sahih Muslim
3 Sura 2:255
4 Sahih Al-Bukhari
5 Sunan Abu Dawud
6 Guds namn upprepas hela tiden och oftast musikaliskt medan man svänger med kroppen eller till och med dansar
7 Att fördriva onda andar eller demoner ifrån besatta människor eller platser
8 Matteus 8:28-34 Markus 5:1-20 och Lukas 8:26-39
9 Det arabiska ordet som används är nafatha som betyder att man sätter tippen på tungan mellan läpparna och blåser. Det är en blandning av
att blåsa och spotta (nafakha) och att spotta lätt (tafala)
10 Samlat av Ahmad
11 samlat av Ahmad och Abu Daawood at-Tayaalasee från Matar ibn ’Abd ar-Rahmaan.
12 Sunan Abu Dawud
13 Samlat av at-Tirmidhee.
14 Dom som följer en uppenbarad skrift som Judarna och dom Kristna. Denna del av berättelsen var samlat av al-Bukhaaree, at Tirmidhee
och an-Nasaa’ee
15 Samlat av Ahmad. Abu Daawood och al-Bayhaqee
16 Samlat av al-Bukhaaree i hans historiebok
Litteraturförteckning:
”Thr Fundamentals of TAWHEED”av Dr Abu Ahmeenah Bilal Philips (kap 7)
”Den Heliga Qur’anen” översatt av Dr Qanita Sadiqa
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Lektion 8
Om trancendens
Allah, den mest största och mest Upphöjda, har beskrivit sig själv i Hans uppenbarade bok
och genom Hans Profet för att människan ska få en större förståelse för vem Han är. Eftersom
det mänskliga förståndet är begränsat, så är det omöjligt för förståndet att helt fullt ut kunna
förstå någonting som är obegränsat. Därför, tog Allah på sig att uppenbara en del av Sina
attribut för människan, för att människan inte skulle blanda ihop stora sakers egenskaper med
dom som tillhör Allah. När Allahs attribut blandas ihop med dom som tillhör skapelsen, slutar
det med att människan upphöjer skapelsen till gud. Det är detta upphöjande av skapelsen som
är kärnan och grunden för avgudadyrkan i alla dess former. I alla hedniska religioner och
kulturer förses skapelser och objekt felaktigt med gudomliga attribut och konsekvent så blir
dom föremål för dyrkan istället för Allah eller vid sidan av Allah.
Bland Allahs oräkneliga attribut finns ett som är ytterst viktig med hänsyn till dyrkan av Gud i
motsatt till dyrkandet av Hans skapelse. Denna viktiga egenskap är ”al-’Uloo”, som på
svenska betyder upphöjd eller transcendens. När den används för att beskriva Allah, syftar
denna egenskap på det fakta att Allah står över Sin skapelse. Han är varken omsluten av
skapelsen eller att någon dela av skapelsen står över honom. Han är inte en del av den
skapade världen och den är inte heller en del av honom. Faktum är att Hans varande är helt
skilt och separerat från Hans skapelse. Han är Skaparen och universum och dess innehåll är
alltihop en del av Hans skapelse. Men Hans attribut fungerar utan restriktion i Hans skapelse.
Han ser, hör och vet allt, och Han är den som styr allt som händer inom den skapade världen.
Ingenting händer utom med Hans vilja. Islams koncept är att Allahs förhållande till skapelsen
är dualistiskt, men i förhållande till Allah ensam eller skapelsen ensam så är det strikt
unitariskt. Det är dualistiskt i förhållande till att Allah är Allah, och skapelsen är skapelsen.
Två separata enheter, Skaparen och skapelsen. Ingen av dom är den andra och inte är dom
båda ett. Samtidigt så är det Islamiska konceptet okompromissbart unitariskt i den meningen
att Allah är absolut en, utan föräldrar, avkommor, eller partner. Han är unik i Sin gudomlighet
och ingenting är likt Honom. Han är den enda källan till universums makt och allting beror på
Honom. På samma sätt, är det strikt unitariskt visavi skapelsen, eftersom skapelsen av
universum och dess innehåll skapades av Allah själv. All skapelse är en produkt av samma
Skapare, och som sådan är dom skapade från samma substans, naturens byggstenar.

Betydelsefullt:
Egenskapen av transcedens har en speciell betydelse för människan i förhållande till hennes
dyrkan av Gud. Före ankomsten av Islam i sin slutliga form, hade människan farit vilse långt
borta ifrån innebörden av detta nobla attribut. Kristna påstod att Allah hade kommit till jorden
och blivit kött och blod i form av en man, Profeten ’Eesaa (Jesus), som dom påstod blev
korsfäst och dog. Judarna före dem påstod också att Allah kom ner till jorden i form av en
man och förlorade i en brottningsmatch med Profeten Yaqoob (Jacob).1 Perserna betraktade
sina kungar som guds gåva med alla av Allahs attribut, och konsekvensen blev att dom
dyrkade direkt till dom. Hinduerna trodde att Brahman, det supervarande, var överallt och i
allting så dom dyrkade oräkneliga idoler, mänskliga och djuriska som Brahman personifierad.
Faktum är, att denna tro fört Hinduerna till ett otroligt tillstånd vari dom faktiskt gör
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pilgrimsfärder till deras heliga stad Banaras för att dyrka guden Shiva som är personifierad
som en penis med stånd.
Hinduernas tankar att Brahman är allting blev senare en del av den Kristna tron och hittade så
småningom fram till Muslimer som var flera generationer efter Profeten (sallalahu alaihi wa
salaam). När den filosofiska böckerna från Indien, Persien och Grekland översattes under den
Gyllene eran av ’Abbaasid imperium, introducerades konceptet att Allah är allting och i
allting bland dom filosofiska cirklarna och blev en grundprincip ibland Sufiordnar. Så
småningom blev det också en del av den filosofiska skolan känd som Mu’tazilah
(rationaliseras) följeslagare som hade nyckelpossitioner hos ’Abbaassid Kalifen, Ma’moon
(styrde: 813-832 e.Kr.). Med Kalifens välsignelse propagerades för denna tro tillsammans
med andra förvridna idéer som fanns i deras filosofiskola. Inkvisitions domstolar upprättades
över hela imperiet och många lärda dödade, fängslades och torterades för deras motstånd mot
Mu’taziliternas filosofi.
Det var inte förrän Imaam Ahmad ibn Hanbal (778-855 e.Kr.) stod och försvarade tron hos
dom tidigare lärda Muslimerna och Sahaabah (Profetens följeslagare), som händelserna så
småningom ändrade. Under Kalif al-Mutawakkil (styrde 847-861), flyttades
Mu’tazilitfilosoferna ifrån känsliga administrativa poster i regeringsmakten och deras filosofi
fördömdes offentligt. Fast dom flesta av deras idéer dog ut med tiden, finns tron att Allah
finns överallt (immanent)blivit kvar till våra dagar bland många anhängare till Ash’arite
läran.2 Denna lära grundades av en lärd som hade lämnat Mu’taziliterna.
Faran i ett immanent konceptet
På grund av det falska attributet av gudomlig immanens (dvs tron ”att Gud är överallt”)
hävdade en del att Gud var mer i människan än i djuren, vegetationen, mineralierna osv. Från
den teorin var det bara en tidsfråga innan någon hävdade att Gud var mer i dem än i resten av
mänskligheten, antingen genom Hulool (att Allah var inneboende i en människa) eller genom
Ittihaad (fullständig sammanslagning av människans själ med Allahs ”själ”). Bland
Muslimerna på 800-talet fanns en mystiker och ett så kallat helgon vid namn al-Hallaaj (858992 e.Kr.), som öppet deklarerade att han och Allah var ett.3 Nusayriterna (en utbrytar
sektion som bröt sig loss från Shiiterna på 900-talet), hävdade att Profetens svärson ’Alee ibn
Abee Taalib, var en manifestation av Allah och en annan sekt som också bröt sig loss från
Shiiterna på 1000-talet som kallades för Druze, hävdade att Fatimid Shiit Kalifen, al-Haakim
bi Amrillah (996-1021 e.Kr.) var den sista inkarnationen av Gud bland människor. Ibn
’Arabee (1165-1240 e.Kr.) var ett annan så kallat helgon, han fick sina följeslagare att be till
sig själva och att inte be utanför dom själva eftersom han trodde att Gud var inuti männsikan.4
Det var samma teori som var kärnan i Elijah Muhammeds (d 1975) påstående i Amerika att
svarta människor var ”gudar” och att hans mentor, Fard Muhammed, var Allah själv.5 Pastor
Jim Jones, som dödade sig själv och 900 av hans följeslagare i Guyana 1979, är ett av dom
senaste exemplen av en man som påstår sig vara Gud och folk som accepterar det. Jim Jones
lärde sig sin filosofi och psykologiska teknik att manipulera av en annan Amerikan som
kallade sig Fader Divine (gudomlig). Fader Divine heter egentligen George Baker, och han
uppträdde under den tidiga depressionen på 1920-talet och öppnade restauranger för dom
fattiga. Efter att ha mättat dom, projekterade han på dom påståendet att han var Guds
inkarnation. Han gifte sig och gav sin fru namnet Mother Divine. På trettitalet hade han flera
miljoner anhängare och dom var spridda över hela USA och Europa.
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Det kan sammanfattas att tron att ”Allah är allting” är extremt farlig eftersom den uppmuntrar,
försvarar och rationaliserar den största synden i Allahs ögon, dyrkan av Hans skapelse. Det är
också en aspekt av Shirk i Tawheed al-Asmaa was-Sifaat eftersom det ger Gud ett attribut som
Han inte har. Varken Koranen eller ifrån Profetens (sallalahu alaihi wa salaam) mun har en
sådan beskrivning på Allah kunnat hittas. Faktum är att både Koranen och Sunnah bekräftar
det motsatta.

Tydliga bevis:
Eftersom den största synden enligt Gud är att dyrka andra istället för Honom eller vid sidan av
Honom, och allting vid sidan av Honom är Hans skapelse, så är principen av Islam att allting
annat är direkt eller indirekt en form av dyrkan av skapelsen. Det fundamentala i tron gör en
tydlig skillnad på Skaparen och Hans skapelse.

