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Förord
I Allah's Namn, den Barmhärtigen, All-Förbarmaren

Lov och pris tillkommer Allah
och fred och välsignelser Hans Sändebud Muhammad (s)
Föreliggande arbete...

Stockholm februari 2007
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Imam al-Nawawi
(f. 631 – d. 676 H.)

Hans fullständiga namn är Muhyi al-Din Abu Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-
Din ibn Hasan al-Shafi`i al-Nawawi. Han är benämnd efter sin fördelsort
Nawa, en liten by i södra Syrien, ca 200 km söder om huvudstaden
Damascus, där han kom till världen år 631 H.

En from man i Nawa, Shaikh Yasin ibn Yusuf Marakashi, berättade: "Jag
såg Imam al-Nawawi när han var en ung pojke på 10 år. Andra pojkar i hans
ålder brukade tvinga honom att leka med dem, men Imam al-Nawawi brukade
alltid unvika att leka, och var alltid sysselsatt med att recitera den ädla
Koranen. När de försökte vinna över honom och insisterade på att han skulle
gå med på deras lekan, brukade han klaga och uttrycka sin likgiltighet inför
deras dåraktiga företag. När jag såg hans omdömesgillhet och djup, uppkom i
mitt hjärta en särskíld kärlek till den unge Nawawi. Jag vände mig till hans
lärare och anbefallde honom att ägna särskild omtanke om denne unge man,
eftersom han i framtiden skulle komma att bli en av de största lärda och
heliga män. Läraren frågade mig om jag var en spåman eller astrolog. Jag
svarade honom att jag var varken det ena eller det ahdra, men Allah fick mig
att säga dessa ord."

Hans far tog honom till Damascus, där han tillbringade de första två åren
vid al-Madrasah al-Rawahiyah, som stiftats av en rik köpman vid namn Zaki al-
Din Abul-Qasim Ibn Rawahah, och som var ansluten till Umayamoskén.
Imam Nawawi berättar själv om den tiden: "Jag studerade vid denna
institution i två år. Under hela min vistelse vid Madrasan åtnjöt jag aldrig full
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vila, och jag levde på den lilla mängd mat som skolan erbjöd."

I Damaskus studerade han ämnen som Hadithlära, Fiqh (rättslära). Usul
al-Fiqh (dess principer), arabisk grammatik, för tjugo olika lärare av yppersta
rang. Han ägnade all sin tid åt att söka kunskap. Han gick tidvis på tolv olika
lektioner varje dag, och till varje lektion skrev han ned kommentarer och
anteckningar. För varje bok han läste, läste han även tillhörande
kommentarer och förklaringar. Han var skarptänkt och hade ett gott minne,
och hans lärare tyckte mycket om honom och lovordade honom för hans
koncentration och flit.

Under elva år var han föreståndare för det prestigefyllda institutet Dar al-
Hadith al-Ashrafiyyah. Hans efterträdare, Taq al-din al-Subki in Ibn al-Subki,
nedtecknade i sin biografisamling Tabaqat al-Shafi`iyyah al-Kubra följande
diktrader:

“ I Dar al-Hadith finns en subtil mening
På mattor där jag böjer mig ned och söker skydd:
Kanske rör jag med mitt eget ansikte 
ett ställe där al-Nawawi satt sin fot."

Imam al-Nawawi var känd för sin fromhet och goda karaktär. Han åt och
klädde sig enkelt. Sheikh Muhyi al-Din (?) uttalade förljande om hans
karaktär: "Imam al-Nawawi hade tre framträdande dovvärda drag i sin
personlighet. Till den som äger endast en av dessa vänder sig folk i stora
skaror för att få vägledning. Den första är: kunskap och förmåga att ge den
vidare. Den andra är: total frihet från världsliga böjelser. Och den tredje är:
att påbjuda det goda och förbjuda det otillbörliga. "

Hela hans korta och intensiva liv var ägnat gudsdyrkan, studier,
undevisning och skivande. Han författade ett stort antal böcker om olika
ämnen, var och en av dem ett mästerverk av koncishet, en ovärderlig skatt till
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gagn och vägledning för alla efterkommande generationer. 

Efter 28 år återvände han från Damaskus till sin hemby Nawa, där han
efter en kort tids sjukdom avled, 44 år gammal, . 

Imam al-Nawawi's lärare:

Hans lärare var bl.a. Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad AI-Maghribi, Abu
Muhammad Abdur-Rahman bin Ibrahim Al-Fazari, Radiyuddin Abu Ishaq
Ibrahim bin Abu Hafs Umar bin Mudar Al-Mudari, Abu Ishaq Ibrahim bin
Isa Al-Muradi, Abul-Baqa Khalid bin Yusuf An-Nablusi, Abul-Abbas Ahmad
bin Salim Al-Misri, Abu Abdullah Al-Jiyani, Abul-Fath Umar bin Bandar, Abu
Muhammad At-Tanukhi, Sharafuddin Abdul-Aziz bin Muhammad Al-Ansari,
Abul-Faraj Abdur-Rahman bin Muhammad bin Ahmad Al-Maqdisi, Abul-
Fada'il Sallar bin Al-Hasan Al Arbali etc. 

Imam al-Nawawi's elever:

Han hade hundratals elever, bland de mest framstående var: Alauddin bin
Attar, Ibn Abbas Ahmad bin Ibrahim, Abul-Abbas Al-Ja'fari, Abul-Abbas
Ahmad bin Farah, Rashid Ismail bin Mu'allim Al-Hanafi, Abu Abdullah Al-
Hanbali, AbulAbbas Al-Wasti, Jamaluddin Sulaiman bin Omar Az-Zar'i,
AbulFaraj Abdur-Rahman bin Muhammad bin Abdul-Hamid AlMaqdisi,
Badr Muhammad bin Ibrahim, Shamsuddin Muhammad bin Abu Bakr, Ash-
Shihab Muhammad bin Abdul-Khaliq, Hibatullah Al-Barizi, Abul-Hajjaj
Yusuf bin Az-Zaki etc. 

Imam al-Nawawi's mest kända verk:

Al-Arba'un Nawawiyya – "Fyrtio Hadither" – 
Riyad al-Salihin – Hadith-samlingen "De rättfärdigas ängder" 
Al-Minhaj fi Sharh Sahih Muslim – Kommentar till Sahih Muslim
Kommentar till Sahih Al-Bukhari (ofullbordad)
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Kommentar till Sunan Abi Dawud (ofullbordad)
Mukhtasar At-Tirmidhi
Kitab al-Adhkar – "Boken om åminnelser"
al-Maqasid  – Manual om islamisk rättslära
Minhaj al-Talibin – grundläggade referensverk i Shafi`i fiqh
Tahdhib-ul-Asma was-Sifat
Tabaqat Ash Shafi'iyah
Manaqib-ush-Shafi'i
Kitab-ur-Raudah, 
Commentary on Mohadhdhab
At-Taqreeb fi Ilmil-Hadith wal-Irshad fihi, Kitab-ulMubhamat, At-Tibyan,

Al-Idah fi Manasikil-Hajj, Muhimmatul-Ahkam, Bustan-ulArifeen, Al-
Khulasatu fil-Hadith, A1Masa'il Al-Manthurah, Al-'Umdah fi Tashihit-Tanbih 
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Imam al-Nawawi's förord
till Fyrtio Hadither

Abc

/Från Munjias:/
'Ali ibn Abi Talib har, liksom flera andra följeslagare, berättat att profeten 
Muhammed sade: "Den som lär sig 40 hadither utantill och bevarar dem åt mitt 
folk, kommer på Domens dag att återuppstå tillsammans med juristerna och de 
lärde." Detta anses dock vara en svag hadith. 
Många lärda män har skrivit böcker inom detta område och jag har bett om Guds
vägledning i min strävan att sammanställa mina fyrtio hadither. För trots att 
ovanstående hadith räknas som svag, uppmuntrar den till en god gärning, och 
många korrekta (starka) hadither talar om vikten att föra profeten Muhammeds 
ord och gärningar vidare. 
Till sist vill jag säga att jag förlitar mig på Gud, all pris åt Honom. Det är bara 
Gud som kan skänka oss verklig framgång och som kan skydda oss mot misstag 
och fel. Engelska översättarens introduktion (förkortad): 
Den rätta förståelsen av Islam får man främst genom de två huvudkällorna, 
Koranen och det som kallas hadith, dvs profeten Muhammeds samlade 
uttalanden, gärningar och medgivanden. Dessa kallas även för sunna. 
Eftersom Koranen är Guds ord, måste den följas strikt. På samma sätt ska alla 
som bekänner sig till Islam, alla muslimer, följa profetens sunna. Koranen säger: 
"Vadhelst budbäraren ger er, ta emot det, och vadhelst han förbjuder er, avstå 
(från det)." Sunna, så som den berättas i haditherna är alltså ett komplement till 
Koranen. Den ger förklaringar till korantexterna och praktiska exempel på dess 
läror. Utan hadithstudier blir en muslims kunskap om tron ofullständig och en 
icke-muslim kan inte få en korrekt bild av Islams tro, dess andliga, moraliska, 
juridiska och kulturella principer. 
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Hadith nr 1
Det har förmälts [via isnad] att de troendes ledare Abu Hafs `Umar
Ibn al-Khattab (må Allah vara nöjd med honom) sagt: 

Jag hörde Allah's Sändebud (s) säga:

Handlingar1 [bedöms]2 endbart efter avsikten, och var och
en tillräknas endast det han avsett3. Således [bedöms] den
vars utvandring var [ämnad] för Allah och Hans Sändebud
[som att] hans utvandring var för Allah och Hans
Sändebud, och den vars utvandring var [ämnad] för att
uppnå [något i] denna värld eller för att ta en kvinna till
hustru, [bedöms som att] hans utvandring var för det
[ändamål] han utvandrade för.

Detta har förmedlats av de två främsta bland alla hadith-berättare,
Abu `Abd Allah Muhammad ibn Isma`il ibn Ibrahim ibn al-Mughira
ibn al-Bardizbah al-Bukhariy och Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj
ibn Muslim al-Qushayriy al-Naisaburiy, i deras två sahih-samlingar som
är de mest tillförlitliga böcker som skrivits.

1. Med handlingar avses här sådana handlingar som bedöms enligt Shari`a, som
t.ex. bön och zakat.

2. `Ulema har tolkat denna hadith på två sätt. Det första: att en handling endast är
giltig om en avsikt ligger till grund för den. Det andra: att handlingen inte är fullständig
utan avsikt. Avsikt utgör t.ex. enligt många lärda ett villkor för att wudu' och ghusl ska vara
giltiga, i enlighet med den första tolkningen. De lärda som säger att avsikt inte är ett
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الحديث ا ألول
ٔاَعـ ْن ـمـَ ايـِ ـِر ْؤمـْلـْ ـنـِمـُ ٔاَيـِ َن ْيبـْ ـحـِ ٍصفـَ َرمـُعـْ ابـَ ِن َرطـَخـْلـْ اِب اضـ> َي ،نـَعـُهلـلـِ ُه :قـْ اَل َ

َسِمْعُت َرُسوَل اللِه َصل>ى اللُه َعـِلْيِه َوَسل>َم يَـُقـوُل :

َٔـم>ــنإِ الْا ا ـعـَ ـاُلـمْ اـبَ َوإِـيQلــنِ ـاـم>ــنَاِت اكــِلَ Qـِرٍئـمُـل اـمْ .ـنَ ْنـمَـفَـَوى َ
َرجــِهَْتـنَـاـك إِِـتْ اـلُُه َوُرلــلَى ْوسـِه ـِهـلُ َرجــِهَـفِ إِـتْ اـلُـُه َوُرلــلَى ـْوسـِه ِهـلُ ِ
ْنـمَو َرجــِهَْتـنَاـكَ ـُدـلُُهـتْ ـصـُـيَاـيْـنِ اـهُـبـْيِ ٔاَِو ا َرٔاٍَةـمَ َاـهُحـِكــْنَـيْ َرجــِهَـفَ ُُهـتْ

ِلْيِه. َلى َما هَاَجَر إِ إِ

إِ اـمَاـمَرَواهُ دQحــُمـْلَا ٔاَـيـِثَ ــعُـْوـبَْن اـبَ ُدـمَحــُمِهلــلْـِد إِـب> اـمْسـُْن ــعَ اـبَْلـيِ ــهَْراـبِْن ـَمـيِ اـبْ ــغـُمـْلِْن َرِةـيِ ْ
ِنـب ْزـبْ اـبَـْرِد اخـُـبـْلَْه hاِري َؤاَفـــلجـعـَ اـبي، ـسـُحــْلُـْو ـِنـيَ ُمـلْسـُمـْ اـبِ ُن اِججـَحــْلْ ِنـب> ـمـْ ٍمـلْسـُ ِ
ــقـْلا ـشـُ اـيَ hِري ــلْ ـاســْي>ـنْ َرـبَ hاضـُـْوِري َي امـُهــْنَعـُهُلــلِ ْيـفَ َمهــْيَحــْيِحـَصـِ اِ َذلــلا ٔاَمــُهِْنـي> ا حhصـَ َ

اْلكُتُِب اْلُمَصن>َفِة.

nödvändigt villkor för giltighet av wudu' och ghusl stöder sig på den andra tolkningen.
3. Imam al-Nawawi påpekar i sin kommentar att här menas sådant som kräver en

specifik avsikt. När man t.ex. vill utföra en obligatorsk bön som man missat, så räcker inte
den allmänna avsikten att utföra bön, utan man måste också specificera vilken bön man
avser, t.ex. zhuhr, `asr etc.

Imam Al-Nawawi's fyrtio hadither

13



Kommentar:

Denna hadith har en central ställning i Islam. I Imam al-Bukharis Sahih-samDenna hadith
har en mycket central ställning i Islam. I Imam al-Bukharis Sahih-samling står den som
första hadith. Den nämns ofta i inledningen till böcker, för att påminna den som söker
kunskap om att först rena sina avsikter. Många bedömningar i den islamiska rättsläran
bygger på denna hadith. Imam Ahmad och imam al-Shafi`i (må Allah vara nöjd med dem)
har sagt att den utgör en tredjedel av kunskapen, och andra har sagt att den utgör en
tredjedel av Islam – detta eftersom människans. gärningar består av det hon gör med
hjärta, tunga och lemmar, och avsikten utgör den första av dessa tre.

Abu Dawud sade: Jag har undersökt haditherna och deras isnader och funnit att de
[kan reduceras till] fyratusen hadither, och dessa fyratusen kretsar kring fyra hadither:

i. Al-Nu`man ibn Bashir's hadith: "Det tillåtna är tydligt och det förbjudna är 
tydligt" [nummer 6 i denna samling]

ii. ovanstående hadith av `Umar

iii. Abu Hurayra's hadith "Allah är ren, och Han tar bara emot det som är 
rent" osv. [nummer 10 i denna samling], och

iv. Abu Hurayra's hadith: "Till fulländningen av Islam hos en människa hör 
att hon låter det vara som inte angår henne." [nummer 12 i denna samling]
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Hadith nr 2
Det har förmedlats att `Umar (må Alllah vara nöjd med honom) även
sagt: 

En dag medan vi satt hos Allah's Sändebud (s) framträdde inför
oss en man med bländande vita kläder och alldeles svart hår1,
som inte såg ut att vara på resa och som ingen av oss kände. Han
satte sig hos Profeten (s), lät sina knän vila mot hans knän, lade
handflatorna på låren och sade: O Muhammad, upplys mig om
Islam. Allah's Sändebud (s) sade då:

Islam innebär att du bekänner att ingen gud finns utom
Allah och att Muhammad är Allah's Sändebud, att du utför
bönen, ger zakat, fastar under Ramadan och vallfärdar till
Huset, om du har medel till det.

[Mannen] sade: Du har talat sant. Vi förvånades över att han
frågade honom och bekräftade hans [svar]2.

1. Detta visar att man bör klä sig i sina bästa kläder och vinnlägga sig om renhet och
prydlighet när man uppträder inför de lärda och andra framstående personer, för så
uppenbarade sig Jibril då han kom för att undervisa människorna med sina ord och genom
sitt föredöme.

2. Den kunskap som Profetens (s) kom med fanns inte att tillgå från annat håll, så de
förundrades över att en man, som de inte tidigare sett i Profetens (s) sällskap, kunde ställa
frågor och bedöma svaren som vore han en expert och granskare.
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الحديث ا لثاني
ْنعـ َرـمُعـَ َر اضـَ َي ٔاَـنَعـُهلــلِ ُه ،ضـْـيْ ا :ـقً اـمَـنَـْيَـبَاَل ُنحـَـنَ َرـنِعـُوٌسـلـُجْ اسـَْد ـوِل >ىـلَصـِهلــلُ
َوـيَـلَعـُهلــلا ِه َذاَتـلَسـْ َم ْذـي> إِ َعـلَطـَْوٍم َرـنـْيَـلَعـََ ٌلجـَا ِدشـُ اـيَـبُْدـيَ َلــثَاِض Qِدشـَاِب،ـي َواِدسـُْدـيَ َ
لاـع>ـلشـا ِر ٔاَـيَـلـَعَُرىـيْ ِه اـثْ َولاـف>ـلسـَََُر ِر ـِرـعَـيَ ٔاَـنـِمُُهـفْ ـٌد.ـحَّا ــج>ىـتـَحَ إِـلَ اـلَـَس يQـب>لــنَى >يـلَصـِ
َوـيَـلَعـُهلــلا ِه َمـلَسـْ ُرـنْسـََـٔاَـف> إِِـيَـتََــبْـكََد ِه ُرـلْ َوَوـيَََــتَـبْـكَى ِه َعضـْ ِهـي>ـفَـكَ َذخـَـفَىـلِعـْ ِوـيِ َاـيَـاَل:ـقِْه،

ْسلاَِم. فََقـاَل َرُسـوُل اللِه َصـل>ى اللُه َعـلَْيِه َوَسـل>ـَم : ُد ٔاَْخِبْرِني َعِن ٔالٕاِ ُمَحم>

ٔاَْنسـالٕا ـلاُم ــتْ ـشـَ إهـْ لا ٔاَْن ـَد اـلَ ل>اَ إِ ــلَه َؤاََن>ل ـحـُمـُه َرمـَ ـًدا ـوُلسـ> ُ
َولــلا ــقُــتِه اـيِ ـُم َوـلصـْ لاَةَ اـتُـْؤـت> َي َوـكـز>ـلِ َرصـَــتَاةَ وَم َوضــَمُ اَن ـج>حـَــتَ ُ

َلْيِه َسِبْيلاً. ِن اْسـتَـَطـْعَت إِ البَْيَت إِِ
قُُه. Qقَاَل : َصَدْقَت. فََعِجْبنَا َلُه ، يَْسٔاَُلُه َويَُصد
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[Mannen] sade: Upplys mig då om Iman (tron). Han (s) sade:

Att du tror på Allah3 och Hans Änglar4 och Hans Böcker5

och Hans Sändebud6 och den Yttersta Dagen7, och att du
tror på att både gott och ont är förutbestämt8.

[Mannen] sade: Du har talat sant. [Sedan] sade han: Upplys
mig då om Ihsan (fulländning). Han (s) sade:

Att du dyrkar Allah som om du såg Honom [inför dig], för
även om du inte ser Honom så ser Han förvisso dig9.

[Mannen] sade: Upplys mig då om [Återuppståndelsens]
Timme. Han (s) sade:

Den tillfrågade vet inte mer än den som frågar.

3. Tron på Allah den Upphöjde innebär att intyga Hans existens med de Egenskaper
som beskriver Honom som sublim och fulländad, höjd över alla brister, att Han är en,
sann, evig, unik, Skapare av världsalltet, och suverän i Sin vilja.

4. Dvs. att Hans Änglar är upphöjda tjänare som lyder Honom utan invändningar.
5. [Dvs. att Hans Böcker är Hans talade Ord som förmedlats till människorna genom

Profeterna.]
6. Dvs. att Allah's Profeter har framfört ett sant Budskap från Honom och klargjort de

plikter och förbud Han ålagt människorna; att deras mirakelbevisar deras trovärdighet; och
att de bör respekteras utan åtskillnad.

7. Dvs. att människorna kommer att återuppstå från döden, samlas och ställas till
svars inför Allah på Domedagen; att gärningarna kommer att vägas på Vågen (al-Mizan), att
Bron (al-Sirat) måste korsas, att goda gärningar belönas i Paradiset och onda bestraffas i
Elden

8. Dvs. att allt sker enligt Allah's den Upphöjdes plan och vlja. (se kommentaren till
hadith nr 4 i denna samling)
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يَْماِن. قَاَل : قَاَل : فَٔاَْخِبْرِنْي َعِن الْٕاِِ

ْؤتـٔاَْن َنمـُ ابـِ ِولـلـِ لاَمـِه َوتـَكـِئـَ ِه َوُربـُتـُكـِ ِه َوالـُسـِ ِه ٓيـْلـِ الا ْوِم ِرخـَ ِ
ِه Qَوتُْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َوشر 

ْحَساِن. قَاَل : قَاَل : َصَدْقَت. قَاَل : فَٔاَْخِبْرِني َعِن الْٕاِِ

ن>ُه يََراَك . ْن َلْم تَكُْن تََراهُ فَٕاِ ٔاَْن تَْعبَُد اللَه كَٔاَن>َك تََراهُ ، فَٕاِ
اَعِة . قَاَل :  قَاَل : فَٔاَْخِبْرِني َعِن الس>

اِئِل. َما اْلَمْسُؤوُل َعْنَها ِبٔاَْعلَََم ِمَن الس>

De lärda från tidiga och senare generationer har sagt att den som är fast förvissad om allt
detta och bekänner det utan att vackla är en sann troende, oavsett om han grundar sin tro
på objektiva bevis eller på inre övertygelse.

