
Tariqans grunder
av Sheikh Ahmad Zarruq al-Barnusi al-Fasi

Sheikhen – må Allah vara nöjd med honom – sade:
Principerna för vår Väg1 är fem:
1. att frukta Allah (taqwa) i enskildhet och offentlighet
2. att följa sunnan i ord och gärning
3. att lösgöra sig från människor, vare sig de accepterar eller 

avvisar en
4. att vara tillfreds med Allah i knapphet och överflöd
5. att vända sig till Allah i välstånd som i nöd
Fruktan inför Allah (taqwa) förverkligas genom samvetsgrannhet
(wara`) och regelbundenhet (istiqama)2. Att följa sunnan sker
genom att upprätthålla och utöva den (tahaffuzh) och genom god
karaktär. Att lösgöra sig från människor sker genom ståndaktighet
(sabr) och förtröstan på Allah (tawakkul). Att vara tillfreds med
Allah (rid!a) sker genom att nöja sig med det man har (qana`a) och
överlämna sig till Honom (tafwid !). Och att vända sig till Allah
sker genom lovpris och tacksamhet i välstånd och genom att ta sin
tillflykt till Honom i nöd. 

1. Dvs. Shadhili-tariqan
2. Taqwa är att utföra allt som Allah den Upphöjde påbjudit och avhålla sig från allt

som Han förbjudit. Wara` (samvetsgrannhet) är att avstå från allt som det råder
tvivel om. Istiqama är att stå fast vid det rätta.
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Principerna för dessa är åter fem:
1. att sträva efter höga mål (himma)
2. att upprätthålla vördnad och aktning (hurma)
3. att tjäna andra på bästa sätt (khidma)
4. att fullfölja sina föresatser
5. att upphöja värdet av Allah's gåvor
Den som strävar efter höga mål kommer att upphöjas i rang. Den
som håller Allah i vördnad och aktning, kommer att Allah att hålla
i aktning. Den som tjänar andra på bästa sätt tillkommer ära. Den
som fullföljer sina föresatser blir ständigt vägledd. Och den som
ser stort värde i Allah's gåvor tackar för dem, och den som tackar
tillkommer fler gåvor från Givaren, så som den Sannfärdige
lovat.1

1. Enligt ayan: (* Om ni är tacksamma kommer Jag helt visst att ger er mer *) 
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Principerna för (rätt) handlande är fem:
1. att söka kunskap för att fullgöra (Allah's) bud
2. sällskap med Sheikher och bröder1 för att komma till insikt
3. att avstå från att lättnader (rukhas) och tolkningar (av Lagen), 

för att bevara (och skydda sig själv)
4. att utföra sina awrad på bestämda tider och med full 

sinnesnärvaro
5. ständig misstänksamhet mot sitt nafs för att bli fri från sina 

begär, och skydda sig mot felsteg och fall.
Sökandet av kunskap motverkas av sällskap med dem som är
omogna (al-ahdath)2 med avseende på ålder, förstånd eller
religion, som saknar fast grund och principer. Sällskapet (med
Sheikher och bröder) motverkas av tillgjordhet och nyfikenhet.
Att avstå från lättnader och tolkningar motverkas av självömkan.
Punktlighet och sinnesvaro i awrad motverkas av en överdriven
mängd goda handlingar3. Misstänksamhet mot ens nafs motverkas
av att man är nöjd med nivån på sitt själstillstånd (hal) och (den
grad av) istiqama (man uppnått). Allah den Upphöjde har sagt: 

(* Om hon så vill köpa sig fri med den högsta lösensumman,
kommer den inte att tas emot. *)4

1. Dvs. demman färdas med på Vägen
2. Al-Ahdath betyder egentligen: en fjunig ung man som inte hunnig få skägg – en

sinnebild för omogna personer som kan förleda andra
3. Dvs. man bör planera sin tid väl och hålla sig till det man ålagts att göra
4. Sura Al-An`am 6:70
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Och den noble, son till den noble, som är son till den noble1,
Allah's välsignelse och fred vare med dem, sade: 