1. Ett naturligt bevis
Människan är enligt det Islamiska synsättet, född med en del naturliga tendenser och är
inte bara en produkt av sin omgivning. Detta fakta baseras på Koranpassagen där Allah
förklarar att när Han skapade Adam, drog Han ut från honom alla Adams efterkommande
och fick dom att vittna om Hans enhet.6 Detta koncept blir tydligare med Profetens
(sallalahu alaihi wa salaam) uttalande att varje nyfött barn föds med en barnatro, men det
är dess föräldrar som gör den till en Jude, Magiker eller en Kristen.7 Därför kan
människans första naturliga reaktion på att gud är överallt, till en viss del vara en sätt att
mäta dess sanning. Om Allah existerar överallt och är närvarande i allt, skulle det betyda
att Hans kärna skulle finnas på smutsliga och äckliga platser. När folk konfronteras med
detta påstående, reagerar dom flesta negativt till tanken. Dom finner det instinktivt
omöjligt att acceptera något påstående som pekar på att Allah, Universums skapare, är
närvarande i människans avföring eller i någon annan sak eller plats som inte är passande
för Hans Majestät. Därför, kan det konstateras att eftersom människans naturliga instinkt,
som placerats i henne av Allah, förnekar påståendet att Allah är allting, är det föga troligt
att ett sådant påstående skulle vara riktigt. Dom som inte vill ge upp tron på att Gud är
allting, kommer att argumentera att människans motstånd mot denna ide är ett resultat av
hennes uppfostran, och inte ett resultat av naturlig instinkt. Men dom flesta barn skulle
förkasta detta koncept utan tvekan, även om dom har indoktrinerats med tron att Allah är
allting.
2

Bönens bevis
Enligt reglerna och föreskrifterna angående bönen i Islam, måste platser för dyrkan vara
helt fria från statyer och målningar som representerar Gud eller Hans skapelse och bönen
får inte riktas till någon eller något annat än Gud. Om Gud var närvarande överallt, i
allting och i varje individ, skulle det vara fullt acceptabelt för folk att rikta dyrkan mot
varandra eller att rikta dyrkan mot sig själv som Sufi ”helgonet” Ibn ’Arabee, föreslog i
en del av sina skrifter. Det skulle inte heller vara möjligt eller logiskt att övertala en
avgudadyrkare eller en som dyrkar träd och djur att hans metod att dyrka är fel och att
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han borde dyrka den osynliga Guden, Allah, som är ensam och utan partner.
Avgudadyrkaran skulle bara svara att han dyrkar inte själva objektet utan den del av Gud
som finns inuti dessa objekt eller Gud som personifierar sig i människo eller djurformer.
Ändå klassar Islam alla som gör så som Kaafir (otrogna). Islam kom för att ta människan
bort från människo dyrkan och dyrkan av andra varelser, och för att leda henne till dyrkan
av endast Skaparen. Islams bud angående dyrkan visar tydligt att Allah inte kan hittas i
skapade saker; Han är helt skild från dom. Denna ståndpunkt styrks ytterligare av det
totala förbudet inom Islam mot alla former av bilder som föreställer Gud.
3

Mi’raaj beviset
Två år före hans emigration till Madina, gjorde Profeten (saw) en mirakulös nattlig resa
(Israa) från Mekka till Jerusalem där han (saw) tog Mi’raaj.8 Upp genom sju himlar till
höjdpunkten av skapelsen. Denna mirakulösa resa fick han göra för att vara i direkt närhet
till Allah. Det var där, ovanför dom sju himlarna som Salaah (den formella bönen)
gjordes obligatorisk fem gånger per dag. Allah pratade direkt till Profeten (saw) och
Allah uppenbarade för honom dom sista verserna av sura al-Baqarah (Koranens andra
kapital).9 Om Allah var överallt fanns det ingen anledning för Profeten (saw) att resa
någonstans. Han hade varit i Allahs omedelbara närhet på jorden i sitt eget hem. Därför är
denna mirakulösa resa också ett bevis på att Allah stå över Sin skapelse och inte är en del
av den.

4

Bevis från Koranen
Det finns så många verser i Koranen som fastställer att Allah står över Sin kreation att
dom inte går att räkna. Dom finns i så gott som alla kapitel av Koranen, antingen direkt
eller indirekt. Bland dom indirekta hänsyftningar är dom som berättar om saker som
stiger upp till Gud eller kommer ner ifrån Honom. T.ex. kallar Allah Sig själv för ”AsSamad” i sura al-Ikhlaas, det betyder ”den till vilket saker kommer upp”. Sådant
hänsyftningar är ibland litterära som i fallet med änglarna om vilken Allah säger:
”Änglarna och Anden stiger upp till Honom på en dag, vars mått är femtiotusen år.” (sura
70:4)
Och ibland andliga, som i fallet om bönen och Dhikr om vilka Allah sa:
”Till honom stiger renande ord upp” (sura 35:10)
”Och Farao sade: O Haman, bygg ett högt torn för mig så att jag måtte få medel (till
inträde-) i himlarna, så att jag får se på Moses Gud, och jag anser honom förvisso vara
lögnare..” (sura 40:36-7)
Ett exempel på nedstigande ifrån Gud kan hittas i följande vers:
”Säg: Helighetens Ande har hämtat ned den med sanningen från din Herre, så att Han kan
styrka dem som tror (i deras tro) och som en vägledning och glädjebudskap för
Muslimer.” (sura 16:102)
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Direkta referenser kan hittas både i Guds gudomliga namn och i Hans
förklaringar. T.ex. Allah kallar sig själv för ”Al-Alee” och ”Al-A’laa” vilka
båda betyder den högsta, ovanför finns det ingenting. Han refererar till sig själv
som den som är ovanför sina tjänare genom att säga:
” Och Han är överväldigande mäktig gentemot Sina tjänare” (sura 6:18 och 61)
Det finns tydliga bevis i själva Koranen att alla står över sina tjänare och inte inuti eller
runtom den på något sätt.
5

Bevis från Hadeeth
Den finns också mängder av uttalanden från Profeten (saw) som tydligt fastställer att
Allah inte finns på jorden och inte inom Hans skapelse. Liksom i Koranverserna så
innehåller en del Hadeether direkta och en del indirekta referenser. Bland dom som är
indirekta är dom som refererar till änglarna som stiger upp till Allah som i Abu
Hurayrahs Hadeeth i vilken han berättar att Allahs budbärare (saw) sa, ”(en grupp) av
änglar stannar med dig under natten och en annan grupp av änglar under dagtid, och båda
grupperna samlas under ’Asr (kvälls) och Fajr (morgon) bönen. Sedan stiger dom änglar
som har varit tilldelad dig under natten upp (till himlen) och Allah frågar dom (om dig) –
trots att Han vet allt om dig…”10
Bland dom referenser som är indirekta är dom som hänvisar till Allah som att Han är
ovanför sin tron vilken också är ovanför hela skapelsen. Ett exempel på denna typ kan
hittas i Abu Hurayrahs rapport att Profeten (saw) sa, ”När Allah fullbordade skapelsen,
skrev Han i en Bok som Han hade med sig på sin tron, ”Sannerligen kommer Min
barmhärtighet vara större än min vrede”.11
Ett exempel på direkt referenser är en återberättelse om Profetens fru Zaynab bint Jahsh
som brukade skryta inför dom andra av Profetens (saw) hustrur, att deras familjer gav
dom till Profeten (saw) för giftermål medan Allah från ovan dom sju himlarna gav bort
henne i äktenskapet.12
En annan kan hittas i den Du’aa (bönen) som Profeten (saw) lärde dom sjuka för att dom
skulle kunna be själva,
”Rabbanaa Allah alladhee fis-Samaa’e Taqaddasamuka…”
(Våran Herre som finns ovanför himlen, må Ditt namn vara heligt…)13
Följande Hadeeth är kanske den mest tydliga med direkta hänvisning:
Mu’aawiyah ibn al-Hakam sa, ”Jag hade en tjänsteflicka som brukade valla mina får i
närheten av berget Uhud, nära en plats som kallas al-Jawwaareeyah. En dag kom jag för
att titta till dom och fann att en varg hade tagit ett får från flocken. Eftersom jag, liksom
resten av Adams avkommor, är snabb att göra ångerfulla handlingar, gav jag henne ett
hårt slag i ansiktet. När jag kom till Allahs budbärare (saw) och berättade historien, ansåg
han att det var en allvarlig sak som jag hade gjort. Jag sa, ’O Guds budbärare, kunde jag
inte frige henne?14 Han svarade, ’För henne till mig’, så jag hämtade henne. Han (saw)
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frågade henne då, ’Var är Allah?’ och hon svarade, ’Ovan himlen’. Då frågade han henne,
’Vem är jag?’ och hon svarade, ’Du är Allahs budbärare.’ Så han sa, ’Frige henne, för
sannerligen är hon en sann troende.’ ”15
Den logiska frågan borde vara ”Tror du på Allah?” Profeten (saw) frågade inte
den frågan, eftersom dom flesta människor på den tiden trodde på Allah, som
Koranen nämner upprepade gånger:
”Och om du frågar dem: Vem har skapat himlarna och jorden och tvingat solen och
månen i tjänst? Kommer de förvisso att säga: Allah.” (sura 29:61)
Om Allah är överallt som en del Muslimer idag påstår så borde Profeten (saw) ha
korrigerat hennes svar ”Ovan himlen”, eftersom allting som sas i hans närvaro som han
inte förkastade anses vara enligt Islams lag, godkänd Sunnah (Taqreereeyah) och giltig.
Men Profeten (saw) inte bara accepterade hennes påstående utan han använde det som
grund för att bedöma att hon var en sann troende.
6

Logiska bevis:
Logiskt tänkt är det tydligt att i ett fall där det finns två saker, måste en av dom sakerna
antingen vara en del av det andra och vara beroende av det som dess attribut, eller så
måste det existera självständigt, skild från det andra. Så när Gud skapade världen,
skapade Han den antingen inom sig själv eller så skapade Han den utanför sig själv. Den
första möjligheten är oacceptabel eftersom det skulle innebära att Allah, den obegränsade,
har inom sig egenskaper som är bristfälliga och svaga. Därför måste Han ha skapat
världen utanför sig själv som är skild från Honom men ändå beroende av Honom. När
Han har skapat världen utanför sig själv, har Han skapat den antingen ovanför eller under
sig själv. Eftersom mänskliga erfarenheter inte visar någonstans att man ber neråt, och att
vara under välden motsäger sig Guds Majestät och Överlägsenhet, måste därför Gud
finnas ovanför sin skapelse och skild från den.
Uttalanden som att Gud varken är knuten till eller skild från världen, eller att Han arken
är i världen eller utanför den, är inte bara ologiska utan dom förnekar också hela Guds
existens.