9. Ihsan innebär att fullkomna sin `ibada, att vara noga med att uppfylla alla sina
skyldigheter gentemot Allah subhanaHu wa ta`ala, att vara medveten om att man står inför
närvaron av Hans höga Majestät när man utför sina `ibada.
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[Mannen] sade: Upplys mig då om tecknen på den. Han (s)
sade:

Att tjänarinnan föder sin herrinna10 och att du ser barfota,
nakna, fattiga fåraherdar bygga överdådiga hus11.

Sedan gav sig [mannen] av, och jag stannade kvar en lång
stund. Sedan sade han (s):

`Umar, vet du vem den som frågade var? 

Jag sade: Allah och Hans Sändebud vet bäst. Han (s) sade:

Sannerligen, det var Jibril (s) som kom till er för att
undervisa er om er religion (Din).

Muslim förmedlade detta.

10. Olika tolkningar har givits. (a) Till den Yttersta Tidens tecken hör att Islam
kommer att erövra nya områden och kvinnor tas till slavar, som kommer att föda barn åt
sina herrar. Deras barn blir då deras herrar och herrinnor, eftersom barnen antar faderns
rang. (b) Att Islams Lagar kommer att falla i glömska vid den Yttersta Tiden, så att en man
kommer att sälja en slavinna som fött barn åt honom, och att hon sedan går från hand till
hand tills dess att hon händelsevis köps som slav av sitt eget barn. (c) Att sederna kommer
att förfalla till den grad att barnen behandlar sina mödrar som om de vore deras slavinnor.

11. Detta uttrycker ogillande mot att bygga hus som är större eller ståtligare än vad
behovet påkallar. Det hör till den Yttersta Tidens tecken att de som är svagast och står lägst
i rang förhäver sig med skrytsamma byggen.
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قَاَل : فَٔاْخِبْرِني َعْن ٔاََماَراِتَها . قَاَل :

َـلَـتٔاَْن ٔ الْا َد َرمـِ ُة َؤاَْنهـَـت>ـبَ ، ا اـتَ افـُحــْلَََرى اةَََ اعــْلَ َراةَ اعــْلُ ِرـلَ َة اَءعـَ َ
اِء يَتََطاَوُلوَن ِفي البُْنيَاِن. الش>

ثُم> انَْطلََق ، فََِلْبْثُت َمِلي�ا ،ثُم> قَاَل :

اِئُل ؟  يَا ُعَمُر ٔاَتَْدِرْي َمِن الس>
قُْلُت : "اللُه َوَرُسْوُلُه ٔاَْعلَُم ".قَاَل :

ن>ُه ِجْبِريُل ، ٔاَتَاكُْم يَُعلQُمكُْم ِدينَكُْم.  فَٕاِ
        َرَواهُ ُمْسِلٌم.

Kommentar:

Liksom sura Fatiha är Koranens moder kan man kalla denna för hadith för sunnans
moder, eftersom den sammanfattar alla dess väsentliga drag. Den visar att Islam, Iman och
Ihsan är tre aspekter som tillsammans utgör religionen (Din). Den pekar också på att Islam
och Iman är olika begrepp: Islam är yttre handling och Iman är hjärtats övertygelse. Av
sann Iman följer Islam och dessa fullbordas genom Ihsan.
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Hadith nr 3
Det har förmedlats att Abu `Abd Allah ibn `Umar ibn al-Khattab (må
Alllah vara nöjd med dem båda) sagt: 

Jag hörde Allah's Sändebud (s) säga:

Islam bygger på fem [pelare]: Vittnesmålet att det inte finns
någon gud utom Allah och att Muhammad är Allah's
Sändebud; förrättandet av bönen; givandet av zakat;
vallfärden till Huset; och fastan i Ramadan.

Al-Bukhari och Muslim förmedlade detta.

Kommentar:

Denna hadith sammanfattar Islams pelare. Jihad räknas inte till dem, eftersom det är fard
kifaya och aktuellt endast under vissa omständigheter.

Ordningsföljden i vilken de fem pelarna nämns i denna hadith är anmärkningsvärd – i
andra versioner nämns istället fastan före hajj. "Så har jag hört det från Allah's Sändebud",
sade ibn `Umar, och han brukade tillrättavisa dem som återberättade hadithen med den
ordningsföljd som återges här. 
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الحديث الثالث
ٔاَعـ ْن يـبَ ـعـِ اـبَ ِد اـبَعـِنـمـْحر>ـلْ ِد ـعـِْنـبِهلــلْ َرـمُ اـبَ َرطـَخــْلْـِن اِب اضـ> َي ـعـُهلــلِ اـمـُهـْنَ َ

، قَـاَل : َسِمْعُت َرُسوَل اللِه َصل>ى اللُه َعلَْيِه َوَسـل>َم يَُقـوُل :

الْٕاِـنُــب َي ـلَاُمسـِ ـخـَىـلَعـْ :ـمَ ـٍس ـشـْ إِـهَ لا ٔاَْن ـاَدِة اـلَ ل>ا إِ َُؤاَن>لــلـَه ه
َرمـَحـُمـ ًدا اسـ> وُل َوإِلـلـُ ، اقـِه اِمِ َوإِلـصـَ ، لاَِة ـيـ> اتـْ ـاِء ،كــز>لـَ ـاِة َ

َوَحـجQ اَلبْيِت ، َوَصـْوِم َرَمَضاَن.

 َرَواهُ البَُخاِريh َوُمْسِلٌم

Imam Al-Nawawi's fyrtio hadither

23



Hadith nr 4
Det har förmälts att Abu `Abd al-Rahman `Abd Allah ibn Mas`ud
(må Alllah vara nöjd med honom) sagt: 

Allah's Sändebud (s) – han den sannfärdige och den
besannade1 – berättade för oss:

Var och en av er [har varit] en droppe som samlats2 i sin
moders sköte under fyrtio dagar. Sedan fästs han som ett
bihang under samma tidslängd, därefter blir han till ett
stycke oformat kött under samma tidslängd. Efter detta
nedsänds en Ängel, som blåser in en själ i honom, och som
mottagit fyra befallningar3: att nedteckna hans försörjning,
hans livslängd, hans gärningar, och om han ska bli olycklig
eller lycklig4. Och vid Allah – ingen gud finns utom Han –
någon av er [kan] handla som Paradisets folk, tills att
endast en armslängd skiljer honom från det, sedan hinns
han upp av det som är skrivet, och [börjar] handla som
Eldens invånare och träder in i den5. Och sannerligen,
någon bland er [kan] handla som Eldens folk, tills att
endast en armslängd skiljer honom från den, sedan hinns
han upp av det som är skrivet, och [börjar] handla han som
Paradisets invånare och träder in där6.

Muslim förmedlade detta. 

1. Dvs. han (s) talar sanning, och Budskapet han kommit med är bekräftat som sant.
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الحديث الرابع
ٔاَـع ْن ْيـبَ اـبـَعِ اـبـَعِنـمـْحر>ـلِْد َرـعْســَمِْنـبِهلــلِْد ـوٍد اضـُ َي ،ـنـَعُهلــلِ :ـقُْه د>ـحَاَل َاـنَـثَ

اِدُق اْلَمْصُدْوِق - : َرُسوَل الله َِصل>ي اللُه َعِلْيِه َوَسل>َم – َوُهَو الص>
ٔاَ ن> ـَدحـإِ ُعمـْجـُـيُْمـكَ ُهـقـْلَخـَ ْيـفُ ٔاُطـَـبِ ِن ٔاَْرـمْ ِه Qَنـيِعـَـب ،ـفْطـُـناًـمَْوـيْ ًة َ

ًةـقَـلـَعُْوُنكـَـيُم>ـث ذـثـِمَ ،ـلَْل َك ــمُْوُنكـَـيُم>ـثِ ـًةـغْضـُ ذـثـِمَ ،ـلَْل َك ُم>ـثِ
ْريـ إِسـُ ُل ايـِلـَ ِه ،لـَمـْلـْ ُك ُخفـْنـَيـَفـَ ايـِفـُ ِه َولـْ ، ْوَح hـْؤيـر ُرمـُ ٔاَْربـَ ِعبـِ َ
:ـمـِلَـك اٍت ِرْزـتَكــِبَ َؤاَـقِْب ، ِه َوـلـَجِ ، ِه َوـلـَمَعـِ ، ِه ٔاَْوـقَشـِ ي� ٌدـيـِعَسـِ ْ
الــلََواـف؛ إِـلِه لا ـِذْي ـغـــَهـل> ٔاَـيَ ن> إِ ُرهُ ــَدـحْ ــعَـيـَلُْمـكَ ُلـمْ ٔاَـمـَعَـبَ ِل ِلـهَ ْ
ِةـنَجــْلا ىـتَحـ> امـ> ْوَنكـَـيَ َوـنـْيَـبُ ُه ِذَراٌعهـَـنـْيَـبَ ل>ا إِ ا ُقـبْسـَـيَفـَ ِهـيَـلَعـِ ْ
ــعَـيَـفَاُبـتِكــْلا ُلـمْ ــعَـبَ ٔاَـمَ ِل اـهَ ــِل اِرلــنْ ـخـَـْدـيَــف> ٔاَـهُـلُ ن> َوإِ . ا َدحـَ ُْمـكَ
ُلـمـْعَـيـَل ٔاَـمـَعـِبَ ِل اـهَ ِل اـمَّيـتـَح>اِرلــنْ َوـنـْيَـبُْوَنكـَـيَ ِذَراٌعـهَـنـْيَـبَُه ل>ا إِ ا َ

فَــيَْسـِبـُق َعلَْيِه اْلِكتَاُب فَيَْعَمُل ِبَعَمِل ٔاَْهِل اْلَجن>ِة فَيَْدُخلَُها.

َرَواهُ اْلبَُخاِريh َوُمْسِلم.

2. Det förklaras i en hadith av Ibn Abi Hatim att säden cirkulerar i kvinnans kropp
under fyrtio dagar innnan Allah samlar den på ett ställe i moderns sköte och ger den fäste.
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Kommentar:

Till trons pelare hör tron på Förutbestämmelsen (al-qadar – درلـــــقـــــا ), dvs. att Allah den
Upphöjde har skapat allt gott och allt ont, och förutbestämt skapelsens öde i enllighet med
Sin Kunskap, Vilja och Makt.

3 4 5 6

3. Efter fyrtio dagar blir fostret till en människa, och en Ängel sänds ned som har till
uppgift att nedteckna vad Allah den Upphöjde förutbestämt om hennes liv.

4. Dessa fyra saker nedtecknas: Hur hon ska försörjas, hur länge hon ska leva, hur
hon kommer att handla och om hon kommer att uppnå lycka eller olycka i det kommande
livet.

5. Dvs hans tidigare handlandingar var i verkligheten inte sådana som leder till
Paradiset, utan de utfördes endast för syns skull (riya'). Detta gäller jämförelsevis få.

6. Enligt en sahih hadith har Profeten (s) sagt: "Handlingar [bedöms] efter hur de
avslutas" ( متـيـوالـخـابـالعـمـا,انـمـإ ). Hadithen pekar på att man inte kan vara säker på att
ens egna gärningar leder till Paradiset, utan man bör sätta sitt hopp till Allah's
barmhärtighet. Ett tecken på Hans barmhärtighet är att många som utfört onda gärningar
under sitt liv till sist ångrar sig och utför en god gärning som – genom Allahs nåd – leder
dem till Paradiset.
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[Tillägg: Imam al-Nawawi säger i sin kommentar till hadtih nr 2 i denna samling att
Förutbestämmelsen är av fyra slag:

i. det som Allah den Allvetande förutbestämt före skapelsens tillkomst, och 
som ingen skapad varelse har kunskap om;

ii. det som skrivits på den Uppbevarade Tavlan;

iii. det som en Ängel befalls nedteckna vid en människas tillblivelse i enlighet 
denna hadith;

iv. de händelser som påskyndar det öde Allah den Allvetande förutbestämt.

Kunskapen om vad Allah den Allvetande förutbestämt är en hemlighet som ingen skapad
varelse känner till, inte ens Änglarna eller Profeterna, och den är evig och oföränderlig. Det
som skrivits på Tavlan är däremot sådant som Han givit vissa utvalda Sändebud kunskap
om, och det kan suddas ut och ändras genom människornas handlingar. Därför bör man
inte avstår från att handla, ty för var och en underlättas den väg han är ämnad för, enligt
Koranens Sura al-Layl, aya 4-10:

(* Sannerligen, ni strävan mot olika [mål]. För den som ger [av sina
ägodelar], fruktar [Allah] och vittnar om sin tro på det goda – för honom
ska Vi jämna vägen till det goda. Men den som är girig och sig själv nog, och
som förnekar det goda – för honom ska Vi jämna vägen till elände. *)

Allt detta tillhör Ahl al-Sunnah's tro, och bör accepteras utan förbehåll eller ifrågasättande.
Att fördjupa sig i sådant som Allah dolt för människorna inger tvivel och osäkerhet; att
tänka på Hans uppenbara välsignelser och gåvor stärker däremot förvissningen och
tacksamheten gentemot Honom.]
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Hadith nr 5
Det har förmälts att de troendes Moder `Aisha sagt: Allah's Sändebud
(s) sade:

Den som inför något nytt som inte hör till denna vår sak
tillbakavisas1. 

Al-Bukhari och Muslim förmedlade detta. Muslims version lyder:

Den som handlar på ett sätt som inte överensstämmer med
vår sak2 tillbakavisas. 

Kommentar:

Denna hadith visar att varje omdaning av religionen tillbakavisas och att handlingar som
har sin grund i nypåfund (bid`a) är ogiltiga och värdelösa, eller rentav bör förbjudas, detta
oavsett om man själv kommit med påfundet eller följer någon annans påfund. Däremot
avses inte sådant som tillförts religionen efter Profetens (s) levnad, om det överensstämmer
med hans sunna, som t.ex. att nedteckna Koranen på pappersark; eller att, som de
rättslärde i de olika rättskolorna, lösa oklarheter ned hjälp av principer som återförs till
Profetens (s) uttalanden och handlingar; eller att sammanställa böcker om grammatik,
matematik, arvsrätt eller andra vetenskaper som är i enlighet med Profetens (s) sunna – allt
sådant betraktas inte som bid`a.

1. Dvs. hans handling är ogiltig.
2. Dvs. som inte överensstämmer med vad som fastställts genom Profetens (s) sunna.

Kultursällskapet Damas

   28



الحديث الخامس
اعـ Qٔاُم ْن ْؤـمـْلَ ٔاُمQـيـِنـِمُ َن اـبَعـْ ِد ـاعـِهلــلْ ــئَ َرشـِ َة اضـَ َي ،هــْنَعـُهلــلِ ا :ـلَاـقَ َرـقَْت اسـَاَل وُل ِهلــلُ

 َصل>ي اللُه َعلَْيِه َوَسل>َم

. َمْن ٔاَْحَدَث ِفي ٔاَْمِرنَا َهـَذا َمـا َلـْيـَس ِمـْنُه فَُهـَو َرد�

. َوِفي ِرَوايٍَة ِلُمْسِلٍم : َرَواهُ اْلـبُـَخـاِريh ، َوُمْسِلٌم

.     َمـْن َعـِمـَل َعـَمـلاً َلـْيـَس َعـلَـْيِه ٔاَْمـُرنَا فَُهـَو َرد�
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Hadith nr 6
Det har förmälts att Abu `Abd Allah al-Nu`man ibn Bashir (må
Allah vara nöjd med honom) sagt: 

Jag hörde Allah's Sändebud (s) säga:

Det tillåtna är tydligt och det förbjudna är tydligt. Mellan
dessa två ligger sådant som är tvivelaktigt och som inte
många människor har kunskap om1. Den som fruktar det
tvivelaktiga fredar sin religion och sin heder, men den som
uppehåller sig inom det tvetydligas [område] hamnar snart
inom det förbjudna – som en herde, som vallar [sina får]
omkring ett privat område, knappast kan undgå att [de]
hamnar innanför det2. Visst har varje kung ett privat
område, och visst har Allah sitt privata område: förvisso,
Allah's privata område är Hans förbud. Visst finns i
kroppen ett stycke kött, om det är friskt så är hela kroppen
frisk, och om det är förstört så blir hela kroppen förstörd –
visst är det hjärtat3.

Al-Bukhari och Muslim förmedlade detta.

1. Med det tvivelaktiga menas sådant som det finns motstridiga bevis om i Koranen
och sunnan, och som de flesta lärda avstår från att ta ställning till.

2. Dvs något av hans får kommer sannolikt att gå in i det förbjudna området,
eftersom de strövar omkring utan att han kan ha uppsyn över vart och ett.

3. Ordet qalb (hjärta) är besläktat med ordet taqallub (föränderlighet och
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الحديث السادس
ٔاَعـ ْن ْيـبَ اـبَعـِ ِد الــلْ ـعـhلــنِه اِنمـْ َرـيِشـَـبِْنـبَ ٍر اضـْ َي ـعـُهلــلِ ،مـُهــْنَ ا :ـقَ َرعـِمـَسـَـاَل ـُت ـوَلسـْ ُ

 اللِه َصل>ي اللُه َعـلَْيِه َوَسل>َم

ا ن> ــإِ لَاَلحــْل ــَ ــَب اي ن> َوإِ ، ٌن Qــ ـَراَمحــْل ــَ ــَب َوي ، ٌن Qــ ــَب ــْي ــَن ٔاُمــُه ا ـوٌرمــَ ُ
لاهـِبـَتـْشـُمـ اٌت ـعـَيـَ ن>هـُمـَلـْ ٌريـِثـَكـُ امـْ َن ،لـنـَ اِس امـَفـ> ِن ىقـ>تـَ َ
اِتهـُبـhلـشـا ـفـَ اقـَ ـِد َرٔاَبـَتـْسـَ ِدلـْ ـيـِ َونـْ ِه ْرعـِ َوضـِ ، ِه َومـِ ْن َعقـَ يفـَ ِ
َوهـُـبhـلشـا اِت ـَعـقَ اـفَ ي ،حــْلِ َراِم اـلـَاـكَ يعـر> ىعـَـْرـيِ احـَ ْوَل ىمـِحــْلَ َ
ٔاَْنشـُْوـي ُك ن>ـيـِفََعـتَْرـيِ َوإِ ٍكـلـَمُلQكــِلِْه،ٔاَلا ن>ـمـِحِ َوإِ ٔاَلا ، ىـمـِحًى َ
لـا اِرحـَمـِهـل ن>مـَ َوإِ ٔاَلا ، ُه افـَُ ي ـجــْلِ ِدسـَ َذاغـْضـُمـَ إِ ًة ـْتحـَلـَصـَ َ

اـلَصـ ُدسـَجــْلََح َذاـلُـكَ َوإِ ، ـَدْتسـَــفhُه اسـَــفَ ـَد ـُدسـَجــْلَ ٔاَلاـلُــكَ ، hـُه
َوِهَي اْلـَقـْلُب.

 hَوُمْسِلٌم.َرَواهُ اْلبَُخاِري   

obeständighet). Hjärtat är något litet, men värdefullt, som man bör skydda från skadliga
inflytanden. Det är sätet för al-`aql – förståndet (*), som Allah utmärkt människorna med,
och det styr kroppens lemmar till att utföra goda och onda handlingar. Vi ber Allah den
Upphöjde att bota våra hjärtan och vända dem mot Honom i lydnad.

(*) Se Koranen [Sura al-Hajj 22:46]:  (* Har de då inte hjärtan att förstå med? *) 
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Kommentar:

Abu Dawud sade att Islam kretsar kring fyra hadither, varav denna är en.

Att avstå från det som är explicit förbjudet är taqwa (frukan inför Allah). Att avstå från
det dunkla är wara` (återhållsamhet).

I en sahih hadith som berättas från sayyidatuna `Aisha (r) berättas om ett fall där två av
Profetens (s) följeslagare – Sa`d ibn Abi Waqqas och `Abd ibn Zam`a – tvistade om
faderskapet till en pojke. Sa`d sade att pojken var hans brorson, under åberopande att
pojken liknande honom till utseendet. `Abd ibn Zam`a sade att det var hans bror, som
fötts i hans faders hem av en tjänsteflicka till honom. Profeten (s) tilldömde `Abd ibn
Zam`a pojken, enligt principen att barn tilhör faderns familj. Men samtidigt uppmanade
han sin hustru Sawda, som var syster till `Abd ibn Zam`a, att täcka sig, för att vara säker
inför möjligheten den omtvistade pojken kanske ändå inte var hennes bror. (Denna hadith
återberättas i Sahih al-Bukhari #6749.)