(* Jag frikänner inte mig själv –
sannerligen, självet (al-nafs) kallar till vad ont är,

utom när min Herre är barmhärtig. *)2

Principerna för vad som botar självet (an-nafs) är fem:
1. att lätta magen från mat
2. att ta sin tillflykt till Allah vad som än händer
3. att fly från all situationer där man fruktar att det kan inträffa 

(sådant Allah har förbjudit)
4. att ständigt be Allah om förlåtelse och sända välsignelser över 

Profeten (s) i enskildhet och i sällskap (med andra)
5. samvaro med den som kan visa vägen till Allah och Hans 

bud – fast att den (fulländade ledsagaren) inte står att finna.
Sheikh Abul-Hasan al-Shadhili (må Allah finna behag i honom)
sade: Min Älskade3 anbefallde mig följande: Rör bara dina fötter
dit du hoppas på belöning från Allah. Sitt bara där du är säker
mot olydnad mot Allah. Umgås bara med dem som kan hjälpa dig
till lydnad inför Allah. Och välj som nära vänner endast dem
genom vilka  din förvissning (yaqin) ökar – och hur få är inte de!

1. Profeten Yusuf, son till Profeten Ya`qub, son till Profeten Ishaq, må Allah finna
behag i dem alla.

2. Sura Yusuf 12:53
3. Dvs. Profeten (s)
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Och (Imam Abul Hasan, må Allah finna behag i honom) sade:
Adaben för den "fattige"1 som dragit sig undan världen (al-faqir 
al-mutajarrad) är fyra saker:
1. respekt för de äldre
2. barmhärtighet mot de yngre
3. att avkräva sig själv rättvisa
4. och avstå från att utkräva sin rätt från andra 
Adaben för den "fattige" som lever i världen (al-faqir al-
mutasabbab) är fyra saker:
1. att stå i förbund med de bästa (människorna)
2. att hålla sig undan de orättfärdiga
3. att be de fem dagliga bönerna i gemenskap (jama`a) 
4. att hjälpa de fattiga och utblottade, dvs. dem som saknar 

utkomst2 
(Sheikh Abul-Hasan al-Shadhili), må Allah finna behag i honom,
sade: Den som leder dig till världen (al-dunia) bedrar dig. Den
som leder till handling tröttar ut dig. Men den som leder dig till
Allah har gjort dig väl. 
 

1. Al-Faqir – den "fattige" avser den som insett sitt tillstånd av maktlöshet och
behövande inför Allah

2. Till skillnad från de "fattiga" som nämnts ovan.
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(Sheikh Abul-Hasan) må Allah finna behag i honom, sade vidare:
Gör gudsfruktan (taqwa) till ditt hemland, så kommer ditt nafs'
njutningar inte att skada dig – sålänge du inte är tillfreds med dina
brister, eller framhärdar i synd eller mister fruktan inför Allah i
(andra människors) frånvaro. 
Jag (Sheikh Ahmad Zarruq) säger: Dessa tre ligger till grund för
all olycka, och alla felsteg och fallgropar. 
Det leder vidare till fem saker:
1. att man föredrar ignorans framför kunskap
2. att man låter sig förledas av varje bräkande och skriande1

3. hastverk2

4. högmod på Vägen
5. brådska att nå stadier vars förutsättningarna man inte uppfyller 
 
Det leder i sin tur till fem saker:
1. att man föredrar bid`a framför sunna
2. att man följer dem som far med falskhet istället för dem som 

har sann (kunskap)
3. att man handlar efter sina begär i smått som stort
4. effektsökeri i motsats till verkliga (andliga framsteg)
5. anspråk (på rang) man inte är berättigad till.

1. Dvs. av okvalificerade personer som ger sig ut för att vara sheikher
2. Dvs. att driva saker framåt

Kultursällskapet Damas

6