Sammanfattning:
Därför, kan det med säkerhet sägas att enligt Islam och dess nyckelprincip Tawheed är
-

Allah helt skild från Sin skapelse
Skapelsen varken omger Honom eller är ovanför Honom på något sätt
Han, Allah är över allting

Detta är det klassiska konceptet av Allah enligt Islamiska källor. Det är väldigt enkelt och
tydligt, och ger inget utrymme för någon typ av missförstånd som ofta leder till dyrkan av
skapelsen.
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Denna syn, förnekar inte att Allahs attribut opererar inom Hans skapelse. Ingenting
undkommer Hans blick, Hans kännedom och Hans makt. Allah ser, hör och vet allt som
händer i universum utan att själv behöva vara inuti det. Allahs makt opererar obehindrat inom
det minsta element av skapelsen utan att Han behöver vara där. Faktum är att konceptet att
Allah skulle vara inuti Hans skapelse är i verkligheten en form av Shirk i Tawheed al-Asmaa
was-Sifaat vari Allah ges några av mänsklighetens svagheter. Det är människan som måste
vara närvarande i världen för att hon ska kunna se, höra, veta och angripa det som händer.
Allahs kunskap och makt, å sin sida har inga hinder. Människans varje tanke är exponerad för
Allah, och även känslorna som arbetar i hennes hjärta är utsatt för Allahs kontroll. Det är i
detta ljus som man ska se på dom verser som pratar om Allahs närhet. T.ex. sa Allah:
”Och Vi har helt säkert skapat människan och Vi vet vad hennes sinne viskar (till henne) och
Vi är henne närmare än (till och med hennes) halspulsåder.” (sura 50:16)
Han sa också:
”O ni som tror, besvara Allah och Sändebudet när han ropar till er att han kan ge er liv, och
vet att Allah är närmare en människa än hennes hjärta, och att det är Honom Som ni kommer
att samlas till.” (sura 8:24)
Dessa verser ska inte tas som att Allah är inuti människan så nära som hennes halspulsåder
eller att Han är inuti människans hjärta och ändrar dess slag. Dom betyder helt enkelt att
ingenting undgår Allahs vetskap och ingenting är för mycket för Hans makt att kunna
kontrollera och ändra, även hjärtats känslor. Som Allah sa:

”Vet de då icke att Allah vet vad de hemlighåller och vad de uppenbarar?” (sura 2:77)
”Och kom ihåg Allahs ynnestbevis över er (som) (Han skänkte) er när ni var fiender, och han
förenade era hjärtan i kärlek, så att ni med Hans nåd blev (som) bröder.” (sura 3:103)
Och Profeten (saw) brukade ofta be följande:
”Yaa muqallib al-quloob (O, Den som ändrar hjärtat)
Thabbit qalbee ’alaa Deenik (fäst mitt hjärta i Din Religion)”16

På samma sätt ska verser som
”Det finns inget hemligt råd på tre, utan att Han är den fjärde, icke heller ett på fem utan att
Han är den sjätte, eller på mindre än det, eller på mer, utan att Han är med dem var helst de än
kan vara…” (sura 58:7)
förstås enligt deras innehåll. Genom att läsa det föregående stycket av samma vers,
”Ser du icke att Allah vet allt som finns i himlarna och allt som finns på jorden?”
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och det avslutande segmentet av versen,
”Sedan på Uppståndelsens Dag kommer Han att upplysa dem om vad de gjorde. Allah har
sannerligen full kännedom om alla ting.”
Enligt Koranen och Sunnah står Allah över universum och dess innehåll på ett sätt som
gynnar Hans Majestät och Han finns inte på något sätt inuti Hans skapelse och inte heller är
den inuti Honom, men Hans vetskap, barmhärtighet och makt opererar på varje partikel inom
den utan något som helst hinder.17
1 Första Moseboken 33:24-30
2 Denna lära av teologi tar sitt namn från Abul-Hasan ’Alee al-Ash’aree (873-935 e.Kr.), en teolog som föddes i Basrah som till sitt 40:de
levnadsår var en student under Mu’taziliteteologen al-Jubbaa’ee. Efter att ha studerat Hadeethen såg han en motsättning mellan
Mu’tazilitesynen och Islams själ. Han började få en mer ortodox syn. Han anses vara grundaren till den ortodoxa skolastiken (Kalaam) och
hans mest kända arbete är al-Ibaabah ’an Usool ad-Diyaanah (översatt av W.C. Klein, 1940) och Maqaalaat al-Islaameeyeen. Mot slutet av
sitt liv övergav al-Ash’aree skolastik helt och hållet och litade helt på Hadeeth. Men andra teologer tog till sig hans tidigare åsikter och
Ash’ariteläran fick ett eget liv.
3 A.J Arberry. Musklim Saints and Mystics (London: Routledge and Kegan Paul, 1976) sid 266-271
4 Ibn ’Arabee beskrev Allah enligt följande, ”Välsignat vare Han, som fick allting att existera medan han var deras essens.” (se, Ibn ’arabee,
al-Futoohaat al-Makkeeyah, vol 2 sid 604, citerat i Haadhihee Heya as-Soofeeyah av ’Adur-Rahmaan al-Wakeel, (Makkah: Daar al-Kutub
al-’Ilmeeyah, 3:de uppl 1979), sid 35
5 Elijah Muhammed, Our Saviour Has Arrived (Chicago: Muhammeds Temple of Islam nr 2 1974), sidor 26,56,57, 39-46.
6 Sura 7:172
7 Sahih Al-Bukhari och Sahih Muslim
8 Mi’raaj betyder ordagrant stege eller trappa men det är den farkost som tog Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) upp till himlen. Det är
handlingen i sig som refereras till med detta ord.
9 Sahih Al-Bukhari och Sahih Muslim
10 Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim och an-Nasaa’ee
11 Sahih Al-Bukhari och Sahih Muslim
12 Sahih Al-Bukhari och Sahih Muslim
13 Sunan Abu Dawud
14 Al-Bukhaaree, Muslim och Abu Daawood
15 Sahih Muslim
16 Saheeh Sunan at-Tirmidhee
17 ’Umar al-Ashqar. Al-’Aqeedah fee Allah (Kuwait: Maktabah al-Falaah, andra uppl 1979) sid 171
Litteraturförteckning:
”The Fundamentals of TAWHEED” av Dr Abu Ahmeenah Bilal Philips (kap 8)
”Den Heliga Qur’anen” översatt av Dr Qanita Sadiqa
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Lektion 9
Om att kunna se Allah
Som nämnts i tidigare lektioner så är människans förstånd begränsat och Allah är obegränsad,
därför kan människan inte hoppas på att förstå något av Allahs attribut utom dom som Allah
väljer att uppenbara för oss. Om människan försöker att föreställa sig Allah kommer hon bara
att fara vilse, eftersom Allah är olik allt som människan kan föreställa sig. Vilken bild
människan än försöker att skapa av Gud så kommer det att vara en del av skapelsen, eller en
komposition av skapade saker som hon har observerat. Så om hon försöker att göra sig en bild
av Allah i huvudet så kommer det sluta med att hon ger Allah egenskaper ifrån skapelsen. Det
är dock möjligt för människan att intellektuellt och känslomässigt förstå en del av Allahs
attribut eftersom Allah har valt att uppenbarat några av dom i Koranen. T.ex. al-Qaadir: Den
med all makt, betyder att det inte finns någonting som Allah inte kan göra. På samma sätt är
det med ar-Rahmaan, den mest Barmhärtige, det betyder att det inte finns någonting i
skapelsen som inte har blivit välsignat med Allahs barmhärtighet, vare sig dom förtjänar det
eller inte. Att förstå sådana saker kräver inte att man har en bild i huvudet. Så det är bara
enligt dessa linjer som människan tillåts föreställa sig Allah. En förvirrad förståelse av inom
vilka gränser som man får föreställa sig Allah är vad som fick tidiga Grekiska Kristna och
Romare att fara vilse från den sanna läran om Profeten Jesus. Européer som omfamnar
Kristendomen sätter i sina kyrkor bilder och statyer som föreställer Gud i form av en äldre
europeisk man med långt vitt skägg. Tidiga Kristna i Palestina kom från en Judisk bakgrund
där det var strängt förbjudet att ha bilder som föreställde Skaparen. Européerna å sin sida for
vilse i denna aspekt på grund av en lång historisk tradition att representera sina gudar i
mänskliga former och för att dom var beroende av dom förvrängda skrifterna från Judarna för
deras religiösa vägledning. I Moseböckerna, den första boken i Torah, hade Judarna skrivit
följande om människans skapelse.
”Och Gud sade: ”låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Och Gud skapade
människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne.” (Första Moseboken: Kap 1
vers 26, 27)
Från dessa verser och andra som liknar dem, drog tidiga Europeiska Kristna slutsatsen att
skrifterna lärde att Gud såg ut som en människa på samma sätt som dom hade porträtterat sina
mytologiska gudar som såg ut som människor. Som ett resultat av detta spenderade dom
mycket rikedom, tid och energi på att porträttera Gud i en mänsklig form i statyer och
målningar.
Vanan att representera Gud i en mänsklig form är, och har varit, ganska vidspritt. När
människan förlorade kontakt med den gudomliga uppenbarelsen som lärde att Gud inte
liknade Sin skapelse, började hon att rikta sin dyrkan mot skapelsen. Genom att göra så, valde
hon ofta att representera Gud i en mänsklig form, eftersom människan naturligtvis var den
största levande varelsen på jorden.
I Koranen gör Allah det väldigt klart att ingenting som vi kan tänka på är likt honom. Allah
fastställer:
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”Det finns inget som helst likt Honom, och Han är den All-hörande, den All-seende” (sura
42:11)
Och
”Och ingeting är Hans like” (sura 112:4)
Profeten Moses bad om att få se Allah
Efter att Allah har gjort det klart för oss att Han inte liknar Hans skapelse, fortsätter Allah att
informera oss att våra ögon inte kan se Honom. Han säger:
”Blickar kan icke nå Honom men Han når blickarna.” (sura 6:103)
Detta gudomliga uttalande poängterar att människan är inte kapabel att se den Gudomliga.
För att ytterligare trycka på detta faktum, berättar Allah i Koranen om en händelse i Profeten
Moosaa (Moses) liv:
”Och när Moses kom i Vår fastställande tid och hans Herre talade till honom, sade han: Min
Herre, visa (Dig Själv) för mig så att jag kan se Dig. (Allah) svarade: Du skall icke se Mig.
Men se på berget, och om det förblir på sin plats, då skall du se Mig. Och när hans Herre
uppenbarade Sig på berget, bröt Han det i bitar och Moses föll avsvimmad. Och när han
repade sig sade han: Helig är Du, jag vänder mig till Dig och jag är den första att tro. (sura
7:143)
Profeten Moses trodde att han kanske skulle få tillstånd att se Gud eftersom Allah hade valt ut
honom bland alla andra människor på den tiden för att ta emot Hans budskap.1 Men Allah gör
det klart för honom att det inte är möjligt för honom eller för någon annan att se Honom.
Ingen människa kan stå ut ens med att se intensiteten i Allahs härlighet och än mindre Allahs
obegränsade varande. När berget började att gå sönder förstod Profeten Moses sitt misstag
och började att be om Allahs förlåtelse för att han frågat om något som inte var tillåtet.
Såg Profeten Muhammed (saw) Allah?
En del Muslimer anser att ett undantag gjordes i detta fall med den sista Profeten, Muhammed
(saw), som Allah fick att resa genom himlarna och gå längre än vad änglarna tilläts komma.
Men när hans fru, ’Aa’eshah, frågades av en av Taabe’oon2 kallad Masrouq, om Profeten
Muhammed (saw) hade sett sin Herre, svarade hon, ”Mitt hår står på ända på grund av vad du
just frågade! Vem som än har sagt dig att Muhammed såg sin Herre har ljugit!3 Och sedan
frågade Abu Dharr Profeten (saw) om han såg sin Herre, Profeten (saw) svarade, ”Det var
bara ljus, hur kunde jag se Honom.”4 Profeten (saw) förklarade vid ett annat tillfälle
betydelsen av ljuset och att det inte var Allah själv genom att säga, ”Sannerligen sover inte
Allah och det är inte passande för Honom att sova. Han är den som sänker och höjer skalan.
Nattens gärningar kommer upp till Honom före dagens gärningarna och dom från dagen innan
före dom från natten, och Hans slöja är ljuset.”5
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Så det kan med säkerhet sägas att Profeten Muhammed (saw), liksom profeterna före honom,
inte såg Allah, den Största och mest Behagfulla, i detta liv. Baserat på detta fakta, så är
påståendena från dom som säger sig ha sett Allah i detta liv bevisligen felaktiga. Om
profeterna, som Gud har valt ut bland alla människor, inte kunde se Honom, hur skulle då
någon annan människa vare sig, rättrogen eller gudfruktig kunna se Honom? Att påstå att man
har sett Allah är ett uttryck för att man inte tror, eftersom det antyder att den som gör ett
sådant påstående är större än profeterna.