Det tvivelaktiga är av tre slag:

a. Det som man vet är förbjudet, men som eventuellt kan ha blivit tillåtet. I 
det fallet fortfar det att vara förbjudet tills man förvissat sig om motsatsen. 
Exempel på detta är kött, som bara får ätas om man är säker på att det 
slaktats enligt de islamiska lagarna. Det är från början är olagligt, och 
fortfar det att vara så, tills det råder visshet om att det är lagligt.

b. Det som man vet är tillåtet, men som eventuellt kan ha blivit förbjudet. I 
det fallet fortfar det att vara tillåtet tills man förvissar sig om motsatsen. 
Om man t.ex. under bönen börjar misstänka att ens wudu' blivit ogiltig, så 
bortser man från det och fortfar att betrakta den som giltig, tills att något 
ljud eller någon lukt tyder på motsatsen.

c. Man vet inte om en sak är förbjuden eller tilltåten, och bådadera är 
möjliga. I det fallet rekommenderas att man utövar försiktighet och avstår 
från det, i enlighet med Profetens (s)  uttalande: "Lämna det som inger dig 
tvivel till förmån för det som inte inger dig tvivel" (hadith nr. 11 i denna 
samling). – Det berättas i en sahih hadith att Profeten (s) en dag fann en 
dadel, men avstod från att äta den, och sade: "Vore det inte för att jag är 
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rädd att den [kan vara] sadaqa, så skulle jag äta den". [Det hör till Profeten 
(s) kännetecken att han inte får ta emot sadaqa.] (Hadithen återberättas i 
Sahih al-Bukhari 42:612)

Sådant som `ulema sagt är tillåtet kallas inte för tvivelaktigt. T.ex. att tveka att använda
vatten som man tror kan vara najis, eller tvätta kläder som man misstänker kan ha blivit
smutsiga, när det inte finns några märkbara tecken på det – allt sådant är tvivelsmål som
shaytan inger människan, och det ligger ingen förtjänst i att var återhållsam i sådana fall.

Uttalandet "Den som råkar inom det tvetydliga råkar inom det förbjudna" har tolkats
på två olika sätt. Den ena: att den som vänjer sig vid att göra tvivelaktiga saker med tiden
kanske också vänjer sig vid att göra otillåtna saker, enligt de lärdes talesätt att "små synder
leder till stora synder, och stora synder leder till förnekande av tron (kufr)" – må Allah den
Upphöjde skydda oss från det. Den andra: Att bristande fösiktighet leder till att
kunskapens ljus släcks inom en, så att man riskerar att göra förbjudna saker utan att vara
medveten om det.
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Hadith nr 7
Det har förmedlats från Abu Ruaqayya Tamim ibn Aws al-Dariy (må
Allah vara nöjd med honom) att Allah's Sändebud (s) sagt:

Religionen är välmenad maning.1

Vi sade: Till vem? Han (s) sade:

Till Allah2, Hans Bok3, Hans Sändebud4 och till muslimer-
nas ledare5 och menighet6.

Muslim återberättade detta.

1. Al-din nasiha. Nasiha betyder: önskan att den man vänder sig till ska uppnå bästa
lycka och välgång. Nedan förklaras vad det betyder i varje specifikt avseende. Nasiha är fard
kifaya, dvs. en skyldighet som samfundet befrias från om den uppfyllts av en individ.

2. Nasiha till Allah betyder: att tillägna Honom hela sin tro och inte jämställa något
med Honom, att ta avstånd från irrläror och tro på Honom som fulländad och majestätisk,
höjd över fel och brister, att stå fast i lydnad mot Honom och avhålla sig från synder, att
älska för Hans skull och hata för Hans skull och strida för Hans skull mot dem som
förnekar Honom, att visa tacksamhet för Hans gåvor och vara uppriktig i allt man gör, att
åkalla och älska alla Hans Namn och att visa godhet mot andra människor – allt detta till
människan eget gagn, eftersom Allah den Upphöjde inte är i behov av vår nasiha.

3. Nasiha till Hans Bok betyder: att tro att den är Allah's uppenbarade Tal, som inte
liknar människornas tal och som ingen mänsklig varelse kan härma; att högakta den och
recitera den på ett värdigt sätt, skydda den från dem som söker orätta tolkningar, tro på
dess ínnehåll och lära sig dess föreskrifter, tillägna sig vetenskaperna om den och förstå
dess ord och liknelser i deras rätta sammanhang, reflektera över dess innehåll och
underbara natur, samt handla efter dess tydliga föreskrifter och acceptera dess dubbeltydiga
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الحديث السابع
ٔاَعـ ْن ُرـبَ ـْي ــقـِ ـَةيـَ ـمـَـت> ِميـِ اـبْ ٔاَْوٍس ِن َرـلْ Qاِري اضــد> َي لـِ انـَعـُهـل ٔاَن> ، ُه نـْ ي>بـ>ـل الـَصـِ ى لـ> ُهـل

َعـلَْيِه َوَسـل>َم قَـاَل :

يْـُن الن>ِصْيَحُة. Qالـد
 قُْلنَا : ِلَمْن ؟ قَاَل :

َولــِل ، ِه ــلّ ـكـِ ـاتـِ َوـبَ ، ـِه ـَرـلِ ـْوسـِ َوِلأَـلُ ، ـِه ــئِ امـِ ـِة ــل> ـمـْ ـسـُ ـلـْ ـمـِ ـَنيـِ ْ
ـِتِهْم.  َوَعــام>

َرَواهُ ُمْسِلٌم.

avsnitt utan att läsa in tolkningar.
4. Nasiha till Hans Sändebud betyder: att intyga att han (s) är utsänd av Allah och tro

på hela det Budskap han förmedlat, att lyda hans (s) påbud och förbud, att bistå honom (s)
under hans livstid liksom efter hans död, att visa fiendeskap mot hans fiender och
beskydda dem han (s) ställt under sitt beskydd, att högakta hans (s) rättigheter och visa
vördnad inför honom (s), att ge liv åt hans sunna, sprida den och motverka missförstånd
om den, uppmuntra till studier i hadithvetenskapen, kalla till dess efterföljd och undervisa
i den på ett klokt och fint sätt, hålla den i ära och visa gott uppträdande när hadither läses
upp, avhålla sig från att tala utan kunskap om dem, och framhålla förträffligheten hos
bärarna av denna ädla vetenskap.
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5. Nasiha till muslimernas ledare betyder: att stödja dem och lyda dem i allt som är
rätt, att varna och avråda dem på ett fint och vänligt sätt, påkalla deras uppmärksamhet om
de glömt något och informera dem om muslimernas behov och rättigheter, att inte resa
vapen mot dem, utan ena folks hjärtan i lydnad till dem och bön bakom dem, strida
tillsammans med dem i jihad och be för att de ska bli rättrådiga.

6. Nasiha till muslimerna i allmänhet betyder: att vägleda och hjälpa dem till välfärd i
detta livet och nästa, förse dem med kläder och allt de behöver, undanröja skada och vara
dem till nytta, att påbjuda det goda och förbjuda det otillbörliga på ett vänligt och
uppriktigt sätt och visa dem medkänsla, att ha vördnad för de äldre och ömsinthet mot de
yngre, att hålla goda löften och inte bedra eller avundas dem, att önska dem allt det goda
man önskar sig själv, att skydda deras liv och egendom osv. – allt detta hör till den goda
etik muslimer bör praktisera i sina relationer till varandra.
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Hadith nr 8
Det har förmedlats från Ibn `Umar (må Allah vara nöjd med dem
båda) berättas att Allah's Sändebud (s) sagt:

Jag har befallts att föra strid mot folk till dess de bekänner
att det inte finns någon gud utom Allah och att
Muhammad är Allah's Sändebud, och tills de utför bönen
och ger zakat. Om de gör det, så skyddar de sina liv och sin
egendom från mig – såvida det inte krävs av Islams [Lag]1 –
och de får stå till svars inför Allah2.

Al-Bukhari och Muslim återberättade detta.

  

1. Dvs. de betraktas som muslimer inför Lagen, och deras liv och egendom är
okränkbara, förutom vad som föreskrivs i Shari`a om vedergälling och straff.

2. Bakgrunden till denna hadith är att Profeten (s) slöt fred med många av de arabiska
stammarna på villkor att de erkände honom (s) som Allah's Sändebud, utförde tidebönen
och betalade zakat. Så länge de till det yttre uppfyllde dessa villkor, behandlade han (s) dem
som muslimer i enlighet med den islamiska Lagen, och deras liv och egendom var
skyddade. Han utforskade inte deras inre och granskade inte detaljerna i deras tro,
eftersom endast Allah kan veta vad som är en människas sanna övertygelse. När Profeten
(s) gick bort och sayyiduna Abu Bakr tog över hans ledarskap var det många av dessa
stammar som visserligen stod fast vid trosbekännelsen, men inte ville fortsätta att betala
zakat. Abu Bakr tog då strid mot dem med hänvisning till denna hadith. 
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الحديث الثامن
َعِن اِبْن ُعَمَر َرِضَي اللُه َعْنُهَما ، ٔاَن> َرُسوَل اللِه َصل>ى اللُه َعلَْيَه َوَسّلـََم قَـاَل :

ٔاُمـٔاُ ٔاَْن ْرُت اـقِ اـتَ َل ــنِ اَسل ىـتَحـ> ـشـَــي> إِهـْ لا ٔاَْن ــُدْوا اـلَ ل>ا إِ ــلــَه ُهل
َرـمَحــُمَؤاَن> ًدا اسـ> وَل َولــلُ ، ــقُــيِه ــيِ اـمْ ـْوا َوـلصـُ ، لَاةَ اـتُْؤـي> َاةَـكز>ـلُْوا

َذاـف؛ ٕاِ ذـلَعـَـفَ َكـلُْوا ْوامـَصـَعـِ ِدـنـِمُ ْي Qاَءـم َؤاَـهَ ْم َواـمُ ل>اهــَلْ إِ ْم قQحــِبُ َ
ْسلاِم ، َوِحَسابُُهْم َعلَى اللِه تََعاَلى  الٕاِ

        َرَواهُ اْلبَُخاِريh َوُمْسِلٌم.

Imam Al-Nawawi's fyrtio hadither

39



Hadith nr 9
Från Abu Hurayra `Abd al-Rahman ibn Sakhr (må Allah vara nöjd
med honom) förmedlas att han sagt: 

Jag hörde Allah's Sändebud (s) säga:

Avhåll er från det jag förbjudit er, och utför det jag
påbjudit er1 så mycket ni förmår2. Sannerligen, de som var
före er bragtes på fall av sin frågvishet och motsträvighet
mot sina profeter3.

Al-Bukhari och Muslim återberättade detta.

1. Grundregeln är, enligt de flesta lärda, att det som därmed påbjudits är att utföra
obligatoriska handlingar minst en gång. Om man t.ex. utför hajj en gång så har man
uppfyllt det som är obligatoriskt (se nedan). – I motsats till påbud gäller förbud allmänt,
dvs. det räcker inte med att avstå från en förbjuden handling bara en gång.

2. Jmf. Koranen [2:286]

 (* Allah lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära. *)

Om man är oförmögen att utföra något som är obligatorsikt, bör man inte utelämna det
helt utan göra det man förmår. Om man t.ex. inte kan tvätta någon kroppsdel p.g.a. skada,
så utför man wudu' och ghusl genom att tvätta så mycket man kan.

3. Många frågor leder till många svar. Profeten (s) fruktade att det skulle gå för hans
umma som det gick för Banu Isra'il då de skulle slakta en ko. De ställde fler och fler frågor
om kons beskaffenhet, vilket ledde till fler och fler föreskrifter, som kunde ha uteblivit om
de åtlytt befallningen omedelbart. 
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الحديث ا لتاسع
ٔاَـع ْن ْيـبَ َرـهِ اـبـَعَْرةَـيُ ِد َرخـَصـِْنـبِنـمـْحر>ـلْ ٍر اضـْ َي ،ـنـَعُهلــلِ :ـقُْه َرـعـِمَسـَاَل ُت اسـْ وَل ِهلــلُ

 َصل>ى اللُه َعلَْيِه َوَسل>َم يَُقوُل :

امـ ُهـنَعـُْمكـُـتـْيَهـَـنَ اـفْ َوـبـِنَـتْجـَ ، ْوهُ ٔاَمـُ ا ْرمـَ ِهـبُْمكـُـتَ ٔاْـفِ ْواـتَ ُهـنِمـُ امـْ َ
،ـتْعـَطـَـتْسـا ْم ٕاِـفُ ٔاَمـ>ـنَ ا اـلْهـَ َك ِذـلَ َنـي> ْنمـْ َرةُـثَكـُْمكــِلـْبَـقِ اسـَمـْ ْمهــِلـِئَ ِ

 َواْخِتلَافُُهْم َعلَى ٔاَنِْبيَاِئِهْم.
َرَواهُ اْلبَُخاِريh َوُمْسِلٌم

Kommentar:

Bakgrunden till denna hadith är att Profeten (s) en gång uppmanade folk: "Hajj är
påbjudet, så gör hajj". En man vid namn Aqra`ibn Habis frågade då om man ska utföra
hajj varje år. Profeten (s) ville inte svara. Då mannen upprepat sin fråga tre gånger sade han
(s): "Om jag svarar ja [på frågan] så blir det obligatoriskt [att utföra hajj varje år] och det
kommer ni inte att kunna." Och han tillade: "Låt mig vara när jag låter er vara ( امـــينـــذرو

مكــتــكــرتــ ) ty sannerligen, de som var före er bragtes på fall av sin frågvishet (osv.)". [Sahih
Muslim]

Detta exemplifierar också principen att något som från början inte är påbjudet, förblir
så tills det påbjuds.
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Hadith nr 10
Det har förmedlats att Abu Hurayra (må Allah vara nöjd med honom)
sagt: 

Allah's Sändebuds (s) sade:

Allah den Upphöjde är ren och god, och Han tar bara emot
det som är rent och gott. Allah har befallt de troende
detsamma som Han befallt Sina Sändebud. Han har sagt: (*
O Sändebud, ät av det som är rent och gott, och handla
rättskaffens *)1 Och Han har sagt: (* O troende, ät det som
är rent och gott av det Vi försörjer er med *)2

Sedan beskrev han (s) 

en man som, rufsig och dammig [efter] en lång resa,
sträcker ut sina händer mot himlen [och ropar]: O Herre, o
Herre! – medan hans mat är otillåten, hans dryck är
otillåten, hans klädnad är otillåten och det han livnär sig av
är otillåtet – hur kan han [hoppas på att] bli bönhörd?

Muslim förmedlade detta.

1. Koranen [23:51]
2. Koranen [2:172]
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الحديث ا لعاشر
َعْن ٔاَِبْي ُهَريَْرةَ َ َرِضَي اللُه َعْنُه ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل اللِه َصل>ي اللُه َعلَْيِه َوَسل>َم :

ا ن> اعـَتـَهلـلـإِ ىلـَ لَايـَطـَ ٌب Qل>ابـْقـَيـ إِ ُل ابـQيـَطـَ ن> َوإِ ، ٔاَلـلـاً َرمـَه َ
ْؤمــْلا َنيـِنـِمـُ ٔاَمــِبْ ا َرمـَ اـبَ ِه ْرمــْلِ َنيـَلـَسـُ اَلقـَفـْ اعـَـتَ :{ـلَ ى ٔاَـيَ ا اهـhـيَ َ
ُلسـرhـلا اـمُْواـلُـكُ َن َواـبQـي>ـلطـِ اصـُْواـلـَمْعـَاِت َوحــِلَ ، { اعـَـتَاَلـقاً َىـلَ

ٔاَـي:{ اهـ>ـيَا ا ِذـلَ آـي> ْواـلُُكـُْواـنَمـَْن ْنمـُ اِتـبQـيَطـِ َرَزمـَ ا }.كـَاـنـْقَ ُم>ـثُْم
اـكَذ َلـجر>ـلََر اـيِطـُـيُ ُل ٔاَـف>ـلسـْ َر ٔاَـعْشـَ َث دhـمَـيََرـبْغـَ إِـيََدـيُ اـلِْه اِءـم>ـلسـَى َ
!ـي: hَرب َوـيَا ! hَرب ُهمـَعـْطـَمـَا َوحـُ َراٌم َرشـَمـَ َوحـُُهـبْ َراٌم ُهسـَـبـْلَمـَ ُ

 َحَراٌم َوُغِذَي ِباْلَحَراِم فَٔاَن>ى يُْستََجاُب َلُه ؟
      َرَواهُ ُمْسِلٌم [ رقم.

Kommentar:

Denna hadith pekar på vikten av att ta sitt uppehälle från källor som utan minsta tvivel är
halal, särskilt om man hoppas på att Allah ska höra bön. Den retoriska frågan "Hur kan
han då bli bönhörd?" ska tolkas som att han inte gjort sig förtjänt av att bli bönhörd – men
det är inte omöjligt att Allah den Upphöjde i Sin godhet, mildhet och generositet ändå
bönhör honom.
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Hadith nr 11
Det har förmedlats att Abu Muhammad al-Hasan ibn `Ali ibn Abi
Talib, Allah's Sändebuds (s) sonson och hugnad (må Allah vara nöjd
med dem båda), sagt:

Jag minns att Allah's Sändebud (s) [sagt]:

Lämna det som inger dig tvivel till förmån för det som inte
inger dig tvivel. 

Al-Tirmidhi och al-Nasa'i förmedlade detta och sade att det är en hasan
sahih hadith.
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الحديث ا لحادي عشر
ٔاَعـ ْن ْيـبَ اـمَحــُمِ ٍد ِنسـَحــْل> يQـلَعـِْنـبَ ٔاَـبِ يـبِْن ٍبـلَاطـِ َرـبِسـِ ِط اسـْ وِل اـلَصـِهلــلُ ِهـيَـلَعـُهلــل>ى ْ
َوَرـلَسـَو َم احـْـي> َرـتَـنَ ِه اضـِ َي امـُهــْنَعـُهلــلِ ُتظــِفَحـَاَل:ـقَ َرـمْ ْن اسـِ وِل اـلَصـِهلــلُ ِهـيَـلَعـُهلــل>ى ْ

 َوَسل>َم :

َلى َما لَا يَِريْبَُك.  َدْع َما يَِريْبَُك إِ
: َحِديٌْث َحَسٌن َصِحْيٌح hْرِمِذيQَوقَاَل الت ، hَوالن>َساِئي hْرِمِذيQَرَواهُ الت

Kommentar:
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Hadith nr 12
Det har förmedlats att Abu Hurayra (må Allah vara nöjd med honom)
sagt: Allah's Sändebud (s) sade:

Till en människas fulländning av islam hör att låta vara det
som inte angår henne.

En hasan hadith som förmedlats av al-Tirmidhi och andra med dessa
ord.

Kultursällskapet Damas

   46



الحديث ا لثاني عشر
ٔاَعـ ْن ْيـبَ َرـهِ َرـيُ اضـَْرةَ َي اـعَـتُهلــلِ َرـقَاَل:ـقُْهـنَعـَىـلَ اسـَاَل وُل اـلَصـِهلــلُ َوـيَـلَعـُهلــل>ى ِه َمـلَسـْ <
:

ْسلَاِم اْلَمْرِء تَْركُُه َمالَا يَْعِنْيِه". َحِديٌْث َحَسٌن. ِمْن ُحْسِن إِ
َرَواهُ التQْرِمِذيh َوَغْيُرهُ هكََذا.

Kommentar:

Abu Dawud sade: Grunden för sunnan och alla vetenskaper är fyra hadither; och han
nämnde denna hadith som en av dem.
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Hadith nr 13
Det har förmedlats från Abu Hamza Anas ibn Malik (må Allah vara
nöjd med honom), som var tjänare till Allah's Sändebud (s), att Profeten
(s) sagt:

Ingen av er tror1 förrän han önskar åt sin broder det han
önskar sig själv.

Al-Bukhari och Muslim har återberättat detta.

1. Dvs. man är inte en fullkomlig troende om man inte önskar sin broder (och enligt
en annan version: sin broder och sin granne) det goda och tillåtna som man önskar sig
själv. Vid första påseende kan det verka som om detta innebär att man ska jämställa sig
själv med sin broder – men i själva verket betyder det att man måste ge företräde åt sin
broder. Den mänskliga naturen pockar jämt på sina rättigheter och söker ständigt
upprättelse för oförrätter, men den vars tro är fullkomlig ser alltid i första hand sin broders
rättigheter, och skyndar sig – även om det sker på hans egen bekostnad – att ge upprättelse
åt sin broder.
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الحديث ا لثالث عشر
ٔاَعـ ْن ْيـبَ ٔاَمـَحـِ َزةَ امـِْنـبَِسـنْ َرـلَ ٍك اضـِ َي ــلِ ُهـنَعـُهل َرخـْ اِدِم اسـَ وِل ــلُ اـلَصـِهل ى ِهـيَـلَعـُهلــل> ْ

 َوَسل>َم َعِن الن>ِبيQ َصل>ى اللُه َعلَْيِه َوَسل>َم قَاَل:

 لَا يُْؤِمُن ٔاََحُدكُْم َحت>ى يُِحب> ِلأَِخْيِه ِما يُِحبh ِلنَْفِسِه.
َرَواهُ اْلبَُخاِريh َوُمْسِلٌم.