Satan låssas vara Allah
Det finns inget tvivel på att dom många mystikerna (Sufier) som påstod sig ha sett Allah har
sett någonting. Dom beskriver ofta spektakulära syner av ljus och möjligen icke jordiska
varelser. Men det faktum att många mystiker ofta förkastar grundläggande principer i Islam
efter en sådan syn, visar tydligt att det som dom är inblandade i inte är gudomligt utan
sataniskt. Dom som påstår att dom har sett Gud säger ofta att dom inte längre behöver be och
fasta regelbundet som vanligt folk gör, eftersom dom är spirituellt högre än massorna. Sheikh
’Abdul-Qaadir al-Jeelaanee (1077-1166 e.Kr.) efter vilken Qaadiree Sufiordern är uppkallad
beskrev en incident som han upplevde. Denna incidents innehöll en förklaring till både
visionerna där man ”ser” Gud och varför dom som gjort det ofta förkastar en del
grundläggande principer av Islam efter en sådan vision. ”En dag”, sa han, ”var jag djupt
involverad i att dyrka när plötsligt jag såg en stor tron med skimrande ljus runt omkring den.
En dundrande röst hördes i mina öron: ’O ’Abdul-Qaadir, Jag är din Herre! För dig har jag
gjort det tillåtet som jag har förbjudit andra’.” ’Abdul-Qaadir frågade, ”Är du Allah vid
vilkens sida det inte finns någon gud?” När det inte kom något svar, sa han; ”Ge dig iväg, O
fiende till Allah.” Och med det försvann ljuset och mörker kom över honom. Då sa rösten,
” ’Abdul-Qaadir, du har lyckats att besegra min styrka på grund av att du förstår religionen
och din kunskap. Jag har lyckats att lura över sjuttio heliga dyrkare med sådana incidenter.”
Efteråt frågade folket ’Abdul-Qaadir hur han förstod att det var Satan. Han svarade, ”Jag
kände igen att det var Satan när han påstod att Allah hade gjort det tillåtet för mig som Han
hade förbjudit för andra, eftersom jag visste att den gudomliga lagen som har uppenbarats för
Profeten (saw) inte kan makuleras eller ändras. Jag förstod också vem det var när Satan
annonserade att han var min Herre, men inte kunde bekräfta att han var Allah utan någon
partner.”6
På liknande sätt har folk i det förflutna rapporterat att dom har sett Ka’bah och rundat den i en
vision. Andra har rapporterat att en stor tron reste sig framför dom med en glorifierad varelse
sittande på den och ett stort antal människor klättrade upp och ner runt omkring den. Dom
ansåg att dom var änglar och att den glorifierad varelsen var Allah, den Upphöjda och
Glorifierade, men i verkligheten var det Satan och hans följeslagare.7
Konsekvensen blir att man kan anta att grunden för dessa påståenden att ha sett Allah
antingen i drömmen eller mitt på ljusan dag, kan följas bakåt till Satans psykologiska och
emotionella tillstånd. I dessa tillstånd tar Satan glorifierade ljusa former och påstår inför dom
som upplever visionen att han är deras Herre. På grund av deras okunskap om ren Tawheed
accepterar dom sådana påståenden och därigenom far dom vilse.
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Betydelsen av Sura an-Najm
En del folk brukar använda verser i sura an-Najm för att stödja påståendet att Profeten
Muhammed (saw) såg Allah:
”Och (Han uppenbarade Sitt Ord) när Han var på den översta horisonten. Då reste Profeten
sig närmare Allah; sedan sänkte Allah sig ner mot mänskligheten. Så han blev, (som vore han)
en sträng förenad från två bågar, eller ännu närmare. Sedan uppenbarade (Allah) det som Han
uppenbarade för Sin tjänare. (Profetens) hjärta ljög icke om (att ha sett) det han såg. Vill ni då
disputera med honom om det han såg? Och han såg Honom helt förvisst en andra gång, nära
det mest avlägsna Lote-trädet” (sura 53:7-14)
Dom menar att dessa verser syftar till att Profeten Muhammed (saw) såg Allah. Men när
Masrouq frågar Profetens hustru ’Aa’eshah, om dessa verser svarar hon, ”Jag var den första
personen i denna Ummah (muslimska nationen) att fråga Allahs budbärare om det och han
svarade: ’Sannerligen var det Jibreel, Må Allahs fred vara med honom. Jag såg honom aldrig i
den form som han var skapad förutom dessa två gånger; Jag såg honom komma ner ifrån
himmlarna och hans storlek allt mellan himlen och jorden.” ’Aa’eshah sa då, ”Har du inte hört
Allah, den Högste, ’Blickar kan icke nå Honom men Han når blickarna. Och Han är den
Skarpsinnige, den Helt insiktsfulle.” (sura 6:103) Och har du inte hört att Allah sa, ”Och det
passar sig icke för en människa att Allah skulle tala till henne utom genom en uppenbarelse
eller från (en plats) bakom en slöja eller genom att sända budbärare.” (sura 42:51)”8 Så
versen i sura an-Najm, stödjer inte tron att Profeten Muhammed (saw) såg Allah, när man ser
till Profetens (saw) egen förklaring.9

Visdomen bakom att inte se Allah
Om Gud kunde bli sedd i detta livet, skulle prövningarna i detta liv vara meningslösa. Det
som gör livet till en verklig prövning är att vi är förpliktade att tro på Allah utan att verkligen
ha sett Honom. Om Allah var synlig, skulle alla tro på Honom och allt som profeterna lärde
ut. Faktum är att människan skulle bli som änglarna, fullständigt underdånig Allah. Eftersom
Allah gjorde människan högre än änglarna, vars tro på Allah inte är frivillig, var människans
tro eller inte tro tvungen till att vara i en sådan situation där Allahs existens kunde
ifrågasättas. Så Allah har dolt sig för människan och kommer att fortsätta att göra så till den
sista dagen.

Att se Allah i Nästa liv
Det finns flera ställen i Koranen där Allah har sagt att människan kommer att se Honom i
nästa liv. Medan Han beskriver några händelser på Uppståndelsens dag säger Allah,
”(Några) ansikten kommer den dagen att vara lysande, blickande (ivrigt) mot sin Herre” (sura
75:22-23)
Profeten (saw) har förklarat denna stora händelse ännu tydligare. När han frågades av några
av hans följeslagare, ”Kommer vi att se våran Herre på Uppståndelsens dag?” Svarade han,
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”Blir ni skadade när ni tittar på fullmånen?” Dom svarade, ”Nej”. Han så då, ” Sannerligen
kommer ni att se honom på samma sätt.”10 Vid ett annat tillfälle sa han, ”Sannerligen
kommer var och en av er att se Allah den dagen när ni måste möta Honom, och det kommer
inte att finnas mellan er och Honom vare sig slöja eller tolk.”11 Ibn ’Umar rapporterade också
att Profeten (saw) en gång sa, ”Uppståndelsens dag är den första dagen som något öga
kommer att se Allah, den Största och mest Glorifierade.”12 Att kunna se Allah är en extra
välsignelse för folket i paradiset. Denna extra favör är i sig själv större än alla andra nöjen
som Allah har i beredskap för dom rättrogna arvtagarna av paradisets trädgårdar. Allah
refererar till det genom att säga:
”Däri kommer de att få allt de önskar och hos Oss finns det (en hel del) mer.” (sura 50:35)
Två av Profetens (saw) mest ädla följeslagare, ’Alee ibn Abee Taalib och Anas, rapporterades
ha förklarat att ”en hel del mer” som Allah syftade på var att få se Honom.13 Följeslagaren
Suhaib rapporterade att Allahs budbärare brukade reciterade denna vers:
”För dem som gör goda gärningar skall det finnas den bästa (belöningen) och (än) fler
(välsignelser).” (sura 10:26)
och sa, ”När folket som förtjänar paradiset har stigit in i det och dom som förtjänar helvetet
har stigit in i det, har Allah ett löfte till dig som han vill hålla. Dom kommer att fråga, ’Vad är
det? Har Han inte gjort skalan av våra goda gärningar tung, gjort våra ansikten lysande, satt
oss i paradiset och förvisat några av oss till helvetet?’ Slöjan kommer då att lyftas bort och
dom kommer att titta på Honom. Ingenting som Han har gett dem kommer att vara dem kärare
än att se Honom. Och det är det som är en hel del mer.”14
Angående den tidigare nämnda versen, ”Blickar kan icke nå Honom men Han når blickarna”,
förnekar den att man alls kan se Allah i detta livet, men i det kommande livet förnekar den
bara möjligheten att kunna se Allah i Sin helhet. Dom rättrogna kommer bara att kunna se en
del av Allah eftersom deras syn fortfarande kommer att vara synen hos en begränsad varelse
medan Allah är och kommer alltid att vara den obegränsade Herren som inte är skapad som
inte kan bli omsluten av syn, kunskap eller makt.15 Dom som inte tror kommer inte att få se
Allah i nästa liv och det kommer att vara en stor förlust och besvikelse för dom. Allah sa,
”Nej, de kommer förvisso hållas borta från att se sin Herre på den dagen.” (sura 83:15)
Att se profeten Muhammed (saw)
Detta är ett annat område av visioner som har, till viss del, blivit en källa till förvirring och
prövning bland Muslimerna. Folk påstår sig ha sett Profeten (saw) och att ha fått speciell
vägledning av honom. En del säger att deras syn var i en dröm och en del säger att dom har
sett honom i vaket tillstånd. Dom som kommer med sådana påståenden blir oftast ärade av
massorna. Dom introducerar ofta olika religiösa påbud och tillskriver dom ill Profeten (saw).
Grunden för deras påståenden vilar på en Hadeeth rapporterad av Abu Hurayrah, Abu
Qataadah och Jaabir ibn ’Abdullaah i vilken Profeten (saw) statuerar, ”Den som såg mig i en
dröm såg mig verkligen, för Satan kan inte ta min form”16 Det finns inga tvivel på att denna
Hadeeth är Saheeh (äkta) och tillförlitlig, och den kan inte förnekas eller förkastas; men det
finns en del poäng som bör observeras angående dess betydelse.
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A

Hadeethen bekräftar att Satan kan komma in i drömmen i olika former och
invitera människan att bli missledd.

B

Hadeethen fastställer att Satan inte kan ta den exakta formen eller uppträda som
Profeten (saw).

C

Hadeethen bekräftar att Profeten kan ses i drömmar.

Eftersom Profeten (saw) uttalade sig om drömmarna inför sina följeslagare, som visste hur
han såg ut, betyder den att om någon vet exakt hur Profeten (saw) såg ut och ser någon som
passar den beskrivningen i en dröm, ska han vara säker på att Allah har välsignat honom med
en syn av Profeten (saw). Detta är därför att Allah har gjort det omöjligt för Satan att ta
Profetens (saw) form och utseende. Men det betyder också att Satan kan uppträda i en dröm
hos någon som inte känner till Profetens (saw) utseende och påstå sig vara Allahs budbärare.
Han kan då föreskriva olika religiösa påfund till drömmaren eller informera honom att han är
al-Mahdi (en väntad reformerare) eller till och med Profeten ’Eesaa (Jesus), som ska
återvända dom dagarna. Antalet individer som har gjort sådana påståenden baserade på
drömmar är oräkneliga. Folk är speciellt villiga att tro på sådana påståenden på grund av att
man har missuppfattat ovan Hadeeth. Eftersom Sharee’ah (Islams lag) är fullständig, så måste
påståendet att Profeten (saw) har kommit i en dröm med nya tillägg vara felaktig. Sådana
påståenden antyder en av två saker: (1) Antingen att Profeten (saw) inte fullföljde sin misson
under hans liv, eller (2) att Allah inte visste om framtiden för Ummah, och alltså inte
föreskrev rätt regler under Profetens (saw) livstid. Båda av dessa påståenden motsäger sig
Islams grundprinciperna.
Angående att se Profeten (saw) i vaket tillstånd, sådana påståenden går utanför gränserna för
Hadeethen och in i det omöjliga. Alla sådana syner som uppträder vore utan tvivel satans
verk, oavsett resultatet. Under Profetens mirakulösa resa till Jerusalem och in i himmlarna,
visade Allah honom ett antal av tidigare profeter och Profeten Muhammed (saw)
kommunicerade med dom. Dom som påstår sig ha sett Profeten Muhammed (saw) i vaket
tillstånd, försöker att höja sig till hans nivå. All form av införande av nyheter i religionen
Islam, antingen baserade på syner av Profeten (saw) eller annat, är helt oacceptabla baserat på
många uttalanden av Profeten (saw) där han förbjöd dom. T.ex. rapporterade ’Aa’eshah att
Allahs budbärare sa, ”Vem som än för in något i våra affärer (Islam) som inte hör du, kommer
att få det förkastat.”17
1 Sura 7:144
2 Profetens följeslagares studenter
3 Sahih Muslim
4 Sahih Muslim
5 Sahih Muslim
6 Ibn Taymeeyah, at-Tawassul wal-Waseelah, (Riyadh: daar al-Iftaa, 1984) s 28
7 Ibid
8 Sahih Muslim
9 Berättelsen som tillskrivs till Ibn ’Abbas och samlats in av Ibn Khuzaymah i Kitaab at-tawheed där Profeten (sallalahu alaihi wa salaam)
såg Allah med hans ögon är Da’eef (inte äkta) – se al-’Aqeedah at’Tahaaweeyah
10 Sahih Al-Bukhari och Sahih Muslim
11 Sahih Al-Bukhari
12 En äkta berättelse berättad av ad-Daaraqutnee och ad-Daarimee i hans bok ar-radd ’alaa al-Jahmeeyah
13 Samlat av at-Tabaree
14 Samlat av at-Tirmidhee, Ibn Maajah och Ahmad
15 al-’Aqeedah at tahaaweeyah. Se också sura Taahaa 20:110
16 Sahih Al-Bukhari och Sahih Muslim
17 Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim och Sunan Abu Dawud
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Tawheed
Lektion 10
Att dyrkan helgon
Det är en del av människans natur att upplyfta en del av människorna över andra. Och hon
tycker om att högakta dem och hon föredrar att följa dem istället för att göra självständiga
beslut. Detta är ett direkt resultat av att Allah har favoriserat en del människor framför andra,
på olika sätt. T.ex. har mannen placerat över kvinnan socialt:
”Men är förmyndare över kvinnor ty Allah har låtit några av dem utmärka sig framför andra” (sura 4:34)

”dock har männen en viss fördel framför kvinnorna.” (sura 2:228)

Israels folk favoriserades över resten av mänskligheten med gudomlig vägledning:
”O Israels barn! Kom ihåg de ynnestbevis Jag skänkte er och att Jag upphöjde er över (den tidens) andra folk.”
(sura 2:47)

Profeterna favoriserades över all mänsklighet genom uppenbarelser och Allah favoriserade
några av profeterna framför dom andra:
”Dessa är Sändebuden, några av dem har vi upphöjt över andra.” (sura 2:253)

Men Allah har sagt till oss att vi inte ska eftertrakta det som har gjort att Han föredrar vissa
människor
”Och eftertrakta icke det genom vilket Allah har låtit några av er utmärka sig framför andra” (sura 4:32)

eftersom dessa favörer är prövningar som bär med sig mycket ansvar. Dom är inte ett resultat
av människans strävanden, och som sådana, ska dom inte vara en källa till avund. Allah
kommer inte att ge oss en belöning för att vi har vissa egenskaper, men vi kommer att stå till
svars för hur vi använder dem. Allahs budbärare (sallalahu alaihi wa salaam) rådde oss att, ”Titta på
dom som är under er och inte på dom som är ovan er. Det är bättre för er så att ni inte förnekar
er, Allahs välsignelse över er.”(1)
Alla har placerats över någon annan på något sätt, och alla har vissa skyldigheter som dom
kommer att ställas till svars för. Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) sa, ”Alla är ni fårahedar och ni
är alla ansvariga för era flockar.”(2) Dessa skyldigheter är grunden för detta livs prövningar.
Om vi är tacksamma mot Allah för Hans ynnest och använder dem rätt, lyckas vi; annars
misslyckas vi. Men, kanske är den största prövningen den att Allah favoriserar människan
över hela skapelsen. Detta bekräftades av Allah när Han beordrade änglarna att buga inför
Adam och det ansvar det medförde:
a. Det för med sig ett personligt ansvar för att acceptera Islam: total underkastelse till Allah.
b. Det för också med sig en grupp av åtaganden att etablera Allahs lag över hela jorden.
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I Allahs ögon så är dom som tror överlägsna dom som inte tror eftersom dom accepterar sitt
ansvar. Allah har sagt:

”Ni är det bästa folket, uppresta för mänsklighetens (bästa), ni påbjuder det goda och förbjuder det onda och tror
på Allah..” (sura 3:110)

Taqwaa: I ett samhälle med troende, är en del överlägsna andra; denna överlägsenhet är ett
direkt resultat av deras egna strävanden. Det är en överlägsenhet som är sammanlänkad med
Eemaan, styrkan och djupet i tron. En levande tro driver en person som har den att skydda sig
från vad än Allah misstycker till. Detta skydd kallas för ”Taqwaa”. Det har översatts bl.a. till
Gudsfruktan, from, och Gudsmedveten; och det betyder allt detta och mycket mer. Allah
förklarar tydligt Taqwaans överlägsenhet på följande sätt:
”Den mest hedervärde bland er i Allahs ögon är sannerligen den som är mest rättfärdig (Taqwaa) bland er.”
(sura 49:13)

Allah säger här att den enda faktor som gör en troende man eller kvinna överlägsen i sann
bemärkelse är graden av Taqwaa. Det är denna rättfärdighet eller fruktan för Gud som höjer
människan från nivån av ”tänkande djur” till den nivån där människan sköter om, ”styr”
(Khaleefah) jorden. Vikten av gudsfruktan i en Muslims liv kan inte poängteras tillräckligt.
Allah nämner Taqwaa och det som härleder därifrån 26 gånger i Koranen, och varje gång
trycker Han på att Taqwaa är den drivande kraften bakom den levande tron. Utan den är tron
bara ett virrvarr av inlärda meningslösa ord och fraser, och ”rättfärdiga handlingar” bara ett
skal av föreställningar och hypokrati. Fromhet är att föredra i livets alla transaktioner. Allahs
budbärare (sallalahu alaihi wa salaam) sa: ”En kvinna blir gift av fyra anledningar: hennes rikedom,
hennes börd, hennes skönhet och hennes fromhet. Välj den fromme och få framgång."(3) Det
spelar ingen roll hur vacker, rik eller väluppfostrad en kvinna är, om hon inte är from är hon
sämre än en from, ful och fattig kvinna från en ovärdig familj. Det omvända förhållandet är
också sant som Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) sa, ”Om en man som praktiserar religionen på ett
sätt som tillfredsställer dig, frågar om din dotters hand, ska du låta viga dem; annars kommer
det att bli korruption i landet.”(4)
Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) gav en gång Abu Dharr en skarp tillrättavisning när denne
hånfullt kallade Bilal för ’en svart kvinnas son’, sedan fortsatte han att säga, ”Titta! Säkert är
att du inte är bättre än en brun eller svart man förutom genom att frukta Allah mer än dem.”(5)
Detta synsätt hamrades in gång på gång av Allahs budbärare (sallalahu alaihi wa salaam). Även under
den sista pilgrimsfärden, som gjordes strax innan hans (sallalahu alaihi wa salaam) död, föreläste han
för folket om det oviktiga i folkets olika rastillhörigheter och vikten av Taqwaa.
Dom mest rättrogna individerna är bara känt av Allah, eftersom Taqwaas säte är i hjärtat.
Människan kan bara döma folk efter deras yttre handlingar som kan vara eller inte vara
missvisande. Allah gjorde det klart i följande vers:
”Och bland människorna finns den vars tal om detta liv skulle behaga dig, och han kallar Allah till vittne om det
som finns i hans hjärta, och ändå är han den mest grälsjuke bland grälsjuka.” (sura 2:204)

Därför är det inte tillåtet för människor att beteckna vissa människor som speciellt helgonlika
och eller speciellt fromma på ett sätt som sträcker sig bortanför den vanliga människan.
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Profeten Muhammed (sallalahu alaihi wa salaam) pekade ut en del av sina följeslagare (Sahaabah)
som han gav glada nyheter om paradiset i detta liv.(6) Men dessa uttalanden baserades på hans
(sallalahu alaihi wa salaam) uppenbarelser och inte på hans egen förmåga att bedöma det som finns i
hjärtat. T.ex. när Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) sa angående dom som svor sin allians kända
som Bay’ah ar-Rihwaan, ”Ingen som gav sitt löfte under trädet kommer att träda in i
helveteselden,”(7) bekräftade han den Koranvers som uppenbarade detta faktum:
”Allah var sannerligen väl nöjd med e troende när de svor trohetseden till dig under Trädet…” (sura 48:18)

På liknande sätt, dömde han (sallalahu alaihi wa salaam) några som alla trodde var ämnade åt paradiset
att vara bland dem som var ämnade åt helveteselden. Alla sådana domar var baserade på
uppenbarelser. Ibn ’Abbaas sa att han hade fått vete av ’Umar ibn al-Khattaab att ”vid slaget
vid Khaybar, kom en del av Profetens (sallalahu alaihi wa salaam) följeslagare och sa, ’Den och den är
en martyr och den och den är en martyr,’ men när dom kom till en man om vilken dom sa,
’Den och den är en martyr’ deklarerade Allahs budbärare (sallalahu alaihi wa salaam), ’ På inget vis!
Jag såg honom i helvetet med en rock som han hade oärligt tagit (från krigsbytet).’ Allahs
budbärare (sallalahu alaihi wa salaam) sa sedan, ’Gå, Ibn al-Khattaab, och annonsera bland folket tre
gånger att endast den som tror kommer att komma in i paradiset.”(8)
I den Kristna traditionen har en del individer prisats högt för deras påstådda spirituella
gärningar. Mirakel tillskrivs dem och dom kallas för helgon. I Hinduismens och i Buddismens
traditioner, ges också olika lärare som anses ha klättrat högt uppför stegen till ett spirituellt
fulländade och som utfört olika naturfenomen titlar som Guru, Avatar osv, för att visa på
spirituell överlägsenhet. Detta har lett till att massorna antingen söker förbön genom dem eller
dyrkar dem som gudar. Konsekvensen blir att dessa religioner har en rad helgon som
massorna ständigt ber till. Islam å sin sida motsätter sig till och med överdrivet prisande av
Profeten Muhammed (sallalahu alaihi wa salaam) som sa, ”Prisa mig inte överdrivet som dom Kristna
gör med ’Eesaa ibn Maryam, för jag är bara en tjänare, så kalla mig istället för Allahs tjänare
och Hans budbärare.”(9)

Walee: ”Helgonet”
Termen helgon har används för att översätta det arabiska ordet Walee (pl. Awliyaa) som Allah
använder för att urskilja dem som är nära Honom. Men, en mer korrekt översättning är ”nära
vän” eftersom Walee betyder ordagrant ”allierad”. Allah använder det till och med när Han
syftar på sig själv i versen:
”Allah är deras vän (Walee), som tror. Han för dem ur (alla slags) mörker in i ljuset.”
(sura 2:257, 3:68, 42:9 och 45:19)

Han använder det också för att referera till Satan i denna vers:
”Och den som tar Satan till vän (Walee) istället för Allah, lider sannerligen en uppenbar förlust.”
(sura 4:119, 7:27, 30 och 4:75)

Denna term kan också betyda nära släkting, arvinge som i följande vers:
”Och för den som orättfärdigt dräps har Vi förvisso givit hans arvinge (Walee) befogenhet (att vedergälla) men
låt honom icke överskrida (de föreskrivna) gränserna för dråp” (sura 17:33)
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Det har också används i Koranen för att indikera närheten mellan människor, t.ex.,
”Låt icke de troende föredra att ta icke troende till vänner (Awliyaa) framför de troende.”
(sura 3:28, 4:139, 144 och 5:51)

Men det användandet som berör oss mest är ”Awliyaa-ullaah”, nära vän till Allah. Allah har
betecknat vissa typer av individer bland människorna som Han anser som speciellt nära
vänner till sig. Allahs beskrivning av Hans Walees kan hittas i sura al-Anfaal där Allah säger:
”Dess (sanna) väktare (Awliyaa) är bara de som är rättfärdiga, men de flesta av dem vet det icke.” (sura 8:34)
”Se, Allahs vänner (Awliyaa) skall sannerligen icke hysa någon fruktan, icke heller skall de sörja de som trodde
och (alltid) var rättfärdiga.” (sura 10:62-63)

Allah förklarar för oss att kriteriet för ”Walaayah” (gudomlig vänskap) är Eemaan (tro) och
Taqwaa (fromhet) och dessa kvalitéer har alla riktigt troende. Bland den okunniga massan är
det huvudsakliga kriteriet för Walaayah (helgon) utförandet av mirakel som allmänt kallas för
Karaamaat för att skilja på dem från Mu’jizaat, profeternas mirakel. För som flesta som har
denna tro, är varken tron eller utförandet av miraklen av någon betydelse. Allah har
ingenstans sagt att utförandet av mirakel gör en till Hans Walee. Så, som tidigare sagts är det
den som har Eemaan och Taqwaa som är Allahs Walees och Han är deras Walee, som Allah
själv har sagt: ”Allah är deras vän (Walee), som tror” (sura 2:257)
Konsekvensen blir att Muslimer inte har rätt att skilja ut vissa troende som Allahs Awliyaa
och inte andra. Trots denna klar och tydliga position i Islam, finns det en hierarki av så
kallade Muslimska helgon, framför allt i Sufi cirklar och dom massor som blint följer dem. I
följande ordning uppåt är dom Akhyaar (utvalda) ca 300 st, Abdaal (substitut) ca 40 st,
Abraar (fromma) 7 st, Awtaad (bultar) 4 st, Nuqabaa (väktare) 3 st, Qutb ( påle) som anses
vara det största helgonet i sin tid, och på toppen av listan är Ghawth (Efterträdaren) det största
helgonet, som tros i vissa kretsar att kunna ta på sig en del av sina troendes synder. Enligt som
dom är ”mystiker” så tro dom att dom översta tre klasserna är osynligt närvarande i Mekka
vid bönetimmen. När Ghawth dör, tar Qutb hans plats och det blir en uppflyttning genom hela
serien, den frommaste själen i varje klass höjs upp till nästa steg.(10) Denna delen av
mytologin har lånats av dom Kristna, precis som Dhikr, radbanden adopterades från Kristna
kretsar och Mawlid kommer ifrån dom Kristnas friande av julen.