Kommentar:

Denna hadith visar att varje troende utgör en enhet tillsammans med andra troende, som
Profeten sagt i en annan hadith: "De troende är [som] en enda kropp, om en av dess
lemmar lider, drabbas hela kroppen av feber och sömnlöshet." (Sahih Muslim #2586)
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Hadith nr 14
Från Ibn Mas`ud (må Allah vara nöjd med honom) har förmedlats att
Allah's Sändebud (s) sagt:

Det är inte tillåtet [att utgjuta] en muslims1 blod utom i tre
fall: [När] någon som är gift begår äktenskapsbrott, liv för
liv2, och [när] någon lämnar sin religion och avskiljer sig
från samfundet3.

Al-Bukhari och Muslim har återberättat detta.

1. En annan version av denna hadith lyder: "Det är inte tillåtet [att utgjuta] en
muslims blod, [om han] betygar att det inte finns någon gud utom Allah, och att jag är
Hans Sändebud." Dvs. med muslim menas den som uttalar trosbekännelsen.

2. Dvs. vedergällning enligt de regler som fastlagts i Shari`a, se Koranen:

(* Frukta inte människorna! Frukta Mig! Och sälj inte Mina budskap för en
ynklig slant! De som inte dömer i enlighet med vad Gud har uppenbarat, de
är [i sanning] förnekare. I denna [Tora] föreskrev Vi för dem att ett liv [skall
tas för varje liv [som spills] och ett öga för ett öga och en näsa för en näsa
och ett öra för ett öra och en tand för en tand och för varje sår ett
motsvarande sår. Men den som för Allah's skull vill förlåta [och avstå från
hämnd] kan få förlåtelse [för egen synd]. Ja, de som inte dömer i enlighet
med vad Allah har uppenbarat begår orätt mot sig själva. *) [Sura al-Maida
5:44-45]

3. Med samfundet menas muslimerna. dvs. den som lämnar sin religion har därmed
lämnat samfundet.
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الحديث ا لرابع عشر
اعـ ْن ِنـبَ َرعـْسـَمـْ ْوٍد اضـُ َي ــلِ اعـَـتُهل ىـلَ ُهـنَعـَ اَل:قـْ َرقـَ اَل اسـَ وُل ــلُ اـلَصـِهل ى ــل> ِهـيَـلَعـُهل ْ

َوَسل>َم :

احـَـيلَا َدُم hل ِرٍئمـِ ل>اـلْسـُمـْ إِ ٍم ٕاِـبِ َدىحـِ اـثْ ــثَلَاٍث: اـي>ل ُب Qاـل ْي،ـنز> ِ
 َوالن>ْفُس ِبالن>ْفِس، َوالت>اِرُك ِلِديِْنِه الُمَفاِرُق ِلْلَجَماَعِة.

َرَواهُ اْلبَُخاِريh َوُمْسِلٌم[رقم

Kommentar:

Hadithen visar att den som avsäger sig Islam inte längre åtnjuter livets helgd, utan bör
dödas, om han inte återvänder till Islam. De lärde har diskuterat när man ska anse att en
person lämnat Islam. Det finns de som säger att den som inte utför tidebönen därmed
lämnat sin religion. De stöder sig på hadithen: "Jag har befallts att föra strid mot folk till
dess de bekänner att det inte finns någon gud utom Allah och att Muhammad är Allah's
Sändebud, och utför bönen och ger zakat." Men att bekämpa dem [för att de inte ska ställa
till skada] innebär inte att man bör döda var och en som lämnat bönen, om han inte ligger
i strid med det muslimska samfundet.
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Hadith nr 15
Det har förmedlats från Abu Hurayra (må Allah vara nöjd med
honom) att Allah's Sändebud (s) sagt:

Må den som tror på Allah och på den Yttersta Dagen tala
väl1 eller vara tyst. Må den som tror på Allah och på den
Yttersta Dagen hedra sin granne2. Må den som tror på
Allah och på den Yttersta Dagen hedra sin gäst3.

Al-Bukhari har återberättat detta.

1. "Skulle folk kastas huvudstupa i Elden, så att de ligger på sina näsor om inte för vad
deras tungor skördat?" (hadith nr 29 i denna samling). Att vakta sin tunga är klokare än att
tala, även om det man tänkt säga ligger inom det tillåtna, eftersom det är lätt att halka in i
grova synder som baktal och förtal. "Allt Adams barn säger är emot honom, utom
åminnelse av Allah, att påbjuda det goda och att förbjuda det otillbörliga" (enligt al-
Tirmidhi en sahih hadith). Att tala väl kan också innebära att förmedla Budskapet om
Allah den Upphöjde och Hans Sändebud, att undervisa muslimer eller bilägga tvister
mellan dem, att tala på ett klokt och fint sätt, och att alltid tala sanning även om det är till
ens egen nackdel.

2. Enligt en annan hadith sade Profeten: "[Ängeln] Gibril (fred vare med honom)
slutade inte att förmana mig om grannarnas [rättigheter] tills jag nästan) trodde att de
skulle få rätt att ärva."

3. Gästfrihet tillhör Islam, vare sig gästen är rik eller fattig.
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الحديث ا لخامس عشر
 َعْن ٔاَِبْي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللُه َعْنُه ٔاَن> َرُسوَل اللِه َصل>ى اللُه َعلَْيِه َوَسل>َم قَاَل:

ْنـم ُنـمُْؤـيَاَنـكَ اـبِ ِوالــلِ ٓـيـْلِه الا ْوِم ِرخـُ ْلـقَـيـْلَـفِ ٔاَْوـيَخـُ راً ْت،مـْصـَـيـِلْ ُ
ْنـمَو ُنـمُْؤـيَاَنـكَ اـبِ ِوالــلِ ٓـيـْلِه الا ِرـخَْوِم َوـجِْرْمكـُـيـْلَـفِ اَرهُ، ْنـمَ َاَنـكَ

 يُْؤِمُن ِباللِه َواْليَْوِم الآِخِر فَْليُكِْرْم َضْيَفُه.
[رقم hَوُمْسِلٌم6018َرَواهُ اْلبَُخاِري [

Kommentar:

D
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Hadith nr 16
Från Abu Hurayra (må Allah vara nöjd med honom) förmedlas att:

En man sade till Allah's Sändebud (s): Ge mig råd!1 Han (s)
sade:

Bli inte arg.

[Mannen] upprepade [sin fråga] flera gånger, och [varje gång]
sade han (s):

Bli inte arg.2

Al-Burkhari har förmedlat detta.

1. Profeten (s) kände till att denne man var snar till vrede, därför gav han honom just
detta råd.

2. I Koranen liksom i otaliga hadither framhålls hur viktigt det är att behärska sin
vrede, t.ex. "Sannerligen vrede kommer från Shaytan" (Ahmad 226/4).
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الحديث ا لثسادس عشر
 َعْن ٔاَِبْي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللُه َعْنُه: ٔاَن> َرُجلاً قَاَل ِللن>ِبيQ َصل>ى اللُه َعلَْيِه َوَسل>َم:

َد ِمَراراً، قَاَل: "لَا تَْغَضْب. ٔاَْوِصِنْي، قَاَل: لَا تَْغَضْب"، فََرد>

hَرَواهُ اْلبَُخاِري

Kommentar:

D
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Hadith nr 17
Det har förmedlats från Abu Ya`la Shaddad ibn Aws (må Allah vara
nöjd med honom) att Allah's Sändebud (s) sagt:

Allah har föreskrivit fulländning (ihsan) i allt. Så när ni
dödar, döda på ett fulländat sätt1, och när ni slaktar, slakta
på ett fulländat sätt; vässa era knivar och lugna slaktdjuret.2

Muslim har återberättat detta.

1. Dvs. döda på det effektivaste sättet, utan avsikt att orsaka lidande.
2. Dvs. var barmhärtig mot djuret och behandla det på ett så skonsamt sätt som

möjligt; klubba inte ned det, släpa inte omkring det från ett ställe till ett annat, och lägg det
så att det ligger vänt mot qibla. Säg bismiAllah och skär av strupen och halsspulsådrorna
med ett beslutsamt snitt.
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الحديث ا لسابع عشر
ٔاَعـ ْن ْيـبَ ىـلْعـَـيِ اِدشـَ د> َرـبَ ٔاَْوٍس ِن اضـْ َي ــلِ ُهـنَعـُهل َرعـْ ْن اسـَ وِل ــلُ اـلَصـِهل ى ــل> ِهـيَـلَعـُهل ْ

َوَسل>َم قَاَل:

ا ن> الْٕاِـتَـكَهلــلإِ اَنســْحََب ْيٍء،شـُلQـكَىـلـَعَ َذاـفِ ُْواـنِســْحَٔاَـفُْمـتـْلَـتَـقَٕاِ
َذـلـْتـِقـْلا َذا َوإِ اـنِســْحَٔاَـفُْمـتْحـَـبََة، َوحـْـبذQـلُْوا َة؛ ٔاَحـُـيـْلَ د> ُدـحِ َرـفَشـُْمـكَ َُهـتْ

 َوْليُِرْح َذِبْيَحتَُه.
 َرَواهُ ُمْسِلٌم

Kommentar:

D
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Hadith nr 18
Från Abu Dharr Jundub ibn Junada och Abu `Abd al-Rahman
Mu`adh ibn Jabal (må Allah vara nöjd med dem båda) förmedlas att
Allah's Sändebud (s) sagt:

Frukta Allah varhelst du är. Låt en ond gärning följas av en
god, så raderas den onda1, och umgås med människor på
bästa sätt2.

Al-Tirmidhi återberättade detta och sade: det är en hasan hadith.
Enligt somliga utgåvor är den hasan sahih.

Kommentar:

Abu Dharr sökte upp Allah's Sändebud (s) i Mekka och antog Islam. Allah's Sändebud (s)
sade till honom att återvända till sin hemtrakt och förkunna Islam bland sitt folk. När Abu
Dharr visade att han hade svårt att skiljas från Profeten (s), gav han (s) honom detta råd:
"Frukta Allah varhelst du är osv."

1.  [Dvs. de raderas från Tavlan.] Jmfr Koranens sura Hud [11:14]:

(* Sannerligen, de goda gärningarna tar bort de onda gärningarna *)

2. Dvs. behandla andra människor så som du vill att de ska behandla dig. Profeterna
och de bästa bland de troende utmärker sig genom god karaktär. De söker inte
vedergällning, utan har överseende med andras fel och besvarar ont med gott.
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الحديث ا لثامن عشر
ٔاَعـ ْن َذر�ـبَ ْي ُدِبـنُجـِ َؤاَـنُجـِْنـبْ ْيـبَاَدةَ اـبَعـِ ِد اِذعــُمِنمـْحـر>ـلْ َرـبَجـِْنـبَ اضـٍَل َي امـُهــْنَعـُهلــلِ َ

ُعْن َرُسوِل اللِه َصل>ى اللُه َعلَْيِه َوَسل>َم قَاَل:

اـتا اـمُـثـْيـَحَهلــل>ِق َؤاَـنُـكَ اـبْـتَْت، َع اـئQـي>ـلسـِ َوـهُحــْمَـتََةـنَسـَحــْلََة ا، اـخَ ِقـلَ ِ
 الن>اَس ِبُخلٍُق َحَسٍن.

َرَواهُ التQْرِمِذيh َوقَاَل: َحِديٌْث َحَسٌن، َوِفي بَْعِض النhَسِخ: َحَسٌن َصِحْيٌح
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Hadith nr 19
Det har förmedlats att Abu al-`Abbas `AbdAllah ibn `Abbas (må
Allah vara nöjd med dem båda) sade: 

Jag var bakom Allah's Sändebud (s) en dag och han (s) sade:

Unge pojke, jag ska lära dig några ord: Giv akt på Allah1

och Han kommer att ge akt på dig2. Giv akt på Allah och
du kommer att finna Honom framför dig3. När du ber [om
något], be till Allah, och när du söker skydd, sök skydd hos
Allah. Och vet att om hela ummat enades om att gagna dig
med något, skulle de inte kunna gagna dig, utom med det
som Allah redan skrivit åt dig. Och om hela ummat kom
överens om att skada dig med något, skulle de inte kunna
skada dig, utom med det som Allah redan skrivit åt dig.
Pennorna har lyfts och [bläcket på] bladen har torkat.

Al-Tirmidhi återberättade detta och sade att det är en hasan sahih
hadith. Enligt en annan överföringskedja berättas:

Giv akt på Allah och du kommer att finna Honom framför
dig. Lär känna Allah [när du lever] i trygghet och välstånd,
och Han kommer att ge Sig tillkänna för dig [när du är] i
nöd. Och vet att det som undgår dig inte var menat att
träffa dig, och att det som träffar dig inte var menat att
undgå dig. Och vet att seger kommer med ståndaktighet,
och glädje med kval, och (* med svårigheter kommer
lättnad. *)4

Kultursällskapet Damas

   60



الحديث ا تاسع عشر
َعْن ٔاَِبْي اْلَعب>اِس َعْبِد اللِه بِْن َعب>اٍس َرِضَي اللُه َعْنُهَما قَاَل:

 كُْنُت َخْلَف الن>ِبيQ صل>ى اللُه َعلَْيِه َوَسل>َم يَْوماً، فََقاَل ِلي:

إِغـَاـي لَاُم ٔاُـنُ ْي QـلَعـQَكمـ امــِلَـكُ اٍت: اـفْحـَ ِظ اظــَفْحـَـيَهلــلَ َك، ـِظـفْحـْ َ
ــلا ْدهُجـَـتَهل اجـُـتِ َذاهـَ إِ َك، ٔاَسـَ َتـلَ افـْ اسـَ ٔاَِل ــلْ ال َذا َوإِ َتـنَعـَـتْسـَه، ْ
افـ ْنعـَتـْسـَ ابـِ َوالـلـِ ُٔلـْعـِه، الْا ٔاَن> ْم َةمـَ الـ> ِو ْتعـَمـَتـْجـَ ٔاَْنلـَعـَ ى َ
ْوَكعــَفـْنَـي ْيٍءشــِبُ ـْمـلَ ل>اعــَفـْنَـيَ إِ ـْوَك ْيٍءشــِبُ ـْدـقَ اـبَـتَـكَ ـُه ََك،ـلُهلــلَ

ا ن> ْواـعـَمَـتـْجَوإِ ٔاَْنـلـَعُ ْوَكضـَـيَى hر ْيٍءشــِبُ ل>اضـَـيَْمـلَ إِ ْوَك hر ْيٍءشــِبُ َ
ُحُف. hِت الص  قَْد كَتَبَُه اللُه َعلَْيَك، ُرِفَعِت الْأَْقلَاُم َوَجف>

: QْرِمِذيQَوقَاَل:َحِديٌْث َحَسٌن َصَحْيٌح. َوِفْي ِرَوايَِة َغْيِر الت hْرِمِذيQَرَواهُ الت 

اـفـْحا ٔاَجـَـتَهلــلَِظ ْدهُ إِـعَـتََك،ـمَاـمِ ْف ر> اـلَ اـفِهلــلَى ي اِءـخر>ـلِ ِرـعَـيَ َْكـفْ
افـ ي شـِ ِواـل ِة، د> Qٔاَن>لـْعـ ْم ٔاَمـَ ا ٔاََكطـْخـَ ْمـلَ ْنكـَـيَ َوبـْيـِصـُيــِلُ َك، امـَ َ
اصـٔاَ َواـئِطـْخـُـيـِلُْنكـَـيَْمـلََكـبَ اـلـْعََك، ٔاَن> َرصـ>لــنَْم اـمْ َع َؤاَن>ـب>ـلصـَ ِْر،

اَلَفرَج َمَع اْلكَْرِب، َؤاَن> َمَع اْلُعْسِر يُْسراً.
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1 2  3 4

Kommentar:

D

1. Dvs. följ Hans befallningar och håll Hans förbud.
2. Dvs. Han kommer då att ta vara på och skydda dig.
3. När du står inför svårigheter kommer Han att bistå dig.
4. Koranen sura Inshirah [94:6]
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Hadith nr 20
Det har förmedlats att Abu Mas`ud `Uqba ibn `Amr al-Ansariyy al-
Badriyy (må Allah vara nöjd med honom) sade:

Allah's Sändebud (s) sade:

Bland de profetiska budskap som nått människorna sedan
tidigare1 [finns följande]: Om du inte skäms så gör vad du
vill2.

Al-Bukhari förmedlade detta.

1. Blygsel är en egenskap som prisats av alla tidigare profeter och som Allah den
Upphöjde gjort till ett kännetecken för Islam.

2. Detta kan förstås på två sätt: Å ena sidan som en varning för personer som saknar
skamkänsla som kan hindrar dem från att överskrida gränser och förbud. Å andra sidan är
blygsel, enligt en hadith, en del av tron. Den leder den troende bort från skamliga
handlingar och in på godhetens och lydnadens väg.
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ونالحديث ا لعشر
َعْن ٔاَِبْي َمْسُعْوٍد ُعْقبََة بِْن َعْمٍرو الْأَنَْصاِريQ اْلبَْدِريQ َرِضَي اللُه َعْنُه قَاَل:

 قَاَل َرُسوُل اللِه َصل>ى اللُه َعلَْيِه َوَسل>َم :

ن> امـِمـإِ ٔاَْدَرَك ا ــن> اُسل ْنمـ> اكـِ ــنَلَاِم الْأُْوـبhل ِة و> َذاـلُ إِ ْمـلَى: ِحـتْسـَـتَ َ
 فَاْصنَْع َما ِشْئَت.

hَرَواهُ اْلبَُخاِري

Kommentar:

D
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Hadith nr 21
Det har förmedlats att Abu `Amr – och det har också sagts: Abu
`Amra – Sufyan ibn `AbdAllah (må Allah vara nöjd med honom)
sagt: 

Jag sade till Allah's Sändebud (s): Säg mig ett ord om Islam så
att jag inte behöver fråga någon annan mer om det1. Han (s)
sade:

Säg: Jag tror på Allah, och stå sedan fast [vid det]2.

Muslim förmedlade detta.

Kommentar:

Allah den Upphöjde säger i Koranens sura Fussilat [41:30]: 

(* De som säger: ”Allah är vår Herre” och sedan står fast [vid det *)

D.v.s de som tror att Allah är En, och sedan står fast vid detta i ord och handling, ända till
slutet av sina liv. `Umar ibn al-Khattab (r) sade: "Vid Allah, stå fast i lydnad och gå inte
rävens krokiga vägar."

1. Dvs. han bad om ett ord som sammanfattar det väsentliga och inte kräver någon
ytterligare förklaring.

2. Här sammanfattas i två korta ord helheten av Iman – att med tunga och hjärta
vittna om tron; och Islam – att vara trofast i lydnad och inte avvika från den rätta vägen
(istiqama).
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ونالحديث الحادي وعشر
ٔاَعـ ْن يـبَ َومـَعـِ ٍرو، ٔاَـيِقـْ يـبَل َرةَ؛مـَعـِ اَنـيْفـُسـْ ِنـبَ اـبَعـْ اهللاِ ِد قـفـْ ــث َرل اهللاُضـي َي ُه،ـنَعـِ ْ
اَل:قـ ُت:لـُقـَ َريـْ ا اسـَ وُل !لـلـُ ـْلقـِه يلـُ الٕاِفـِ ي ـلاِمسـِ ٔاَقـْ لا ً ـولا ـٔاَُلسـُ ـعـْ ٔاَنـَ ُه ــًداحـْ َ

َغـْيـَرَك؛ قَـاَل:

 قُــْل : آَمـْنـُت ِبـاللِه ، ثُم> اْسـتَـِقْم .
 َرَواهُ ُمْسِلٌم

Allah den Upphöjde säger i Koranen: 

(* Stå fast såsom du befallts *) [Sura Hud 11:112]

Det berättas från Ibn `Abbas (r) att ingen aya i Koranen tyngde Profeten (s) mer än
denna. Han (s) sade: "Sura Hud och dess systrar har gjort mig gråhårig." [Hadithen
återberättas av al-Tirmidhi. 'Systrarna' till sura Hud är sura Waqi`a, sura Mursalat, sura
Naba'a och sura Takwir.]

Imam Abu al-Qasim al-Qushayri sade: "Istiqama (upprätthet, ståndaktighet,
regelbundenhet) är fulländningens och perfektionens nivå. Med den uppnås det goda på
ett metodiskt sätt. Den vars strävan saknar istiqama strävar färgäves, och hans
ansträningnignar blir till intet."
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Hadith nr 22
Från Abu `AbdAllah Jabir ibn `AbdAllah al-Ansariyy (må Allah vara
nöjd med dem båda) har förmedlats att:

En man frågade Allah's Sändebud (s): Om jag ber det som
föreskrivits, fastar under Ramadan, gör det som är tillåtet och
och avstår från det som är förbjudet, men inte gör något
därutöver – anser du att jag då kommer då till Paradiset? Han (s)
sade:

Ja.

Muslim återberättade detta. 

[Tillägg av Imam al-Nawawi: 
"Jag gör det förbjudna förbjudet" betyder: jag avhåller mig från det, och

"jag gör det tillåtna tillåtet" betyder: jag gör det i övertygelse om att det är
tillåtet.]

Kommentar:

Denna hadith visar att det är tillåtet att inskränka sig till de handlingar som är påbjudna.
Men den som inte gör något utöver detta, går miste om stora belöningar. Den som
systematiskt utelämnar frivilliga handlingar som tillhör sunnan, visar att han är ofullkomlig
i sin tro. Att underlåta att göra dem av ringaktning eller motvilja är en synd som förtjänar
klander; och de lärda har sagt att om ett folk har enats om att utelämna något som tillhör
sunnan så bör man strida mot dem tills de återvänder till den. 
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ونالحديث الثاني وعشر
 َعْن ٔاَِبي َعْبِد اللِه َجاِبِر بِْن َعْبِد اللِه الأَنَْصاِريQ َرِضَي اللُه َعْنُهَما:

َر لاًجـٔاَن> َرسـُ ٔاََل اسـَ وَل الـَصـِهلـلـُ ي َويـَلـَعـُهلـلـ> ِه ،لـَسـْ َم ٔاََرٔاَقـَفـ> : اَل َذايـَ إِِ َت ُتيـ>لـَصـْ ْ
َوـبُوـتْكــَمـْلا ، َرـمُصـَاِت ُت َؤاَضــَمْ ، اَن اـلَـلـْحَ َوحــْلُْت ، لاَل ر>ـحَ اـمَ ُت َوحــْلْ َراَم، ٔاَِزْدـلَ َيـلـَعَْم

َذِلَك َشْيئاً ؛ ٔأَاَْدُخُل اْلَجن>َة ؟ قَاَل :

نََعْم.
َرَواهُ ُمْسِلٌم.

Profetens (s) följeslagare och de som följde i deras spår brukade utföra alla
sunnahandlingar lika flitigt och noggrannt som de obligatoriska. De gjorde ingen åtskillnad
mellan sunna och fard, eftersom de var ivriga att tillskansa sig belöningar för bådadera.
Profeten (s) själv brukade ibland underlåta frivilliga sunnahandlingar för att visa att de inte
är obligatoriska. Han krävde dem inte heller av andra, eftersom han ville göra det lätt att
anta Islam och inte ville skrämma bort någon. Han (s) visste att Allah väcker önskan att
utföra så mycket som möjligt av sunnan hos den vars hjärta Han öppnar för Islam.
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Hadith nr 23
Från Abu Malik al-Harith ibn `Asim al-Ash`ari (må Allah vara nöjd
med honom) har förmedlats: Allah's Sändebud (s) sade:

Renhet är en väsentlig del av tron1. AlhamduliAllah ("Lov
och pris tillkommer Allah") fyller vågskålen2. Subhana Allah wa
al-hamduliAllah ("Ärad vare Allah, lov och pris tillkommer
Allah") fyller allt som är mellan himmel och jord. Bönen är ljus3,
sadaqa är ett bevis4, tålamod5 är ett lysande sken, och Koranen
är ett kriterium för dig eller emot dig. Varje och en går ut på
morgonen och saluför sin själ – antingen friköper han den eller
ruinerar den6.

Muslim har förmedlat det.

1. Med "tro" menas här bönen, eftersom bönen förutsätter renhet för att vara giltig.
2. Belöningen för att lova och prisa Allah fyller vågskålen till förmån för den som

lovprisar.
3. Bönen hindrar från synd och lyser upp den rätta vägen; eller så avses det ljus som

på Domedagen kommer att lysa upp ansiktet på dem som utfört bönen.
4. Dvs. ett bevis till givarens förmån på Domedagen; eller: ett bevis för sann tro,

eftersom hycklarna inte vill spendera sina pengar för Allah's sak.
5. Med tålamod menas att stå fast vid Koranen och sunnan.
6. Allah den Upphöjde säger i Koranen:

(* Sannerligen, Allah har köpt de troendes själar och egendom, mot attvde
ska få Paradiset *) [Sura Tawba 9:111]
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ونالحديث الثالث وعشر
 َعْن ٔاَبَي َماِلٍك اْلَحاِرِث بِْن َعاِصٍم الْأَْشَعِريQ َرِضَي اللُه َعْنُه ، قَاَل :

قَاَل َرُسوُل اللِه َصل>ي اللُه َعلَْيِه َوَسل>َم :

وُرهــhلــطــا الْٕاِطــَشــُ ُر َوامــْيــْ ، اِن ُدمــَحــْلــَ امــَتــِهلــِلــْ لَأُ ،يــِمــْلــْ َزاَن ْ
احــْبُسـَو اَن َوالــلَ ُدمـَحــْلِه :مـَـتِهـلـِلْ ٔاَو لَآِن لَأُمـَـتْ اـمْ اـيَـبَ َن اِءمـ>ـلسـْ َ

َوا ، لاةُـلصـَوالْأَْرِض َواـن> ، َدـلصـُوٌر َواـهُْرـبَُةـق> ، ُرـب>ـلصـَاٌن َاٌءـيِضـْ
َوا ْرآُنقــْل، ٌةجـُحـُ ٔاَْوـل> َك ؛ـيَـلَعـَ َك اكـْ hل ــنُ اِسل ،غـَـي> ُدْو اـبَفـْ ٌعـئَ ِ

نَْفَسُه فَُمْعِتُقَها ، ٔاَْو ُمْوِبُقَها.
َرَواهُ ُمْسِلم.ٌ

Kommentar:

D
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Hadith nr 24
Det har förmedlats från Abu Dharr al-Ghafari (må Allah vara nöjd
med honom) vad Allah's Sändebud (s) förmedlat från sin Herre då Han
sade:

Mina tjänare, Jag har förbjudit förtryck för Mig Själv1 och Jag
har förbjudit det mellan er, förtryck därför inte varandra. Mina
tjänare, ni är alla vilsegångna utom de Jag väglett. Be Mig därför
om vägledning så ska Jag vägleda er2. Mina tjänare, ni är alla
hungriga, utom de Jag mättat. Be mig därför om mat så ska Jag
mätta er. Mina tjänare, ni är alla nakna, utom de Jag klätt. Be
mig därför om klädner så ska Jag klä er3. Mina tjänare, ni syndar
sannerligen både natt och dag4, och Jag förlåter samtliga synder.
Be Mig därför om förlåtelse så ska Jag förlåta er5. 

1. Orättvisa är oförenlig med Allah's Egenskaper och det är därför omöjligt att Han
skulle förtrycka någon.

2. Tjänaren ber sin Herre om vägledning, och då visar Han honom vägen – även om
Allah kan vägleda en människa redan innan hon bett om det. Vägledning är en ynnest från
Allah som man inte bör tillskriva sig själv genom att t.ex. säga "Jag fann den rätta vägen
p.g.a. min kunskap."

3. Allah har skapat alla människor fattiga och i behov av mat och kläder. Var och en
som behöver mat förblir hungrig tills Allah ger honom mat genom Sin försorg (rizq), och
förser honom med medel att införskaffa den. Den rike ska inte tro att den rizq han finner i
sin hand och den mat han för till sin mun kommer från någon annan än Allah. Och till
den fattige säger Han: Sök inte rizq från någon annan än Mig, eftersom det är Jag som
försörjer dem du vänder dig till. Be istället Mig så ska Jag ge dig allt du behöver.

4. Allah förebrår de troende för att de inte ägnar dagen och natten, som Han skapat
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ونالحديث الرابع وعشر
ٔاَعـ ْن اـبَ َذر� ي َرـفِغــْلِ Qاِري اضـَ َي ،ـنَعـُهلــلِ ُه اعـْ ِن ي>ـب>لــنَ اـلَصـِ َوـيَـلَعـُهلــل>ي ِه ،ـلَسـْ َم امــْيـِف> َ

يَْرِويِْه َعْن َربQِه تَبَاَرَك َوتََعالى، ٔاَن>ُه قَاَل :

إِـبـِعَاـي : ر>ـحQيـنَاِدي اـمَ ُت َوســْفَـنَىـلـَعَْمـلhـلظـْ ي، ــعـَجِ ــيَـبُُهـتـْلَ ُْمـنكـْ
ر>حـَمـ لافـاً؛مـَ ــتَ ـاظـَ ــلَ ـوا.مـَ اـيُ !بـِعـَ اِدي ْمكـُلـُكـَ ل>اضـُ إِ ال� ْنمـَ َ
َدـه ُدوـهَـتْسـَاـفُُه،ـتْـيَ ٔاَـنْ ِدـهي .ـكْ !ـبـِعَاـيُْم اـجُْمكـhـلُـكَاِدي ل>اـئَ إِ ٌع ْنـمِ َ
ُه،ـتْمـَعـْطـٔاَ اـفُ ومـِعـْطـَـتْسـَ ٔاُـنُ ي !ـبِعـَاـيُْم.كـْمـِعـْطـِ اٍرعـُْمكـhـلُكـَاِدي َ

ل>ا ْنمـإِ ْوسـَكـَ اـفُُه،ـتَ وسـْكـَـتْسـَ ٔاَـنُ ي إِـبِعـَاـيُْم.كـُسـْكـِ ! اِدي ُْمكـ>ـنَ
وَنئـِطـْخـُتـ ابـُ َوايـ>لـلـِ ِل َؤاَهـ>لـنـْ اِر، ٔاَنـَ ا افـْغـَ ُر وَبنـذhلـِ اًيـعـِمـَجـُ

فَاْستَْغِفُروِني ٔاَْغِفْر َلكُْم.

för dem, åt lydnadshandlingar, utan birster i lydnad både öppet och i det fördolda. Dagen
har Han skapat så att andra kan bevittna vad man gör, så må den som har förstånd avhålla
sig från att synda öppet. Natten har Han skapat för att man ska tillbe Honom med full
uppriktighet och inte för det yttre skenets skull (riya') – blygs då inte tjänaren över att han
inte använder den till det?

5. Allah betonar här ordet "samtliga synder" för att ingen ska tvivla på Hans förlåtelse,
hur stora hans synder än är.
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Mina tjänare, ni kan inte åstadkomma något ont som skadar
Mig, och ni kan inte åstadkomma något nyttigt som gagnar Mig.
Mina tjänare, om så de första av er och de sista av er, och
människorna bland er och jinnerna bland er hade samma hjärta
som den av er som är mest gudfruktig, så skulle det inte tillföra
Mitt rike något6. Mina tjänare, om så de första av er och de sista
av er, och människorna bland er och jinnerna bland er hade
samma hjärta som den av er som är mest skamlös, så skulle det
inte dra något ifrån Mitt rike. Mina tjänare, om så de första av er
och de sista av er, och människorna bland er och jinnerna bland
er stod samlade på en upphöjd plats och bad Mig [om vad de
ville], och Jag gav var och en det han bad om, skulle det inte
minska det Jag har mer än en nål, som doppas i havet, minskar
[havets vattenmängd]7. Mina tjänare, dessa är era gärningar som
Jag räknar upp för er, sedan kommer Jag att återgälda er för
dem: Må den som finner något gott [i dem] lovprisa Allah, och
må den som finner annat [än gott i dem]8 inte klandra någon
annan än sig själv9.

Muslim har återberättat detta.

6. Gudsfruktan (taqwa) hos människor och jinn är en välgärning som Allah givit dem
för deras bästa. Den tillför Honom ingenting som Han inte redan har.

7. Allah's skatter är outtömliga, och de förminskas inte av att Han ger ut dem.
Liknelsen att de inte minskar mer än havets vatten förträngs av en nålsudd är ett bildligt
uttryck för Hans ofattbara rikedom – i själva verket kan ingenting som Han ger Sina
tjänare minska det Han har, eftersom oinskränkt Makt hör till Hans nödvändiga
Egenskaper, och detta är oförenligt med varje form av oförmåga eller brist.

8. Med annat än gott menas inte bara onda gärningar, utan allt som kunde ha gjorts
bättre.
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إِـبِعـَاـي ! ْنـلُْمكـ>ـنَاِدي واغـُـلـْبَـتَ يضـُ Qر وضـَـتَـفُ hر َوـنُ ي، ْنـلِ واغـُـلـْبَـتَ ُ
يـعـْفَـن وـعـَفـْنَـتَـفِ !ـبـِعَاـيِي.ـنُ ٔاَو>ـلَاِدي ٔاَن> َوآكــَلَْو َرـخُْم َوإِـكِ ُْمكـَسـْـنُْم
ْمكـ>نـِجـَو اكـُ واـنَ ٔاَلـَعـُ ى يقـْـتَ َرلـَقـَ ِب َواجـْ ٍل ٍدحـُ ْم،كـْنـِمـِ َزاَدمـُ ا َ
َكـلذ يفـِ يكـْلـُمـِ ا.ئـْيـَشـِ اـيً !بـِعـَ اِدي ٔاَو>ـلَ ٔاَن> ْو َوآكــَلَ ْم َرخـُ ْمكـِ ُ
َوكـَسـْـنَوإِ ٔاَـلَعـُواـنَاكـُْمكـ>ـنِجـُْم ِرجــْفَي َرـلَـقَ ِب َواجـْ ٍل ٍدحـُ ُْم،كــْنِمـِ
امـ ذقـَـنَ َص َكـلَ ْنمـِ يكــْلُمـِ !ـبِعـَاـيًا.ـئـْيِشـِ اِدي ٔاَو>ـلَ ٔاَن> ْو ُْمكــَلَ
َرـخَوآ َوإِـكِ َوكـَسـْـنُْم يـفُواـمَاـقُْمكـ>ـنـِجُْم َواـيـِعَصـِ ٍد،ـحٍْد ٔاَسـَـفِ ِي،ـنُوـلَ
ٔاَـف ُتـيَطـْعـَ َواكـْ ٍدحـُل> ٔاَســِمِ ُه،ـتـَلْ اـمَ ذـقَـنَ َص َكـلَ امــِمِ ل>اـنِعـ> إِ ِدي ْ
اـمَـك اـقـْنَـيَ ُص ٔاُْدـيْخــِمـْلُ َذا إِ اخـَُط َل َر.حـَـبـْلِ إِـبِعـَاـيْ ! اـم>ـنَاِدي َيـهَ ِ
امـْعـٔاَ ٔاُكــُلَ اهــْيِصـْحـُْم ،كــَلَ ٔاَُوـثُْم إِكــْيQـفُم> ا؛ـه>اـيُْم َومـَـفَ ْن َدجـَ ًراـيَخـَ ْ

ل>ا نَْفَسُه. فَْليَْحَمْد الله، َوَمْن َوَجَد َغْيَر ذِلَك فَلا يَلُْوَمن> إِ
َرَواهُ ُمْسِلٌم.

9. Dvs. den som utfört en gärning bör inte tillskriva sig själv denna, eftersom den är
ett tecken på att Allah givit honom framgång (tawfiq). All ära och tack tillkommer därför
Honom.
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Kommentar:

Sammanfattning: Hadithen pekar på vårt armod och vår oförmåga att tillföra oss själva
något gagn eller avvärja skada annat än med bistånd av Allah den Upphöjde, eftersom
"ingen makt och ingen förmåga finns utom genom Allah" ( هلــلــابــإ=وةقــو=ولحــ= ). Om
tjänaren ser en välgärning från Allah manifesteras i honom, så bör han veta att den
kommer från Honom och tacka Honom, och ju mer han ser av sådant desto mer bör han
tacka och lovprisa Allah.
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Hadith nr 25
Från Abu Dharr (må Allah vara nöjd med honom) har även förmedlats
att:

Några personer bland Allah's Sändebuds (s) följeslagare sade
till Profeten (s): O Allah's Sändebud, de välbärgade har tagit
hem belöningarna. De ber lsom vi ber, och fastar som vi, och de
ger sadaqa av sitt överflöd. [Profeten (s)] sade:

Har då inte Allah gett er något som ni kan ge i sadaqa? Med
varje förhärligande av Allah (tasbih)1 ges sadaqa; med varje
upphöjande av Allah (takbir)2 ges sadaqa; varje lovprisning
av Allah (tahmid)3 är sadaqa; varje vittnande om att Allah
är En (tahlil)4 är sadaqa; att påbjuda det goda är sadaqa och
att förbjuda det otillbörliga är sadaqa5; och om någon av er
ligger [med sin hustru ger han] sadaqa6.

De sade: O Allah's Sändebud, får den som följer sina lustar
belöning för det7? Han (s) sade:

Anser ni inte att han begår han en synd om han gör det på
ett otillåtet sätt? Då får han också belöning om han gör det
på ett tilltåtet sätt.8

Muslim återberättade detta.

1. tasbih är uttalandet av subhana Allah ( الله سبحان )
2. takbir är uttalandet av Allahu akbar ( أكبر الله )
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ونالحديث الخامس وعشر
ٔاَعـ ْن َرـبَ َذر� ي اضـِ َي ٔاَـنَعـُهلــلِ ُه ٔاَن>ضـْـيْ ، ا اسـَاـنً ٔاَمـً ْن َرحـْصـِ اِب اسـَ وِل اـلَصـِهلــلُ ي ُهلــل>
َوـيَـلَعـ ِه َمـلَسـْ ي>ـب>لــنـِلُواـلَاـق> اـلَصـِ َوـيَـلَعـُهلــل>ي ِه :ـلَسـْ َم َرـي> اسـَا وَل َذلــلُ ٔاَـهِه َب اـهَ ُل ُوِرـثدhـلْ
ُٔـب الْا ؛ـجِ وِر اـمَـكhوَنـلَصـُـيُ َوـلَصـُـنَ ، وصـَـيQي وَنـمُ اـمَـكُ َوصـَـنَ ، وُم ـد>صـَــتَــيُ ــفـِبُــوَنـقَ ـوِلضـُ ُ

ٔاَْمـَواِلِهْم . قَـاَل :

ــلٔاََو ـَسيـَ ـْدقـْ اعـَجـَ ـَل لـَ ْمكــَلُهـل امـُ د>صـَـتَ ن>قـَ إِ وَن؟ ْمكــَلُ لQكــِبُ ُ
ٍةحــْيـِبْسـَـت َدصـَ َوـقَ َرٍةـيـِبْكـَـتُلQـكًَة، َدصـْ َوـقَ َدصـَْدٍةـيـِمْحـَـتُلQـكًَة، ًَة،ـقَ
ٍةـلـْيـِلْهـَـتُلQكـَو َدصـَ َؤاَقـَ ًة، ٌرمـَ اـبْ ُروِفعـَمــْلِ َدصـْ َوقـَ ًة، ٍيهـَـنَ ْنعـْ َ

ُمْنكٍَر َصَدقًَة، َوفَي بُْضِع ٔاََحـِد كُْم َصـَدقَـًة.

 قَاَلقَاُلوا : يَا َرُسوَل اللِه ، ٔاَئَاِْتي ٔاََحُدنَا َشْهَوتَُه َويَكُوُن َلُه ِفْيَها ٔاَْجٌر؟ 
َوـلُْمـتْـئاََرٔاَ ْو اـهـَعَضـَ يـفَ ٔاَـحِ َراٍم، ؟ـيَـلَعـَاَنـكَ ِوْزٌر ِه َذاـلََذكـَـفْ إِ َك ِ

َوَضَعَها ِفي الَحلَاِل ، كَاَن َلُه ٔاَْجٌر.
َرَواهُ ُمْسِلٌم.ْ

3. tahmid är uttalandet av al-hamdu liAllah ( الله الحمد )
4. tahlil är uttalandet av La ilaha illaAllah ( = الله إ= إ=ه )
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Kommentar:

D

5. Att påbjuda det goda och förbjuda det otillbörliga är fard kifayah, och belöningen
för fard är högre än belöningen för frivilliga gudstjänsthandlingar (nawafil). Enligt en
hadith qudsi säger Allah den Upphöjde: "Det finns inget Jag tycker mer om än att en
tjänare närmar sig Mig med det Jag ålagt honom som plikt." (se hadith nr 38 i denna
samling). Det har nämnts i hadith att belöningen för fardhandlingar står sjuttio grader över
nafila i rang.

6. En god föresats omvandlar tillåtna handlingar till sadaqa. Det kan vara en
gudstjänsthandling att ligga med sin hustru, om avsikten t.ex. är att tillgodose hennes
rättigheter, eller att man önskar sig ett fromt barn, eller att man vill skydda sig själv och sin
hustru mot frestelser.

7. Detta visar att det är tillåtet att ställa frågor angående bevis som ligger till grund för
ett utlåtande (fatwa), om man vet att den tillfrågade inte misstycker, och om frågan ställs
med god adab.

8. Detta visar att analoga resonemang (qiyas) är tillåtna för att härleda rättsutlåtanden,
och de rättslärda använder denna princip, utom zhahiriyya (*). Visserligen har de tidiga
generationerna lärda uttryckt ogillande av qiyas, men de avsåg då inte qiyas i denna
mening. Vad de invände emot var att sofisteri användes för att argumentera och opponera
sig mot religionen (**).

(*) [Den islamiska rättsläran bygger på fyra principer (usul): Koranen, sunnan, qiyas och
ijma` (de lärdas samfällda mening). Detta accepteras av alla utom zhahiriya, som
förespråkar bokstavstrogen tolkning. Zhahiriyya-skolan existerar inte längre idag. /ö.a.]

(**) [Författaren avser kanske mu`tazila, som gått till överdrift i användandet av qiyas.
Ahl al-sunna intar här, som alltid, en balanserad ståndpunkt mellan ytterligheterna. /ö.a.]
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Hadith nr 26
Från Abu Hurayra (må Allah vara nöjd med honom) förmedlas att han
sagt: 

Allah's Sändebud (s) sade:

Varje litet finger1. hos en människa är skyldig sadaqa var
dag solen går upp. Om du förlikar två [som tvistar] är det
sadaqa. Om du hjälper en man att komma upp på sitt
riddjur eller att lasta på det hans packning är det sadaqa.
Ett gott ord är sadaqa. Varje steg du tar [till moskén] för
att utföra bönen är sadaqa. Och om du röjer bort sådant
som skada från vägen är det sadaqa.