Fanaa: Människans union med Gud
Vid en närmare titt på dom mest framstående helgonen, kan man hitta namn som t.ex. alHallaaj som blev offentligt avrättad som en apostel som öppet vågade påstå sig vara gudomlig
i hans ökända uttalande ”Anal-Haqq” (jag är bestående) när Allah redan hade sagt:
”Det är för att Allah är Själv Bestående och Allt vidmakthållande, och det är Han som återför de döda till liv”
(sura 22:6)

Det som fick denna vilseledda individ att göra ett sådant uttalande var hans tro på en princip
som är väldigt lik det ultimata tillståndet inom Buddismen som är känt som ”Nirvana”. I
detta tillstånd försvinner enligt Buddistiska tankar människans ego och den mänskliga
kroppen och själen försvinner.
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Detta koncept formas runt en filosofi som är känd som mystik.(11) Mystik är en definition på
en upplevelse av en union med Gud och tron att människans själ söker efter en sådan union.
Mystikernas ursprung kan hittas bland filosoferna bland dom antika Grekerna, i deras skrifter.
Bl.a. Plato’s Symposium, där i nämns olika stegar för att upplyftas, sammansatta av olika
svåra steg, varigenom själens union med Gud slutligen uppnås.(12) Ett liknande koncept kan
hittas inom Hinduismen identifikation av Atman (människans själ) med Brahman (det
absoluta varandet), som är det ultimata målet för att inte längre existera och återfödas.(13) Den
Grekiska mystiken blommade under den tidigaste Kristna rörelsen och den nådde sin
höjdpunkt på före år 200. I början av 200 talet började man med kloster traditionen inom
Kristendomen genom att bege sig in i den Egyptiska öknen, och adoptera det mystiska målet
att förenas sig med Gud som var tankar i religionen Neoplatonism som fanns under denna tid,
genom självförnekelse och meditation. Trots att det var ”St” Pachomius (290-346 e.Kr.) som
etablerade dom första reglerna för den Kristna monotesimen och grundade nio kloster i den
Egyptiska öknen, så blev det ”St” Benedict av Nursia (480-547 e.Kr.) som i samband med att han
utformade reglerna för Benedict klostret vid Monte Cassino i Italien, blev den som
betraktades som den verkliga grundaren av Västs Kloster ordnar.(14) Den mystiska traditionen
som hölls vid liv i den Kristna monotesimen började att finna uttryck bland Muslimerna runt
700 e.Kr., ca 100 år efter det att den Islamiska imperiets gränser hade börjat sträcka sig till
Egypten och Syrien och deras stora områden av monotesim. En grupp av Muslimer som inte
var nöjda med vad Sharee’ah (Islams lag) hade att erbjuda, utvecklade ett parallellt system
som dom kallade Tareeqah (vägen). På samma sätt som det var Hinduernas mål att uppnå
enhet med väldens själ och dom Kristnas mål att uppnå enhet med Gud, blev det ulitmata
målet med denna rörelse Fanaa, upplösningen av egot, och Wusool, mötet med och
förenandet med den mänskliga själen och Allahs själ i detta liv. Det beskrevs ett antal steg och
tillstånd som man var tvungen att uppnå. Dom kallades för Maqaamaat (stationer) och
Haalaat (tillstånd). Ett system av spirituella övningar skapades också för dom inblandade för
att uppnå detta ”möte”. Dessa övningar av Dhikr (att ständigt upprepa Guds namn och
attribut) involverade ofta att man rörde på huvudet och kroppen och ibland även dans. Alla av
dessa övningar tillskrevs Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) genom en serie av återberättelser för att
rättfärdiga dem, men det finns inget autentiskt stöd för dem i någon av dom klassiska
böckerna om Hadeeth. Det uppstod många system och ordnar som liknade dom bland dom
Kristna munkarna, och dom uppkallades efter deras grundare, som t.ex. ordnar som Qaadiri,
Chishti, Nakhshabandi och Teejaani. Tillsammans med dom så uppstod det massor av
legender och sagor runt deras grundare och dom framstående personligheterna i dessa ordnar.
Och på samma sätt som dom Kristna och Hinduiska munkarna valde speciella isolerade
strukturer (t.ex. kloster) vari dom hade sina samhällen, utvecklade Sufi ordnarna liknande
boendekomplex kom kallades Zaawiyahs (bokstavligt: hörn).
Med tiden utvecklades en hierarki av trosbekännelser ur den mystiska tron på Unionen med
Gud. T.ex., hävdade dom flesta ordnar att Allah kunde ses när tillståndet av Wusool (att
anlända) uppnåddes. Men när ’Aa’eshah frågade Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) om han såg
Allah under Mi’raaj (himmelsfärden) svarade han att han inte hade det.(15) Profeten Moosaa
(sallalahu alaihi wa salaam) fick också se att varken han eller någon annan människa kan tåla att se
Allah i detta liv, genom att Allah visade en del av sig till ett berg som smulades sönder till
damm under uppenbarelsen (se sura 7:143). En del Sufi kännare påstod att när tillståndet av
Wusool uppnåddes så var sådant som var obligatoriska enligt Sharee’ah som t.ex. att be fem
gånger per dag, inte längre obligatoriska. Många av dom hävdade att böner till Allah kunde
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skickas genom Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) eller genom så kallad helgon; många började
också praktisera Tawaaf (att cirkla religiösa objekt som dyrkas), djuroffer och andra religiösa
riter runt helgonens gravar och helgedomar. Idag kan man se Tawfaat runt Zaynab och Sayyid
al-Badawi’s garvar i Egypten, runt Muhammed Ahmad i Sudan och runt oräkneliga helgon
och heliga män i Indien och Pakistan.
Sharee’ah började betraktas som den yttre vägen som gjorts för den okunniga massan, medan
Tareeqah var den inre vägen för eliten av upplysta. Olika Tafseer (Kommentarer till Koranen)
började komma som förändrade och förvred dom olika Koranverserna för att stödja hierarkin
av idéer bland den mystiska rörelsen. Grekiska filosofiska tankar förenades också med
fabricerade Hadeeth’er för att skapa litteratur för att utmanade det tidiga Islam. Musik
introducerades till dom flesta cirklar och droger som marijuana i andra som ett sätt att förhöja
det spirituella tillståndet som dom alla försökte uppnå. På så sätt var arvet till den senare
generationen av Sufier byggd på dom falska premisserna att en union mellan människans själ
och Allahs själ kan uppnås. Den tidigare generationen av rättrogna individer som ’AbdulQaadir al-Jeelaani, och andra till vilka en del ordnar tillskrevs, förstod klart och tydligt vikten
av att skilja på Skaparen och skapelsen. Dom två kunde aldrig bli ett, eftersom den Ena var
Gudomlig och Evig, medan den andra var mänsklig och begränsad.

Guds union med människan
Ingenting undkommer Allahs vetskap, därför är dom visa som handlar därefter. Dom känner
Hans närvaro hela tiden. Dom utför noggrant sina obligatoriska (Fard) plikter, och sedan
försöker dom med fromhet gottgöra deras oundvikliga brister genom att göra en mängd
frivilliga handlingar. Dessa frivilliga handlingar hjälper till att skydda dom obligatoriska
plikterna. T.ex., i samband med svaghet eller nedstämdhet, kan man bli slapp med att fullfölja
sina religiösa plikter. Men dom som brukar göra frivilliga handlingar kommer i första hand att
försumma dom istället och fortsätta med sina obligatoriska plikter. Om dom inte hade detta
skydd av frivilliga handlingar och blev spirituellt lata under en period, skulle sannolikt en del
av deras obligatoriska plikter bli försummade. Ju mer man stärker sina obligatoriska plikter
med frivilliga handlingar, ju mer formar man sitt liv till Sharee’ah, till den Allsmäktige
Allahs vilja. Allah framförde denna princip genom att genom Profeten (sallalahu alaihi wa salaam)
säga i en Hadeeth: ”Det bästa sätt som Min tjänare kan komma nära mig är genom det som
Jag har gjort obligatoriskt (Fard) för honom. Min tjänare kommer att fortsätta att komma nära
Mig genom frivilliga handlingar (av dyrkan) tills Jag älskar honom. Om Jag älskar honom,
kommer Jag att vara hans hörsel med vilken han hör, hans syn med vilken han ser, hans hand
med vilken han griper, hans fot med vilken han går. Om han frågar Mig om någonting
kommer Jag att ge honom det och om han söker skydd hos Mig kommer Jag att skydda
honom.”(16)
Denne Allahs Walee ska bara höra, se, gripa och gå mot det som är Halaal (tillåtet), och
konsekvent undvika allt som är Haraam (förbjudet) och allt som leder till det. Detta är det
enda sanna mål som är värt att egna ens liv åt. Det uppnår ett fulländande av människans roll
som tjänare till Gud och väldens väktare. Men det kan inte uppnås på något annat sätt än det
som beskrivits i Hadeeth. Först måste dom obligatoriska plikterna utföras helt och hållet och
sedan måste dom frivilliga handlingarna utföras regelbundet och enligt Sunnah. Allah trycker
på detta faktum genom att säga till Hans Profet (sallalahu alaihi wa salaam) att informera dom troende:
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”Säg: Om ni älskar Allah, så följ mig, (då) kommer Allah att älska er” (sura 3:31)