Al-Bukhari och Muslim förmedlade detta.

Kommentar:

En annan version som förmedlats av Muslim lyder: "Varje litet finger hos en av er är
skyldigt sadaqa var morgon. Varje tasbih är sadaqa, varje tahmid är sadaqa, varje tahlil är
sadaqa, och varje takbir är sadaqa. Att påbjuda det goda är sadaqa och att förbjuda det
otillbörliga är sadaqa. För var och en av dessa ges en belöning som motsvarar [att be] två
rak`at på förmiddagen."  (Jämför även föregående hadith.) 

1. Dvs. varje minsta led i kroppen. 
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ونالحديث السادس وعشر
 َعْن ٔاَبَي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللُه َعْنُه ، قَاَل :
قَاَل َرُسوُل اللِه َصل>ي اللُه َعلَْيِه َوَسل>َم :

لhكـ لَاسـُ ىمـُ امـَ َن اِسلـنـِ ِهيـَلـَعـ> َدصـْ ٌةقـَ ل>كـَ ْوٍميـُ ُعلـْطـَتـَ ِهيـِفـُ
ُسمـ>ـلشـا ِدُلعـَـتْ اـيَـبْ َن ِنـيَـنْـثْ َدصـْ َوـقَ ، اـيِعـُـتٌَة ُن َلجـر>ـلْ َداـفُ ى ِهـت>ـبِ ِ
ٔاَْوهــْيَـلَعـُُهـلِمـْحـَـتَـف ا ُهـلَُعـفَْرـتَ اهــْيَـلَعـَ ُةعـَاـتـَمَ َدصـَ َواـقَ ، ُةمــِلَكــْلٌَة َ
َدصـَُةـبQـي>ـلطـا َوـقَ ، َوٍةطــَخُلQكــِبٌَة إِـهـْيِشــْمَـتْ ا اـلَ لَاِةـلصـَي َدصـ> ،ـقَ ٌَة

ِريِْق َصَدقٌَة. َوتُِمْيُط الْأََذي َعِن الط>
َرَواهُ اْلبَُخاِريh  َوُمْسِلٌم.

Den som ber två rak`at använder alla kroppens leder och fullgör därmed deras skyldighet.
Samma belöning ernås genom att uttala någon av de lovprisningar som nämns.
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Hadith nr 27
Från Al-Nawwas ibn Sam`an (må Allah vara nöjd med honom)
förmedlas att Profeten (s) sagt:

Fromhet är god karaktär1, och orättfärdighet är sådant som
rör sig2 i ditt inre och som du inte vill att folk ska få reda
på.

Muslim återberättade denna hadith. Och från Wabisa ibn Ma`bad
(må Allah vara nöjd med honom) förmedlas att han sagt: 

Jag kom till Allah's Sändebud (s) och han sade:

Har du kommit för att fråga angående fromhet?

Jag sade då: Ja. Han (s) sade:

Rådfråga ditt hjärta. Fromhet är det som ens inre är
tillfreds med, och som ger hjärtat ro. Orättfärdighet är det
som rör sig i ens inre och gör hjärtat rastlöst, hur mycket
folk3 än ger sitt bifall. 

En hasan hadith som återberättats i de två Musnad-samlingarna av
imamerna Ahmad ibn Hanbal och al-Darimiyy med en hasan isnad.

1. Med detta menas att god karaktär (husnu al-khuluq) är den högsta punkt som
uppnås genom fromhet (birr) – i analogi med Profetens (s) yttrande: "Hajj är `Arafat" (d.v.s.
`Arafat är höjdpunkten på hajjresan). Fromhet (birr) betyder att vara rättfårdig i handel
och vandel, att para sin nit med medkänsla för andra, och att ge allt för att nå fulländning. 
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ونالحديث السابع وعشر
اِس بْن َسـْمَعـاَن َرِضَي اللُه َعـْنُه، َعـِن الن>ِبيQ َصّلّى اللُه َعـلَْيِه َوَسل>َم قَـاَل: َعْن الن>و>

ــلا ـرhـبْ ـحـِ اسـُ ـُن ــلْ َولٕاِـلُخـْ ِق ُمـثُ اـمْ ـاَكحـَ يـفَ ــفَــنِ َوسـْ ـَك ـَْتـهَـِركـِ
ـِلَع َعــلَـْيـِه الـن>ـاُس.  ٔاَْن يَـط>

َرَواهُ ُمْسِلٌم.
 َوَعْن َواِبَصَة بِْن َمْعبٍَد َرِضَي اللُه َعْنُه ، قَاَل :

ٔاَتَْيُت َرُسوَل اللِه َصل>ي اللُه َعلَْيِه َوَسل>َم ، فََقاَل :

 ِجْئَت تَْسٔاَُل َعِن اْلِبرQ ؟
 قُْلُت : نََعْم ؛ فَقاَل :

ِتـفَـتْسـا اـبـْلَـقْ ؛ رhـبـْلََك امـِ ا ٔاَمـْطـَ إِـنَ ْت اـيـَل> ِه ــنْ َواـف>ل ُس إِمـْطـْ ٔاَن> ِهـيـَلَ ْ
َوالْٕاِـلـَقـْلا ، اـمُْمـثُْب اَكـحَ اـفَ ي َوـف>لــنِ ِس َدـتْ اـفََرد> ي ْنـلصـِ َوإِ ، ْدِر <

ٔاَْفتَاَك الن>اُس َؤاَْفتَْوَك.
ِدحـ َرَوسـَحـٌثـيَ ٌن، اهُـنْـيَ يـفَ الٕاِـنْسـُمـِ َدِي امـَ ٔاَـيَمـَ ِن َدمـْحـْ ِنـبَ َواـبـْنَحـْ ٍل، اِرـلَ يQمـد> اٍدـنْسـٕاِـبِ َ

        َحَسٍن.
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Kommentar:

Det är inte tillräckligt att avstå från synder och visa godhet mot andra för att uppnå god
karaktär, utan därutöver bör man sträva efter att uppnå de egenskaper som Allah den
Upphöjde nämnt som utmärkande för de troende:

(* Endast de är troende som bävar i sina hjärtan då Allah's namn nämns,
och stärks i tron då Hans ayat läses upp för dem, och som litar helt till sin
Herre; de som förrättar bönen och ger [åt andra] av det som Vi har skänkt
dem för deras försörjning. Dessa är de sant troende. Dem [väntar] en hög
rang infor deras Herre, förlåtelse och en frikostig belöning. *) [Sura al-Anfal
8:2-4]

(* De som vänder sig till Allah i ånger, de som tillber och prisar [Honom]
och som ständigt färdas [i Hans ärenden], de som böjer ryggarna och faller
ned på sina ansikten [inför Honom], som anbefaller det som är rätt och
förbjuder det som är orätt och som ger akt på de gränser som Allah [har
fastlagt] – förkunna för de troende ett glatt budskapet ! *) [Sura al-Tawba
9:112]

(* De troende ska nå framgång: De som är ödmjuka när de förrättar sin
bön; som vänder sig bort från lättsinnigt tal; som erlägger sin zakat; som
bevarar sin blygd för andra än sina hustrur och de [slavinnor] som de råder
över – inget klander kan då riktas mot dem, men om de åtrår något
därutöver begår de en synd – ; och som vakar det det anförtrotts och håller
sina löften; och som ger akt på sin bön: Dessa är arvtagarna, som ska ta
Paradiset (al-Firdaws) i besittning och där förbli i evighet. *) [Surat al-
Mu´minun 23:1-10]
2 3

(* Den Barmhärtiges tjänare är de som går lugnt och värdigt på jorden, och
när de dåraktiga tilltalar dem svarar de: Fred! *) [Surat al-Furqan 25:63 osv.
till surans slut. ] 63. Den Nåderikes (sanna) tjänare går lugnt och värdigt

2. /kommentar till "sådant som rör sig"/
3. Med "folk" menas här inte den breda massan, utan ädla och förebildliga människor.
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(och utan later) på jorden, och när avgudadyrkarna vill inleda ett samtal
med dem svarar de med fredshälsningen. * Och under natten vakar de i
bön - ömsom faller de ned inför sin Herre, ömsom står de upp. * Och de
ber: ”Skona oss, Herre, från helvetet, straffet som är ett lidande utan slut! *
(Det är) en usel boning och en usel rastplats!” * Och när de ger åt andra,
visar de sig varken slösaktiga eller snåla; däremellan finns en medelväg. *
Och de anropar aldrig en gudom vid sidan av Gud och de berövar aldrig en
människa livet – som Gud har förklarat heligt – annat än i rättfärdigt syfte,
och de avhåller sig från äktenskapsbrott. Den som begår dessa svåra synder
skall få sona dem med en exemplarisk bestraffnin * (och) på
Uppståndelsens dag skall hans straff fördubblas och han skall gå bort med
skammen för att lida detta straff i evighet. * De skall inte straffas som visar
ånger och blir troende och lever ett rättskaffens liv. I stället för deras dåliga
handlingar skall Gud sätta goda handlingar, därför att Gud är ständigt
förlåtande, barmhärtig * och den som ångrar sig och (därefter) lever
rättskaffens, har vänt tillbaka till Gud i sann och uppriktig ånger. * (Den
Nåderikes sanna tjänare är) också de som inte vittnar falskt och som, när de
träffar på (människor inbegripna i) lättsinnigt tal, går vidare med värdighe *
och som, när de erinras om sin Herres tecken, inte störtar ned, blinda och
döva (som avgudadyrkarna inför sina gudabilder) * och de som ber: ”Herre!
Låt våra hustrur och barn skänka oss glädje och gör oss till föredöme för de
gudfruktiga!” * För sitt tålamod (i livets alla skiften) skall sådana
(människor)belönas med de högsta boningarna (i paradiset) och de skall
hälsas välkomna med fredshälsningen. * Där skall de förbli till evig tid; där
är det gott att ha sin boning och gott att vara! * SÄG, (Muhammad, till dem
som inte vill tro): ”Min Herre bekymrar sig inte om er och den bön som ni
försummar (att rikta till Honom). Men ni har kallat (Hans budskap) för
lögn och (straff) följer osvikligt (på denna synd)!” 

Till god karaktär hör också att stå ut med den skada man tillfogas genom andras dåliga
uppförande, såsom Profeten (s) visade med sitt exempel, då en ökenarab högg tag i hans
burda (överplagg) så att märken framträdde på Profetens (s) skuldra, och sade:
"Muhammad, ge mig en del av Allah's pengar som du har." Han (s) vände sig då mot
honom och skrattade och befallde att man skulle ge honom vad han bett om.
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Hadith nr 28
Det har förmedlats att Abu Nahih al-`Irbad ibn Saria (må Allah vara
nöjd med honom) sagt: 

Allah's Sändebud (s) förmanade oss så att våra hjärtan fylldes
av fruktan och tårarna strömmade från ögonen. Så vi sade: O
Allah's Sändebud, det är som ett avskedstal, så ge oss ett sista
råd. Han (s) sade:

Jag råder er att frukta Allah, upphöjt vare Hans Majestät,
och att lyssna och lyda, om så en slav tar befäl över er1. Ty
sannerligen, den av er som lever kommer att bevittna
många tvister, så håll fast vid min sunna och de rättledda
kalifernas sunna2. Bit er fast i den med tänderna. Och akta
er det nyinförda, varje nytt påfund är villfarelse3.

Abu Dawud och al-Tirmidhi förmedlade detta. [Den senare] sade att
det är en hasan sahih hadith.

1. Detta uttalande kan tolkas så att det en dag kommer att gå så långt att en slav, som
inte är ägnad att leda, tar befäl över ummat. I så fall bör man lyda honom för att undvika
fitna och kaos. Uttalandet kan också tolkas som en retorisk överdrift, som när Profeten (s) i
en hadith sade: "Åt den som för [att dyrka] Allah bygger en moské som [är så stor som] ett
fågelbo, kommer Allah att bygga ett hus i Paradiset." Det kan också tolkas så att det en dag
kommer att gå så långt att en slav, som inte är

2. De rättledda kaliferna är, enligt de lärdas koncensus, Abu Bakr, `Umar, `Uthman
och `Ali (må Allah vara nöjd med dem alla). Att följa deras sunna betyder dels att följa
deras tolkningar, och dels att i tvister mellan sahaba föredra deras åsikt.
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الحديث التاسع وعشرون
َعْن ٔاَِبي نَِجـيـٍْح اْلِعـْربَاِض بِْن َساِريََة َرِضَي اللُه َعْنُه، قَاَل:

ـعـَو ـظـَ َرـنَ اسـَا ْوُل اـلَصـِهلــلُ َوـيَـلَعـُهلــل>ي ِه َمـلَسـْ ْوـم> َوظـِعـُ ًة اهــْنـِمَْتـلَجـَ ا َوَذَرـلـُقـْلَ َْتـفُْوُب،
ُع فَـٔاَْوِصنَا، قَاَل : Qِمْنَها الُعيُوُن، فَـُقْلـنَا : يَا َرُسْوَل اللِه! كَٔاَن>َها َمْوِعـَظُة ُمَود

اـقَـتـِبُْمكــْيِصـٔاَْو َوى َوعـِهلــلْ ز> َواجـَ ، ل> َوامـ>ـلسـَ ِع اـلطـْ ْنعـ> َوإِ ِة َرـمَٔاَـتَ <
ــْشـعَـيَْنـم>ُهـنَٕاِـفٌْد،ـبـَعُْمكــْيَـلـَع اـيَسـَـفُْمكــْنـِمِ ــخََرى ـلاـتْ ًْرا،ـيـِثَـكـًاـفِ
ــعَـف َوـت>ـنُســِبُْمكــْيَـلَ ي اـنُسـِ اـفَـلُخــْل>ِة اِء اـلَ ِدشـر> اـيِ ِدـهـَمـْلَْن َنـيQـيْ ـعـْ واضـَ h

ـعـ اهـْيـَلـَ ابـَ ـَوانــلـِ َوإِجـ> ـِذ، ايـِ َوكـ> ْم ـمـُ َدحـُ ُٔثـْ الْا اِت وِر،مـَ ن>فـُ ٕاِ ل>كـَ ُ
ِبْدَعٍة َضلاَلٌة.

َرَواهُ ٔاَبُو َداُوَد َوالتQْرِمِذيh َوقَاَل : َحَديٌْث َحَسٌن َصَحْيٌح.

3. Det nyinförda kan vara av två slag:

(i) Sådant som saknar grund i shari`a – detta är ogiltigt och klandervärt.
(ii) Sådant som står i samklang med den – detta är inte kladervärt.

Ordet bid`a (nypåfund) i hadithen avser endast sådant som står i motsats till sunnan
och är vilseledande. När kalifen `Umar efter Profetens (s) bortgång såg att folk bad
tarawihbön i moskén sade han: "Vilken utmärkt bid`a!" (Sahih Bukhari, Kapitlet om
Tarawih)
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Hadith nr 29
Det har förmedlats att Mu`ad ibn Jabal (må Allah vara nöjd med
honom) sagt: 

O Allah's Sändebud, upplys mig om den handling som för
mig till Paradiset och bort från Elden. Han (s) sade:

Du har då sannerligen frågat om något oerhört stort. Men
det är lätt för den som Allah den Upphöjde underlättar det
för. Du ska tjäna Allah och inte jämställa något med
Honom, utföra bönen ge zakat, fasta under Ramadan och
vallfärda till Huset (Ka`ba).

Sedan sade han (s):

Ska jag visa dig dörren till det goda? Fastan är en sköld.
Sadaqa1 utsläcker ogärningar som vatten släcker ut eld; och
en människas bön i nattens djup –

Han (s) läste därpå upp: 

(*Deras ryggar försmår bäddarna*) fram till (*vad de gjort *)2

1. Här menas frivillig fasta uöver Ramadan, och frivillig sadaqa utöver zakat.

2. (* Deras ryggar försmår bäddarna då de [om natten] åkallar sin Herre med fruktan
och hopp, och offrar av det Vi givit dem som försörjning. Ingen vet vilken fägnad som
gömts undan åt dem som belöning för vad de gjort. *) [Sura al-Sajdah 32: 16-17].

Dvs. den som avstår från sin sömn för att stå i bön inför Allah om natten, när ingen
annan ser honom, kan hoppas på de belöningar som antyds i denna aya.
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الحديث الثامن وعشرون
 َعْن ُمَعاِذ بِْن َجبٍَل َرِضَي اللُه َعْنُه ، قَاَل :

قُْلُت : يَا َرُسوَل اللِه ! ٔاَْخِبْرِني ِبَعَمٍل يُْدِخلُِنْي اْلَجن>َه َويُبَاِعُدِني َعِن الن>اِر، قَاَل :

ْدقــَل ٔاَسـَ َتـلَ ْنعـْ َوإِيـَظـَعـَ ، ٍم ُهـنْ ُريـِسـَيــَل> ىلـَعـْ ْنمـَ اسـَـيِ َرهُ لـ> ُهـل
:يـَلـَعـ ِه ابـْعـَتـْ ُد لاَلـلـُ ِرُكشـُتـَه ِهبـْ َوئـْيـَشـِ ، ايـِقـُتـاًَ ُم ،لـصـْ لَاةَ <
اـتُْؤـتَو ي َوـكز>ـلِ ، َرصـَـتَاةَ وُم َوضــَمُ ، اَن احـَـتَ hج )ـيَـبـْلُ :ـقُم>ـثَْت َاَل

ٔاَُد ٔاَلَا َكـل( hٔاَـلَعـ اـبَى اـيَخــْلَْواِب ؟: ِر ْوُمـلصـْ َواـنُجـ> ، ٌة َدـلصـ> ُةـق> َ
اـفْطـُـت ىُء َةـئـْيِطـَخــْلِ امـَكـَ اـفْطـُـيَ ىُء امــْلِ اُء ــنَ َول ، اَر اصـ> لَاةُ ِلجـر>ـلَ ُ

ِفي َجْوِف الل>ْيِل.
ثُم> تَلَا :

 { تَتََجافَى ُجنُْوبُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع } َحت>ى بَلََغ { يَْعَملُوَن }
ثُم> قَاَل :

 ٔاَلَا ٔاَْخِبُرَك ِبَرٔاِْس الْأَْمِر َوَعُمْوِدِه َوِذْرَوِة َسنَاِمِه ؟
قُْلُت : بَلَى يَا َرُسوَل اللِه ، قَاَل :

Imam Al-Nawawi's fyrtio hadither

91



Sedan sade han (s):

Ska jag tala om för dig vad som är huvudsaken, och dess
bärande pelare och dess högsta punkt?

Jag sade: Jovisst, o Allah's Sändebud. Han sade (s):

Det väsentliga är Islam, dess bärande pelare är bönen, och
dess höjdpunkt är jihad.3

Därefter sade han (s):

Ska jag tala om för dig vad som är grundvalen till allt detta?

Jag sade: Javisst, o Allah's Sändebud. Då fattade han (s) tag i
sin tunga och sade:

Håll denna i styr.4

Jag sade: O Allah's Förkunnare, kommer vi att ställas till
svars för vad vi säger? Då sade han (s):

Må din mor mista dig! Skulle folk kastas huvudstupa i
Elden, så att de ligger på sina ansikten – eller han (s) sade:
på sina näsor – om inte för vad deras tungor skördat?

Al-Tirmidhi berättade denna hadith och sade att den är hasan sahih.

3. Det finns ingen annan gärning som kan ersätta jihad. När en man kom till Profeten
(s) och bad honom att anvisa en gärning likvärdig med jihad, svarade han (s): "Jag finner
inget [likvärdigt]." Han (s) sade: "Kan du, medan kämpen går ut [i strid] gå till din moské
och stå [i bön] utan uppehåll, och [hålla] fasta utan att bryta den?" [Mannen] sade: "Vem
förmår [något sådant]?" [Sahih Bukhari nr 2785]

4. Efter att nämnt jihad – att strida mot dem som förnekar tron – som den mest
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قُْلُت : بَلَى يَا َرُسوَل اللِه ، قَاَل :

َٔ الْا الْٕاِمــَرٔاُْس ِر َوســْ ، لَاُم امــَعــْ ْوُدهُ َوِذْرَوةُلــصــُ ، لَاةُ انــَســ> ِهمــَ ِ
اْلِجَهاُد.

ثُم> قَاَل :

ٔاَلَا ٔاُْخِبُرَك ِبِملَاِك ذِلَك كُلQِه ؟
 قُْلُت : بَلَى يَا َرُسوَل اللِه ! فَٔاََخَذ ِبِلَساِنِه َوقَاَل :

 كُف> َعلَْيَك هَذا،
ن>ا َلُمَؤاَخُذوَن ِبَما نَتَكَل>َم ِبِه ؟ فََقاَل : قُْلُت : يَا نَِبي> اللِه َوإِ

ٔاُـتَـلِكـَـث َك َوـمْ َك hْلـه اكـَـيَ hاـف>اَسلــنُب ي ُوـلَعـّاِرلــنِ وـجَى –ٔاَْوـهـِهُ ْم ِ
ل>ا َحَصاِئُد ٔاَْلِسنَِتِهْم ؟!. قَاَل :َعلَى َمنَاِخِرِهْم - إِ

َرَواهُ التQْرِمِذيh َوقَاَل : َحِديٌْث َحَسٌن َصِحيٌح.

väsentliga och oersättliga av alla gärningar, nämner Profeten (s) den stora striden: jihad mot
egot, genom att hålla tungan i styr så att den inte leder till undergång. 

Jämför hadith nr 15 i denna samling: "Må den som tror på Allah och på den Yttersta
Dagen tala väl eller vara tyst."
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Hadith nr 30
Från Abu Tha`laba al-Khushni Jurthum ibn Nashir (må Allah vara
nöjd med honom) förmedlas att Allah's Sändebud (s) sagt:

Allah den Upphöjde har ålagt [er] plikter, så försumma
dem inte; Han har fastställt gränser, så överträd dem inte;
somligt har Han helgat, så kränk det inte; och annnat har
han undlåtit att nämna, av barmhärtighet gentemor er –
inte av glömska – så forska inte i det.

En hasan hadith, som berättats av Daraqutni och andra.

Kommentar:

Jämför kommentaren till hadith nr 9 i denna samling: "Låt mig vara när jag låter er vara
( مكـتـكـرتـامـينـذرو ) ty sannerligen, de som var före er bragtes på fall av sin frågvishet och
motsträvighet mot sina profeter."

Profentens (s) följeslagare förstod detta och avhöll sig från att ställa fler frågor än
absolut nödvändigt, men de lyssnade intresserat när araber (från öknen) besökte Profeten
(s) och ställde frågor till honom (s).

En del lärda har gått så långt att de ansett det otillåtet att ställa frågor om hur man ska
förhålla sig i situationer som ännu inte inträffat. Detta är helt i enlighet med vad de tidiga
generationerna sagt. Men senare fruktade man att kunskapen skulle gå förlorad, och tillät
därför att man behandlade sådana hypotetiska frågeställningar.
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الحديث الثالثون
ٔاَعـ ْن يـبَ اـبَـلْعـَـثِ َة يQـنَشـُخــْلَ ْرجـِ ِرشـَاـنِْنـبُْوِمـثُ ٍر اضـِ َي ،ـنَعـُهلــلِ ُه َرعـْ ْن اسـَ وِل >يـلَصـِهلــلُ

اللُه َعلَْيِه َوَسل>َم ، قَاَل :

ا ن> ــلإِ اعـَـتَهل ىـلَ َرَضـفَ َراـفَ َضـئَ لَاـفِ ْوعـQـيَضـُـتَ َوهـُ ، ا د>حـَ ُدْوداًحـَ ُ
لَافـ ُدْوـتْعـَـتَ َوهـَ ، ا ٔاَحـَ َم ر> اَءـيْشـَ لَافـَ َوهـُْوكـِهـَـتـْنَـتَ ، ا ْنعـََتكـَسـَ َ

ٔاَْشيَاَء َرْحَمًة َلكُْم َغْيَر ِنْسيَاٍنَ فَلَا تَْبَحثُْوا َعْنَها.
اَرقُْطِنيh َوَغْيُرهُ .  َحَديٌْث َحَسٌن، َرَواهُ الد>
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Hadith nr 31
Det har förmedlats att Ibn `Abbas Sahl ibn Sa`d al-Sa`idi (må Allah
vara nöjd med honom) sagt: 

En man kom till Profeten (s) och sade: O Allah's Sändebud,
visa mig en gärning, som gör att både Allah och människorna
älskar mig, om jag utför den. Han (s) sade:

Nöj dig med litet av världen så kommer Allah att älska dig,
och nöj dig med litet av vad människor har, så kommer de
att älska dig.

En hasan hadith, som berättats av Ibn Mâjah och andra med hasan
isnad.

Kommentar:

I denna hadith anbefalls zuhd - att klara sig med det minsta man behöver av denna värld.
Jämför hadith nr 40 i denna samling: "Var i världen som en främling och vägfarare."
Människan är en gäst i världen, som snart måste bryta upp, allt hon har är till låns och ska
snart lämnas åter. De som är nära Allah vet detta och föraktar världen, medan de som
tillhör världen älskar den och hyser agg mot andra som också vill ha den. Profetens (s) råd
löd därför att nöja sig med litet, för att därmed uppnå Allah's välbehag, och lämna världen
åt dem som traktar efter den.
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الحديث الحادي وثالثون
اِعِديQ َرِضَي اللُه َعْنُه ، قَاَل : َعْن ٔاَِبْي اْلَعب>اِس َسْهِل بِْن َسْعٍد الس>

َرجـ اَء إِجـَ ٌل اـلُ يQـب>لــنَى اـلَصـِ َوـيَـلَعـُهلــل>ى ِه ،ـلَسـْ َم :ـقَـف> اَل َرـيَ اسـَا وَل ُدلــلُ ! ْيـن>ـلِه َىـلَعـِ
َذا َعِمْلتُُه ٔاََحب>ِنْي اللُه َؤاََحب>ِنْي الن>اُس ؛ فََقاَل : َعَمٍل إِ

ْدـهاْز اـفَ ي اـبِحـُـيَاـيْـندhـلِ َواْزلــل>َك ، ْدـهُه اـمـْيـِفَ اـنـِعَ >َكـبِحـُـي>اِسلــنَْد
الن>اُس.

َحِديٌْث َحَسٌن ، َرَواهُ ابُْن َماَجْه، َوَغْيُرهُ ِبٔاََساِنْيَد َحَسنٍَة .
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Hadith nr 32
Från Abu Sa`id ibn Malik ibn Sinan al-Khudri (må Allah vara nöjd
med honom) förmäls att Allah's Sändebud (s) sagt:

Vålla inte skada och tillfoga inte varandra skada.

En hasan hadith, som förmedlats av bl.a. Ibn Majah och al-Daraqutni
med isnad. Malik förmedlade den i al-Muwatta' med en ofullständig
(mursal) isnad från `Amr ibn Yahya från hans far [direkt] från
Profeten (s), där Abu Sa`id utelämnats, men han har andra isnader, så
att de stärker varandra.

Kommentar:

Olika tolkningar har givits till denna mycket kortfattade hadith. En av dem är att man inte
bör skada andra utan sak, och inte heller hämnas för skada som man tillfogats av andra,
utöver vad som är tillåtet för att hävda sin rätt. Detta är analogt till en annan hadith från
Profeten: "Återlämna det du anförtrotts till den som anförtrott dig det, och bedra inte den
som bedrar dig" – dvs. hämnas inte genom att ta mer än vad som är rättmätigt för att
återställa din rätt.

Man bör ha i åtanke att den som skadar sin broder utan sak förtrycker honom, och
Allah har förbjudit förtryck (se hadith nr 24). Profeten har sagt "Sannerligen, deras liv och
deras egendom ochh deras heder är okränkbara för er" (se hadith nr 35).
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الحديث الثاني وثالثون
ٔاَعـ ْن يـبَ ـسـِ ـعـَ ـٍدـيِ ـِدعـَسـْ ِنـبْ امـْ ِكـلَ ِنـبِ اـنِسـْ اٍن َرخــْلَ Qْدِري اضـُ َي ــلِ َرـنَعـُهل ٔاَن> ، ُه وَلسـْ ُ

اللِه َصل>ى اللُه َعلَْيِه َوَسل>َم قَاَل :

لَا َضَرَر َولَا ِضَراَر.
اَرقُْطِنيh َوَغْيُرهـَُما ُمْسنَداً. َحِديٌْث َحَسٌن، َرَواهُ ابُْن َماَجه َوالد>

امـَوَرَواهُ ٌكـلَ اـفِ ي َومــْلِ ٔاطـُ ْرمـ> لاًسـُ ـْنعـَ ـعـَ ِرومـَ َيحـَـيِْنـبْ ٔاَعـْ ـْن ِهـيـِبَ اعـْ ـِن ــنَ يQـب>ل ىـلَصـِ <
ْي بَْعـُضَها بَْعـضاً . Qاللُه َعـلَْيِه َوَسل>َم ، فَـٔاَْسـَقـَط ٔاَبَا َسِعـْيٍد ، َوَلُه ُطُرٌق يَُقو        
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Hadith nr 33
Från ibn `Abbâs (må Allah vara nöjd med dem båda) förmedlas att
Allah's Sändebud (s) sagt:

Om folk fick allt de begärde, skulle människor [kunna]
avkräva andra deras ägodelar och liv. Men den som har en
fordran måste kunna bevisa [sin rätt] och den som avvisar
[en fordran] måste gå ed [på sin skuldfrihet].

En hasan hadith, som återberättats med denna lydelse av al-Bayhaqi
och andra. Den återfinns delvis i de två Sahih-samlingarna.

Kommentar:

 I denna hadith fastställs två viktiga rättsprinciper, nämligen

(i)    1. att ingen kan dömas att betala en skuld utan bevis
(ii)    2. att den som åtalats för en skuld kan svära sig fri från den

De rättslärda är ense om att en ed bör avkrävas den som åtalats, när det gäller
penningtvister. När det gäller andra rättsfrågor råder oenighet om detta.
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الحديث الثالث وثالثون
َعْن ابِْن َعب>اٍس َرِضَي اللُه َعْنُهَما ، ٔاَن> َرُسْوَل اللِه َصل>ى اللُه َعلَْيِه َوَسل>َم ، قَاَل :

ْولــ ــُيــَ اطــْع ى اُسلــنــَ َدبــ> َواعــِ ،لَاد>هــْ ْم ِرعــُ ى ٔاَجــَ اٌل َواَلمــَ ْوٍمقــْ َ
اَءمـَوِد ،هـَ ْم كـُ اـل ِن ُةنـQيـَبــْلِ الـَعـَ ى د>مــْلَ َواعـُ ْي ُنيـِمـَيــْلِ ىلـَعـْ ْنمـَ َ

ٔاَنْكََر.
ِدحـ ٌثيـَ اسـَحـْ َرَواهُ ، ٌن [قـَهـْيـَبـْلـَ hي (افـِ ي َولـسـنـِ ُرهُيـَغـن] َوهـكـْ ، َذا ُهضـْعـَبـَ يفـُ ِ

ِحْيَحْيِن.         اْلص>
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Hadith nr 34
Det har förmedlats att Abu Sa`id al-Khudriy (må Allah vara nöjd med
honom) sagt: Jag hörde Allah's Sändebud (s) säga:

Den av er som ser något otillbörligt bör1 ingripa med sin
hand2 för att ändra det. Kan han inte det, bör han ingripa
med sin tunga. Kan han inte det [heller, bör han ingripa]
med sitt hjärta, och detta är den svagaste [yttringen av] tro3.

Muslim har återberättat detta.

Kommentar:

Det är en skyldighet enligt både Koranen och sunnan att påbjuda det goda och förbjuda
det otillbörliga. Detta räknas som nasiha enligt hadith nr 7: "Religionen är välmenad
maning (nasiha)", och detta är fard al-kifaya, dvs. om någon i samfundet (umma) fullgör
denna skyldighet så befrias hela samfundet från den, och om ingen fullgör den så bär hela
samfundet ansvaret. 

Om man förmodar att ens nasiha inte kommer att tas emot, fritas man ändå inte
frånskyldigheten att ge den. Detta står inte i motsats till Allah's uttalande:

(* Ni är ansvariga för er själva – de som far vilse skadar er inte om ni blivit
vägledda. *)  (Koranen Sura al-Ma'ida 5:105))

1. De lärda är ense om att detta uttrycker ett obligatoriskt påbud.
2. Dvs. med sin makt.
3. Med tro (iman) menas här trons frukt i handling, dvs. Islam.
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الحديث الرابع وثالثون
 َعْن ٔاَِبْي َسَعْيٍد اْلُخْدِريQ َرِضَي اللُه َعْنُه ، قَاَل :
َسِمْعُت َرُسْوَل اللُه َصل>ى اللُه َعلَْيِه َوَسل>َم يَُقْوُل :

َرٔاَىمـ ْن ْمكـْنـِمـَ راًكـْنـُمـُ ْرهُيـَغـُيـْلـَفـَ Qيـِبـ، ِدِه ْنفـَ ٕاِ ْملـَ ْعطـَتـْسـَيـَ ِ
يَْماِن. ْن َلْم يَْستَِطْع فَِبَقْلِبِه ، َوَذِلَك ٔاَْضَعـُف الْٕاِ  فَِبِلَساِنِه ، فَٕاِ

َرَواهُ ُمْسِلٌم.

Enligt Korantolkarna är betydelsen av denna aya: "Om ni utför vad ni ålagts så skadas ni
inte av att andra inte fullgör det". När Allah den Upphöjde säger: 

(* Ingen bärare av bördor bär någon annans bördor *) 
(Koranen al-An`am 5:164) 

så förstås därav att den troende fullgör sin plikt genom att påbjuda det goda och förbjuda
det otillbörliga, men det ingår inte i hans uppdrag att få den andre att acceptera det.

Det krävs inte att man själv är perfekt och följer allt Allah befallt och avhåller sig från
det Han förbjudit innan man ger nasiha. Man är skyldig att ge nasiha under alla
omständigheter – 

(* Så påminn, för sannerligen, påminnelse gagnar dem som tror. *) 
(Sura al-Dhariat aya 55). 

I själva verket har man nämligen ålagts både att påminna sig själv och att påminna
andra. Den som nöjer sig med att påminna sig själv och inte påminner andra har därför
bara utfört halva uppdraget.

Att påbjuda det goda och förbjuda det otillbörliga är inte enbart makthavarnas sak,
utan var och en bör påminna om det han har kunskap om. Att man bör utföra bön och
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fasta och undvika äktenskapsbrott och vindrickande är t.ex. sådant som varje muslim vet
och kan påminna om. Allmänheten är däremot inte ålagd att ge nasiha i komplicerade
frågor eller uppmana till jihad, sådant bör lämnas åt de lärde. 

De lärda förbjuder endast sådant som det råder enighet om att det är otillbörligt, och
de undviker att ge nasiha om sådant som det finns meningsskiljaktigheter om, eftersom
sunnan rekommenderar att nasiha framförs på det bästa och finaste sättet, för att lättare
kunna godtas.

Imam al-Shafi`i (r) sade: "Om någon förmanar sin broder i enskildhet så förädlar och
förskönar han honom ( ـــ ـــق ـــصـــحـــدف ـــوزاهن هن ), men förmanar han honom offentligt så
exponerar han hans brister och skämmer ut honom."

Till nasiha hör även att om man ser någon i färd med att köpa en vara som är defekt så
bör man upplysa honom om det. Att inte ge nasiha i en sådan situation innebär att man
gör sig delaktig i en ohederlig affär.

Man ska inte forska och leta efter fel, och man behöver inte gå in och undersöka sådant
man bara misstänker kan vara otillbörligt, men det man råkar bli vittne till bör man rätta
till det – utom då en tillförlitlig person talar om att någon fört en man till en avskild plats
för att döda honom, eller är ensam med en kvinna för att begå äktenskapsbrott med
henne. I sådana fall är det tillåtet att undersöka saken, för att förhindra det som inte
hunnit ske.
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Hadith nr 35
Det har förmedlats att Abu Hurayra (må Allah vara nöjd med honom)
sagt: Allah's Sändebud (s) sade:

Hys inte avund1 mot varandra, bedra inte varandra, hata2

inte varandra, och vänd inte varandra ryggen3. Den ene må
inte bjuda över den andre [efter det att avtal ingåtts]4. Tjäna
Allah som bröder. Var muslim är en annan muslims
broder. Han förtrycker honom inte, överger honom inte5,
för honom inte bakom ljuset och förhäver sig inte över
honom. Fruktan för Allah finns här - och han (s) pekade tre
gånger mot sitt bröst6. Måttet på en människas ondska är
att hon ringaktar sin muslimske broder7. Allt hos en
muslim är okränkbart för andra muslimer – hans liv, hans
egendom och hans heder.

Muslim har återberättat detta.

1. Avund (hasad) är önskan att förmåner som någon annan åtnjuter ska tas ifrån
honom. Hasad har förbjudits enligt följande hadith: "Akta er för avund (hasad), ty avund
förtär goda gärningar som elden förtär ved eller gräs". (Abu Dawud). Däremot är det tillåtet
att hysa begär (ghibta) efter en förmån som någon annan har, utan att önska att den tas
ifrån honom.

2. Kärlek och hat är känslor som man inte råder över, men man kan kontrollera de
handlingar som dessa känslor ger upphov till.

3. Dvs. vänd er inte bort från varandra i fiendskap.
4. Detta innebär att om någon ingått ett preliminärt köpeavtal, bör man inte försöka
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الحديث الخامس وثالثون
َعْن ٔاَِبْي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللُه َعْنُه ، قَاَل :

  قَاَل َرُسْوُل اللِه َصل>ى اللُه َعلَْيِه َوَسل>َم :

احـَـتلَا َولَاسـَ ُدْوا، َولَاشــَجَاـنَـتَ ْوا، َولَاضــَغَاـبَـتُ ْوا، َولَاـبََداـتُ َُرْوا،
ْعـبَـي ْمكـُضـْعـَـبِ ىـلَعـُ ِعـيَـبَ َوعـَـبْ ٍض، ْوكـْ ْواـنُ اـبِعـُ اَد ــلَ إِل َواخـِه اً،ـنْ
ٔاَـلْســُمـْلا ُم اـخِ و لَاـلْســُمـْلُ ِم، َولَاـمـِلْظـَـيِ ُه ُذخـَـيُ َولَاـلْ َولَاـبِْذكـَـيُُه، ُُه،
اقـْحـَـي ُرهُ، تـِ ِوىقـ>ـل َونـُهـهـْ ا إِيـِشـُـيَ ُر ىـلْ ْدِرِهصـَ لَاَثـثَ –مـَ اٍت ر> َ
اسـَحــِب ِب ِرىٍءـمْ اـمْ َن ٔاَْنـلشـِ Qر ٔاَـقْحـَـي> َر اـخِ اهُ َم،ـلْســُمـْلَ اـكِ hِمـلْســُمـْلُل ِ

َعلَى اْلُمْسِلِم َحَراٌم : َدُمُه َوَماُلُه َوِعْرُضُه.

َرَواهُ ُمْسِلٌم.

förmå honom att säga upp det genom att erbjuda ett bättre köp (t.ex. samma vara till ett
lägre pris eller en bättre vara till samma pris). Om köpare och säljare kommit överens om
ett pris och uttryckt att de är nöjda med affären*, och det enda som återstår är att skriva
avtalet, är det haram om någon av parterna tar tillbaka sitt ord och vill ändra priset.

(*) [Ett köpeavtal består enligt shari`a av två delar: att säljaren erbjuder en viss vara till
ett visst pris och köparen accepterar det. Såväl erbjudandet som accepterandet måste uttalas
muntligt, och dessa uttalanden utgör avtalet, oberoende av om det sedan tecknas skriftligt
eller inte. /ö.a.]
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5 6 7

5. En annan version lyder: "Allah ser inte till era kroppar eller till ert yttre, Han ser till
era hjärtan". Dvs. taqwa är inte det som åstadkoms av yttre handling, utan det är hjärtats
tillstånd av vördnad och bävan inför Allah, samt medvetandet om att stå under Hans
uppsikt. 

6. Om en muslim söker en annan muslims bistånd mot förtryck eller liknande, är det
dennes skyldighet att hjälpa honom efter sin förmåga, om han inte har någon ursäkt som
är giltig enligt shari`a.

7. Detta är en skarp varning för den muslim som visar förakt för en annan muslim.
Allah den Upphöjde har hedrat varje muslim genom att skapa honom och ge honom
uppehälle. Han har format honom och givit honom den finaste gestalt, och allt som finns i
himlarna och på jorden har Han skapat för hans skull och ställt till hans förfogande. Han
har därefter utvalt och kallat honom till muslim och troende för att tjäna Honom, och låtit
Sitt högst ärade Sändebud Muhammad (s) framgå ur hans släkte. Ve den som föraktar
någon som Allah den Upphöjde har hedrat på detta sätt. – Att ringakta en annan muslim
innebär t.ex. att inte hälsa på honom när han går förbi, att låta bli att besvara hans
hälsning, eller att anse att Allah inte kommer att ta emot honom i Paradiset. Att den
förståndige tar avstånd från den dåraktige, eller den rättfärdige från syndaren, innebär
däremot inte ringaktning av en annan muslim, eftersom avståndstagandet inte gäller
personen i sig, utan de egenskaper och beteenden som han visar upp. Om han ändrar dessa
blir han hedrad och aktad.
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Hadith nr 36
Från Abu Hurayra (må Allah vara nöjd med honom) förmedlas att
Allah's Sändebud (s) sagt:

Från den som lyfter bort ett av världens bekymmer från en
troende, lyfter Allah bort bekymmerna på Återuppstån-
delsens Dag. Åt den som ger lättnad åt någon som har det
svårt, ger Allah lättnad i denna värld och i nästa. Den som
täcker över en muslims [brister]1 täcker Allah över
[bristerna] för i denna värld och i nästa. Allah bistår
tjänaren så länge tjänaren bistår sin broder. För den som
färdas på vägen för att söka kunskap2, jämnar Allah vägen
till Paradiset. Där människor3 samlas i något av Allah's hus
för att läsa Hans Bok och tillsammans lära sig den, sänker
sig frid4 över dem, barmhärtighet omsluter dem, änglarna
omger dem, och Allah nämner dem för dem som är hos
Honom5. Den som ligger efter i gärningar kommer inte
fortare fram på grund av sin börd6.