Därför kan Allahs kärlek bara uppnås genom att man strikt följer Hans Apostels (sallalahu alaihi wa
salaam) direktiv (Sunnah) och genom att noggrant undvika nya påfund i religiösa saker. Denna
formula finns i följande Hadeeth i vilken Abu Najeeh rapporterade att Profeten (sallalahu alaihi wa
salaam) hade sagt, ”Håll er till min Sunnah och dom kalifer som är rätt ledda. Bit fast i det med
era tänder. Och undvik nytänkande, för de är alla irrläror (Bid’ah) och irrläror är missvisande
och dom leder till helvetets eld.”(17)
Den som strikt följer denna princip kommer bara att lyssna till det som Allah vill att han ska
lyssna på. För Allah sa när Han beskrev dom rättrogna: ”Och när en okunnig tilltalar dem,
undviker de dem behagfullt genom att säga: Frid!” (sura 25:64)
På ett annat ställe i Koranen sa Han också,
”Och i boken har Han redan uppenbarat för er att när ni hör Guds Tecken förnekas och förlöjligas icke skall sitta
tillsammans med dem (som tillåter sig sådant tal) förrän de ägnar sig åt annat tal, ty i det fallet vore ni lika
dem..” (sura 4:140)

Genom att bara lyssna på det som Allah vill att man ska höra så har Allah blivit ens hörsel. På
liknande sätt blir Allah ens syn, händer och fötter.
Detta är den korrekta tolkningen av den tidigare nämnda Hadeethen i vilken Allah säger att
Han ska bli människans hörsel, syn, händer och fötter. Tyvärr har denna Hadeeth blivit
feltolkad av mystiker som stöder konceptet av en union med Allah – Må Allah förbjuda det!
Roohullaah: Allahs ”Ande”
Stöd för den mystiska tron av en återförening av den mänskliga själen med Allah har också
falskeligen tagits från några verser från själva Koranen. Följande verser där Allah säger:

”sedan utrustade Han henne med fullkomliga egenskaper och blåste in Sin ande i henne.” (sura 32:9 och 38:72)

och
”så när Jag har formgivit den (i fullkommlighet) och har andats in Min Ande i den..” (sura 15:29 och 38:72)

har använts som bevis för tron att varje människa har en del av Gud i sin kropp. Den del av
Allahs ande som Allah blåste in i Aadam ska ha ärvts av hans avkommor. Man har också
refererat till Profeten ’Eesaa om vars mamma Allah sa,
”Och (minns) henne som vaktade på sin dygd, så Vi andades in Vårt Ord i henne..” (sura 21:91 och 66:12)

Det är mystikernas tro att denna gudomliga, eviga ande inom människan längtar efter att
återvände till det ursprung varifrån den kom. Men så är inte fallet. Possessiva pronomen (min,
din, hans, hennes, våran) i Arabiskan har två generella betydelser beroende på i vilket
sammanhang dom används. Dom kan beskriva ett attribut eller en del som är eller inte är en
del av ägaren. I t.ex. Allahs kommentar om Profeten Moosaa
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”Och drag din hand närmare under din armhåla (skjorta), den skall komma fram vit utan någon sjukdom..”
(sura 20:22)

tillhörde både ”handen” och ”skjortan” Profeten Moosaa men hans hand var ett attribut som
var en del av honom, medan hans skjorta var en ägodel som inte var en del av honom. På
samma sätt är det med Gud när det gäller Hans attribut och Hans skapelse. T.ex., i fallet med
gudomlig barmhärtighet om vilken Han säger:
”men Allah väljer ut vem Han vill för Sin barmhärtighet..” (sura 2:105)

Allahs barmhärtighet är en del av Hans attribut och inte en del av Hans skapelse. Men ibland
refererar Allah till skapade saker som ”Hans” för att trycka på det faktum att Hans skapade
dem. Och andra refereras som Hans för att indikera att Han ser på dom med speciell heder.
T.ex., när det gäller Hon kamelen som skickades för att testa Profeten Saalih’s folk,
Thamooderna, citerade Allah Profeten Saalih,
”Helt visst har det kommit ett klart bevis till er från er Herre – denna Allahs honkamel, ett Tecken för er. Så
lämna henne på det att hon måtte beta på Allahs jord..” (sura 7:73)

Kamelen sändes på ett mirakulöst sätt som ett tecken till Thamooderna som inte hade någon
rätt att förneka den rätten att beta, eftersom hela jorden tillhör Allah. På liknande sätt är det
med Ka’bah om vilken Allah ingick ett förbund med Profeten Ibraaheem (Abraham) och
Is’maa’eel (Ismael):
”rengör Mitt Hus för dem som utför rundvandringen och för dem som av tillgivenhet förblir däri och för dem
som böjer sig och faller ned i Bön.” (sura 2:125)

och på samma sätt är det med paradiset, dom rättrogna kommer att på Domedagen få höra
ifrån Allah ”och träd du in i Min Trädgård (i Paradiset).” (sura 89:30)
Själen (Rooh) är en av Allahs skapelser. Allah har fastställt i Koranen
”och fråga dig om själen. Säg: Själen har (skapats) genom min Herres befallning, och ni har endast givits helt
litet av kunskapen (om den).” (sura 17:85)

På ett annat ställe i Koranen har Han sagt:
”När Han påbjuder något, säger Han till det, Var, och det börjar vara till.” (sura 3:47)

Och Han har också sagt:
”Han skapade honom av stoft, sedan sade Han till honom, Var, och han började vara till.” (sura 3:59)

Kommandot är ”var” för hela skapelsen. Därför är själen skapad på Allahs kommando. Islam
anser inte att Gud är en kroppslig Ande, som en del religioner (t.ex. Kristendomen). Han har
varken en kropp eller en oformlig ande. Han har en form som passar Hans majestät, som inte
liknar något som människan någonsin har sett eller skapat, och som bara kommer att bli sedd
(på det sätt som människans begränsning kan) av dom som finns i paradiset. Så när Allah
refererar till att blåsa in anden från sig själv till profeterna Aadam och ’Eesaa, betyder det att
deras själar har en särställning på grund av Profeten Aadam’s förhållande till resten av
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mänskligheten och för att rättfärdiga Maryams jungfrufödsel av Profeten ’Eesaa. Även Allahs
attribut av att själv handla i blåsandet är ett bevis på Hans makt, för det är änglarna som i
verkligheten tar in och ur själarna från människorna. Detta faktum finns bevisat i följande
Hadeeth av Ibn Mas’oud som rapporterade att Allahs Budbärare sa, ”Sannerligen sker eran
skapelse i era mammors sköten för 40 dagar i form av en flytande vätska, och sedan som en
blodkaka för en lika lång period och som en bit kött för ännu en period. Sedan sänds en ängel
ner till honom och blåser in själen i honom…”17 Så Allah låter en ängel blåsa in själen i varje
människa. Genom att säga ”Han blåste”, påminner Allah oss att det är Han som är orsaken till
allt som händer i skapelsen. Han sa:
”fastän Allah har skapat er och ert hantverk (också?)” (sura 37:96)

Vid slaget vid Badr kastade Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) en handfull sand på fiendens led som
stod flera hundra meter bort, men Allah fick en del av dammet att på ett mirakulöst sätt nå
ögonen på fienden. Allah refererar till Profetens handling på följande sätt:
”Och du kastade icke när du kastade, utan det var Allah som kastade” (sura 8:17)

Genom att tillskriva anden till Sig själv, gav Allah den en speciell hedersplats bland andarna
som Han har skapat. Inte så att Allah har en ande och blåste in en bit av den i både Profeten
Aadam och Profeten ’Eesaa. För att ytterligare trycka på detta har Allah också refererat till
Ängeln som sändes för att informera Maryam som ”hans ande”:
”Då sände Vi Vår ängel till henne och han visade sig för henne i form av en välproportionerad människa.”
(sura 19:17)

Koranen är total. Verserna förklarar sig själva och uttalanden och vanor som Profeten (sallalahu
hade förklarar ytterligare dess mening. När en vers tas ut ur sitt sammanhang från
Koranen kan den lätt bli förvriden. T.ex., säger vers 4 i sura al-Maa’oon följande:

alaihi wa salaam)

”så ve dem som ber” (sura 107:4)

Denna vers är i sig själv helt motsägelsefull mot resten av Koranen och Islam. Bönen har
blivit obligatorisk genom hela Koranen. T.ex. säger Allah:
”Jag är sannerligen Allah, det finns ingen gud förutom Mig, så dyrka (endast ) Mig och förrätta Bön till Min
ihågkommelse,” (sura 29:14)

Men ändå förbannar denna vers dom som ber! Men versen som följer den förklarar vad den
menar:
”men är obekymrade om sin Bön. De tycker bara om att bli sedda av människor, och avhåller sig (till och med)
från små gärningar.” ( sura 107:5-7)

Så Allah förbannade alltså bönen som hycklarna utför som låssas tro och som i själva verket
inte utför bönen (Salaah).
Det finns ingen grund i den gudomliga skriften för den mystiska tro att människans oskapade
själ längtar efter att återförenas med sitt ursprung, Gud. I Islam skiljer man inte på den
Arabiska termen Rooh (ande – pl. Arwaah) och Nafs (själ – pl. Anfus) i förhållande till
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människan förutom när den hör ihop med en kropp, då refereras den oftast till som Nafs. I
Koranen fastställer Gud:

”Allah för bort människornas själar vid tiden för deras frånfälle och (även) deras som (ännu) icke är döda, under
deras sömn..” (sura 39:42)

Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) rapporterades av Umm Salamah ha sagt, ”Sannerligen, när själen
(Rooh) tas bort följer ögonen med”(18)
Den framgångsrika själen kommer att få komma in i paradiset som Allah har sagt till dom
rättfärdiga själarna
”O du själ i fullkomlig vila! Återvänd till din Herre, och var du väl nöjd ( med Honom och) Han är väl nöjd med
dig. Så träd du in bland Mina utvalda tjänare, och träd du in i Min Trädgård (i Paradiset.)” (sura 89:27-30)

Så i slutänden kommer inte den rättfärdiga mänskliga själen att försvinna in i Gud eller
förenas med Hans gudomliga väsen, utan kommer att förbli en begränsad själ som kommer att
återförenas med en begränsad kropp och njuta av nöjena i paradiset så länge som Allah
önskar.
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