Muslim förmedlade hadithen med denna ordalydelse.

1. Detta gäller felsteg som en rättfärdig person begått tidigare i sitt liv, men sedan
bättrat sig. Om någon är insnärjd i sin synd och inte upphör att synda, bör man reagera
och ingripa för att förhindra det. Kan man inte det, bör saken föras till domstol. Att dölja
en sådan persons synder leder bara till att han stärks i sitt felaktiga handlande, andra
människor skadas, Allah's förbud vanhelgas, och andra kan börja följa samma dåliga
exempel. Det är därför rekommenderat att man för fram sådant inför allmänheten, såvida
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الحديث السادس وثالثون
َعْن ٔاَِبي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللُه َعْنُه ، َعِن الن>ِبيQ َصل>ى اللُه َعلَْيِه َوَسل>َم ، قَاَل :

ْنمـ َسـفَـنَ ْنعـ> ْؤمـَ ٍنمـُ ْنمـًَةـبُْركـِ اكـِ اـيْـندhـلَُرِب اـفَـنَ َس ــل> ُهـنَعـُهل ْ
ْركـ ْنمـًَةـبُ َرِبكـِ اـيُ اـيِقــْلَْوِم َومـَ ِة، ْنمـَ َرسـَـيَ ىـلَعـ> ٍرسـْعـُمـَ َرسـَـيِ <
ِهـيَـلَعـُهلــلا اـفْ ي ٓـيْـندhـلِ َوالا َوخـَا َرِة، ْنـمِ َرـتَسـَ اـتَسـاًمــِلْســُمَ َرهُ ُهلــلَ
اـف ي ٓـيْـندhـلِ َوالا َواـخَا َرِة، يـفُهلــلِ اعـِ ْوِن ِدـبـَعـْلَ اـمْ اـكَ ُدـبـَعـْلَاَن يـفْ ِ
ٔاَعـ ْوِن َوـيِخـَ ِه، ْنـمْ ِرطـََكـلَسـَ ُسمـَـتـْلَـياًـقْـيَ ِهـيـِفِ اهـَسـاًمــْلِعـْ َل ُهلــل>
ِهـبَُهـل إِـقْـيَِرطـِ اـلاً َوـنَجــْلَي اـم>ِة، ا َعـمَـتـْجَ يـفَْوٌمـقَ ْنـمٍْتـيَـبِ ُْوِتـيُـبِ
اـتـِكُْوَنـلـْتَـيِهلــلا َولــلَاَب ْوسـََداَرـتَـيِه، ل>اـهَـنـْيَـبَُهـنُ إِ ْم؛ ُمـهـْيَـلـَعَْتـلََزـنُ ِ
َوـنـْيِكـ>ـلسـا اهــْتَـيِشـَغـَُة، ُم َومـْحـر>ـلُ ُة، اهــْت>ـفَحـَ ُم لَامــْلُ َوَذكــِئَ ُمـهََرـكَُة، ُ

ٔاَ ِبِه َعَملُُه َلْم يُْسِرْع ِبِه نََسبُُه. اللُه ِفْيَمْن ِعْنَدهُ، َوَمْن بَط>
        َرَواهُ ُمْسِلٌم ِبهَذا الل>ْفِظ.

man inte bedömer att det förvärrar saken. Detsamma gäller otillförlitliga hadithberättare,
falska vittnen och ohederliga förvaltare av fonder för sadaqa, stiftelser (awqaf) eller medel
till hjälp för föräldralösa. Det är nödvändigt att avslöja deras otillförlitlighet, och det är inte
tillåtet att dölja deras brister, om man ser att de inte är lämpade för sin uppgift. Detta är
inte baktal (ghiba), som är förbjudet, utan nasiha som är obligatoriskt. 
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2. Här menas att söka kunskap om shari`a. Till kunskapssökandets villkor hör
avsikten att komma närmare Allah – dvs. samma villkor som gäller för varje
gudstjänsthandling (`ibada).

3. Här nämns det förtjänstfulla med att samlas i moskéerna för att läsa Koranen.
Detta gäller folk i allmänhet, inte bara de lärda och dem som har en särskild ställning inför
Allah.

4. Frid betyder här lugn och högtidlighet.
5. "De som är hos Honom" avser Profeter och Änglar av hög rang.

Kultursällskapet Damas

   112



Kommentar:

A
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Hadith nr 37
Från Ibn `Abbas (må Allah vara nöjd med dem båda) berättas från
Allah's Sändebud (s) vad han berättar från sin Herre – välsignad och
upphöjd vare Han. 

Han (s) sade:

Allah för in alla goda och onda gärningar i en bok.

Sedan förklarade han detta:

Om någon har för avsikt att göra en god gärning, men inte
utför den, skriver Allah att Han betraktar den som en
fullständig god gärning, och om han har för avsikt att göra
den och även utför den skriver Han att Han betraktar den
som tio goda gärningar, eller upp till sjuhundra gånger så
mycket och flerfalt mer. Och om någon har för avsikt att
göra en ond gärning, men inte utför den, skriver Han att
Han betraktar den som en fullständig god gärning, och om
han har för avsikt att göra den och utför den, så skriver
Han in den som en enda ond gärning.

Bukhari och Muslim återberättade denna hadith i sina två Sahih-
samilingar med dessa ord.
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الحديث السابع وثالثون
اعـ ْن َرـبَعـِْنـبَ اٍس اضـ> َي ،مـُهــْنَعـُهلــلِ ا َرعـَ ْن اسـَ وِل اـلَصـِهلــلُ َوـيَـلَعـُهلــل>ى ِه َمـلَسـْ امــْيـِف> َ

 يَْرِويِْه َعْن َربQِه تَبَاَرَك َوتََعاَلى ، قَاَل :

َا ّن اعـَـتَهلــلإِ اـتَـكَىـلَ َواـنَسـَحــْلََب ،ـئQـي>ـلسـَاِت َذـيَـبُم>ـثَاِت َن ،ـل> َك ِ
ْنـمَـف اـهـْلـَمـْعَـيَْمـلَـفٍَةـنَسـَحــِبَم>ـهَ اـهَـبَـتَـكَ ا ،ـلـِمَاـكًَةـنَســَحَْدهُـنـِعُهلــلَ ًَة

ْن م>ـهَوإِ اهــِبَ اهـَـلِمـَعـَـفَ اهـَـبَـتَـكَ ا اعـَـتُهلــلَ َدهُـنَعـَىـلَ َرشـَعـْ َاٍتـنَسـَحـْ
امـِعــْبَسـَىـلإِ ِةـئِ إِعـِضـَ ٍف ٔاَـلْ ى اٍفعـْضـَ ْنـيـِثَكـَ َوإِ ، َرٍة م>هـْ ٍةـئ>ـيَســِبَ َ
ْمـلَـف اهــْلَمـْعـَـيَ اهـَـبَـتَكـَ ا ــلَ َدهُـنِعـُهل ًةـنَسـَحـْ ْنـلِمـَاكـَ َوإِ ، ًة م>هـَ اهــِبَ َ

فََعِملََها كَتَبََها اللُه َسيQئًَة َواِحَدةً.
َرَواهُ اْلبَُخاِريh َوُمْسِلٌم ِفي ( َصِحْيَحْيِهَما ) ِبهِذِه اْلُحُرْوِف .
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Kommentar av Imam al-Nawawi:

Så begrunda, min broder – må Allah ge oss och dig framgång – den oändliga godheten hos
Allah den Upphöjde, och reflektera över dessa formuleringar. När han säger "inför Sig"
[dvs. inför Allah] så tyder det på det stora värde som tillmäts [de goda gärningarna]. Och
när han säger "en fullständig" [god gärning] så betonas deras vikt ännu mer. Och när han
säger om de onda gärningar som man hade för avsikt att göra men sedan avstod ifrån att
Allah skriver in en fullständig god gärning inför Sig, så betonar han detta med ordet
"fullständig". Och om han utför den så skriver Han in den som enda ond gärning, och där
betonar han hur litet det är genom att säga "en enda" isället för "en fullständig". Lovpris
tillkommer Allah, Hans är nådegåvorna – ära ske Honom. Över alla mått lovprisar vi
Honom. All framgång kommer från Allah.
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فائدة ممٕامام النووي:
ْرنـظـا ٔايـُ ا َوخـَ انـ>قـَفـي ا وإلـلـَ إيـُه اَك Qىلـ اطـُلـِميـِظـَعـَ ِف اعـَتـِهلـلـْ َولـَ ى ٔاَتـَ ْلمـَ الأَهـ> ِذِه َوفـْلـَ . اَظ وقـَ ه:لـَ

إنـِعـ(( (( َدهُ إشـْ الاـلارةٌ وهــِباِءعـتـنـى ا. وقـِ :((ـلَ ُه اكـُ ))لـِمـَ ًة لـتـَ وـل ويـَكـَ الاشـِد ِة د> اِء.ونـِتـْعـِ يفـالقـَ
اـئ>ـي>ـلسـا م>ـهيلــتَِة اـهـِبَ ((ـهَـكََرـتُم>ـثَ ا: اـهَـبَـتَـكَ ا َدهُـنِعـُهلــلَ ))ـلـِمَاـكََةـنَســَحْ ٔاَـفًَة َدـكَ اـه> اكــِبَ .وإْنـلـِمِ اـهَـلـِمَعـٍَة َ

اهـَـبَـتَكـ(( ا اعـَـتُهلــلَ واـئQـيَسـَىـلَ ًة ،حـَ (( ً َدة ٔاَـفِ َدكـَ اهـَيــلـِلـْقَـت> َواـبَ َوحـِ َدٍة ْمـلِ ْدكـَُؤـيَ اهـ> ،ـلِمـَاكــِبَ ٍة الــلَـفَ ِه ُدمـَحــْل> ْ
َلى َمْرَضاِته والِمن>ُة ُسْبَحانَُه لَا نُْحِصي ثَنَاًء َعليه. وباللِه الت>وِفيُق إِ
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Hadith nr 38
Det har förmedlats att Abu Hurayra (må Allah vara nöjd med honom)
sagt: Allah's Sändebud (s) sade:

Allah den Upphöjde har sagt:

Den som visar fientlighet mot en vän1 till Mig förklarar Jag
krig mot. Det finns inget Jag tycker mer om, än att en
tjänare närmar sig Mig med det Jag ålagt honom som plikt.
Min tjänare fortsättar att närma sig Mig med frivilliga
gärningar, till dess Jag älskar honom. När Jag älskar
honom, är Jag hörseln varmed han hör, synen varmed han
ser, handen han griper med och benen han går med2. Ber
han Mig [om något] ger Jag honom [det] med all säkerhet,
och söker han skydd hos Mig ger Jag honom med all
säkerhet Mitt beskydd.

Al-Bukhari återberättade detta.

1. Allah's vän (wali) är den som följer Shari`a. Han står under Allah's beskydd, och
Allah den Upphöjde varnar var och en som visar fiendskap mot en wali, att han därmed
har gjort sig till Allah's fiende.

2. Dvs. han hör, ser och tar bara sådant som är tillåtet, och går bara till platser där
sådant som är tillåtet sker. 
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الحديث الثامن وثالثون
َعْن ٔاَِبْي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللُه َعْنُه ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل اللِه َصل>ى اللُه َعلَْيِه َوَسل>َم :

ا ن> اـعَـتَهلــلإِ :ـقَىـلَ اَدىـعَْنـمَاَل َوـلَ ْي آَذـقَـفّاًـيـِلِ ْد اـبُُهـتْـنَ ْرِب،حــْلِ َ
اـمَو إِـقَـتَ َب ر> ِدْيـبَعـَي>ـلَ ٔاَشــِبْ ْيٍء إِحـَ ب> امــِمَي>ـلَ ا َرـتـْف> ِهـيَـلَعـُُهـتْضـَ ْ

َولَا َزاُلـي، ِدْيبـَعـَ إِقـَتـَـيْ ُب ر> ي>ـلَ اـبَ نـِ َواـل ِلفـ> ٔاُتـَحـِ ى ُه،بـِحـ> َذافـ> ٕاِ َ
اـعـْمَسـُْتـنُـكُُهـتـْبَـبـْحٔاَ ُه ِذْيـلَ ُعـمْسـَـي> َوـبَ ، ِه اصـَـبِ َرهُ ِذْيـلَ ُرصــْبُـي> ِهـبِ ِ

َو اـي، ْيـت>ـلََدهُ ُشطــْبَـيِ َوِرهــِبِ ، ا اـلْجـَ ُه ْيـت>ـلَ ْيشـْمـَـيِ َوهــِبِ ا، ْنـئـَلَ ِ
َسٔاََلِنْي لَأُْعـِطيَن>ُه ، َوَلِئْن اْستََعاَذ ِنْي لَأُِعْيَذ ن>ُه.

. hَرَواهُ اْلبَُخاِري
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Hadith nr 39
Från Ibn `Abbas (må Allah vara nöjd med dem båda) förmedlas att
Allah's Sändebud (s) sagt:

Sannerligen, Allah har [lovat] mig att bortse från [synder
som] mitt umma [begår] av misstag, av glömska eller under
tvång.

En hasan hadith som återberättats av Ibn Majah, al-Bayhaqi och
andra.

Kommentar:

Bakgrunden till denna hadith är följande: När Allah den Upphöjde uppenbarade ayan:

(* Vare sig ni visar upp det som finns inom er eller döljer det, kommer
Allah att ställa er tillsvars för det. *)  [al-Baqara 2:284]

orsakade det stort bekymmer hos Profetens (s) följeslagare, må Allah vara nöjd med dem.
Då gick Abu Bakr, `Umar, `Abd al-Rahman ibn `Auf och Mu`ad ibn Jabal och andra
personer tillsammans till Allah's Sändebud (s) och sade: "Vi har ålagts något som vi inte
förmår. Hos var och en av oss pågår ett inre samtal (hadith al-nafs) som han inte vill ska få
fäste i hans hjärta, eftersom det hör till denna värld." Då sade Profeten (s): "Ni kanske säger
som Banu Israil: 'Vi hör men vi lyder inte'. " De svarade: "Vi hör och vi lyder." Efter en tid
sände Allah lättnad och barmhärtighet med orden:
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الحديث التاسع وثالثون
َعْن ابِْن َعب>اٍس َرِضَي اللُه َعْنُهَما ٔاَن> َرُسوَل اللِه َصل>ى اللُه َعلَْيِه َوَسل>َم قَاَل:

ا ن> اَوَزجــَتــَهلــلــإِ ْيلــَ ٔاُعــِ ْن اتــ>مــَ ْي ــِ َواطــَخــْل ٔاَ َويــْســQلــنــَ اَن امــَ َ
اْستُكِْرَهْوا َعلَْيِه.

] َوَغْيُرُهَما356/7] َواْلبَْيَهِقيh [ السنن 2045َحِديٌْث َحَسٌن َرَواهُ ابُْن َماَجه [رقم 

(* Allah lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära. Det goda
han har gjort skall räknas honom till förtjänst och det onda han har gjort
skall läggas honom till last. Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller
oavsiktliga fel. Herre! Lägg inte på oss en sådan börda som den Du lade på
våra föregångare. Herre! Lägg inte på oss [bördor] som vi inte har kraft att
bära. Utplåna våra synder och ge oss Din förlåtelse och förbarma Dig över
oss. Du är vår Beskyddare! Ge oss seger över dem som förnekar [sanningen]!
*) [al-Baqara 2:286]

och därmed upphävde  Han den tidigare ayan. [Jmfr. Sahih Bukhari #228]

Imam Al-Nawawi's fyrtio hadither

121



Hadith nr 40
Det har förmedlats att Ibn `Umar (må Allah vara nöjd med dem båda)
sagt: Allah's Sändebud (s) tog tag i min skuldra1 och sade:

Var i världen som en främling och vägfarare.

Och Ibn `Umar (må allah vara nöjd med dem båda) brukade
säga: Om det är kväll så invänta inte morgonen, och om det är
morgon så invänta inte kvällen2. Ta från din hälsa till din
sjukdom, och från ditt liv till din död3.

Al-Bukhari förmedlade detta.

1. I några utgåvor står det: vid båda mina skuldror.
2. Dvs. skjut inte upp dina handlingar.
3. Dvs. ta vara på ditt liv och din hälsa för att göra goda gärningar, innan du hindras

av sjukdom och död.
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الحديث األربعون
اعـ ْن ِنـبَ َرمـُعـْ َر اضـَ َي لـِ امـُهـْنـَعـُهـل ٔاَقـَ اَل: َرخـَ َذ اسـَ وُل لـُ الـَصـِهـل ى لـ> َويـَلـَعـُهـل ِه َملـَسـْ <

ِبَمْنِكِبْي فََقاَل:

نْيَا كَٔاَن>َك َغِريٌْب ٔاَْو َعاِبُر َسِبْيٍل hكُْن ِفي الد
اكـَو اَن ُنـبَ َرمـُعـْ َر اضـَ َي ـلـِ امـُهـْنـَعـُهل ٔاَقـَـيَ َذا إِ ْوُل: َتيـَسـْمـُ لَافـْ اظـَتـْنـَـتَ ِر َذابـ>صــْلِ َوإِ اَح، َ

ِتَك ِلَمَرِضَك، َوِمْن َحيَاِتَك ِلَمْوِتَك. ٔاَْصبَْحَت فَلَا تَْنتَِظِر اْلَمَساَء، َوُخْذ ِمْن ِصح>
hَرَواهُ اْلبَُخاِري

Kommentar:

A

Imam Al-Nawawi's fyrtio hadither

123



Hadith nr 41
Det har förmedlats att Abu Muhammad `AbdAllah ibn `Amr ibn `As
(må Allah vara nöjd med dem båda) sagt: Allah's Sändebud (s) sade:

Ingen av er tror innan hans önskningar följer [de
föreskrifter] jag har kommit med.

En sahih hadith som vi återberättar i Kitab al-Hujja med en sahih
isnad.
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الحديث الحدي وأربعون
ٍد َعْبِداللِه بِْن َعْمِرو بِْن اْلَعاِص َرِضَي اللُه َعْنُهَما قَاَل:  َعْن ٔاَِبْي ُمَحم>

قَاَل َرُسوَل اللِه َصل>ى اللُه َعلَْيِه َوَسل>َم :

لَا يُْؤِمُن ٔاََحُدكُْم َحت>ى يَكُْوَن َهَواهُ تَبَعاً ِلَما ِجْئُت ِبِه.
ْسنَاِد َصِحْيٍح. ِة ِبٕاِ َحِديٌْث َحَسٌن َصِحْيٌح، َرَويْنَاهُ ِفي ِكتَاِب اْلُحج>
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Hadith nr 42
Det har förmedlats att Anas (må Allah vara nöjd med honom) sagt: Jag
hörde Allah's Sändebud (s) säga:

Allah den Upphöjde har sagt:

O Adams son, Så länge du åkallar Mig och sätter ditt hopp
till Mig förlåter Jag dig vad du än gjort, och fäster ingen
vikt vid det. O Adams son, om dina synder nådde upp till
himlens moln, och du bad Mig om förlåtelse, så skulle Jag
förlåta dig. O Adams son, om du kom till Mig med synder
som närmar sig jorden [i omfång] och sedan stod inför Mig
utan att ha jämställt någonting med Mig, så skulle Jag ge
dig förlåtelse efter samma mått.

Al-Tirmidhi återberättade detta och sade att det är en hasan sahih
hadith.
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الحديث الثانيي وأربعون
َعْن ٔاَنٍَس َرِضَي اللُه َعْنُه قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللِه َصل>ى اللُه َعلَْيِه َوَسل>َم يَُقْوُل:

اقـ اَل اعـَتـُهلـلـَ ى:لـَ ايـَ ا إِبـَ آَدَم َن َكنـْ َدمـ> ا ْوعـَ َوَرنـَتـَ ْي ْوجـِ ْينـَتـَ ِ
ْرُتفـَغـ َكلـَ ىلـَعـَ امـَ اَنكـَ ٔاُنـِمـَ َولَا َك ابـْ ْي،لـَ ايـِ ا آَدَمبـَ َن ْولـْ َ
ُذغـَـلَـب ْت اـنَعـَُكـبُْوـنَ اِءمـ>ـلسـَاَن اـثَ ْرـفْغـَـتْسـُم> ْيـنَـتَ ْرُتـفَغـِ َك،ـلَ َاـيَ
إِـبا آَدَم ٔاَـل>َكـنَْن ْو ْيـنَـتـْيَـتَ الْأَْرِضـقـِبِ َراِب اطـَخـُ لَاـنَـتـْيـِقـَلُم>ـثَاـيَ ْي ِ

 تُْشِرُك ِبْي َشْيئاً لَأَتَْيتَُك ِبُقَراِبَها َمْغِفَرةً.
، َوقَاَل: َحِديٌْث َحَسٌن َصِحْيٌح hْرِمِذيQَرَواهُ الت
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