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Dicsőség Allahnak, a teremtmények Urának! A nagy tudós, Huddzsa al-Iszlám Abu Dzsafar al-
Warraq al-Tahawi al-Miszrí – Allah legyen hozzá irgalmas – mondta: ez az  Ahl asz-Szunna wal-
Dzsamáa hitének bemutatása, a vallás jogtudósainak iskolája szerint:  Abu Hanífa al-Númán ibn 
Szábit  al-Kúfí,  Abu Júszuf  Jákúb ibn  Ibráhím al-Anszárí  és  Abu Abdullah  Mohammed ibn al-
Haszan  al-Sejbání,  Allah  legyen  elégedett  mindannyiukkal,  valamint  amit  a  vallás  alapjaiként 
hisznek, továbbá a világok Urába vetett hitük. 

Allah egyediségéről, Allah segedelmében bízva, a következőt tartjuk: 

1. Allah Egyetlen, bármiféle társ nélkül.

2. Nincs semmi Hozzá hasonló.

3. Semmi sem képes elfárasztani Őt.

4. Nincs más isten Rajta kívül.

5. Ő a kezdet és vég nélküli Örök. 

6. Ő sosem pusztul el, és sosem szűnik meg létezni.

7. Semmi sem történik az akaratán kívül.

8. Nincs képzelet, mely felfoghatná Őt, és nincs értelem, mely megérthetné Őt. 

9. Ő minden teremtett dologtól különbözik. 

10. Ő Élő, és sosem hal meg, Éber, és sosem alszik. 

11. Ő teremt, anélkül, hogy szüksége lenne rá, és ellátja a teremtményeit, erőfeszítés nélkül.

12. Halálba küld, félelem nélkül, és feltámaszt, nehézség nélkül. 

13. Ő mindig létezett az összes tulajdonságával együtt már a teremtés megkezdése előtt. A teremtés 
semmit nem adott hozzá a tulajdonságaihoz, ami ne létezett volna már előtte is. Mivel mindig 
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is  létezett  a  tulajdonságaival  egyetemben a  végtelentől  fogva,  így  meg is  marad  örökké  a 
végtelen időkig. 

14. Nem csupán a teremtés aktusa után lett a Teremtő néven nevezhető, és nem csupán a létrehozás 
aktusa után lett a Létrehozó névvel illethető. 

15. Mindig Ő volt az Úr, még ha nem is létezett semmi, amin uralkodhatott volna, és mindig Ő volt 
a Teremtő, még ha nem is volt teremtve semmi. 

16. Hasonlóképpen Ő a halottnak életet adó, miután életre keltette őket először, már méltó volt a 
nevére  azelőtt,  hogy életet  adott  volna  nekik,  így méltó  a  Teremtő  névere  is,  mielőtt  még 
megteremtette volna őket. 

17. Mivel Ő képes rá, hogy bármit tegyen, és minden Tőle függ, minden könnyű az Ő számára, és 
nem szenved  szükséget  semmiben,  „Nincs  semmi  Hozzá  hasonló,  és  Ő  a  Mindenhalló,  a 
Mindenlátó.” [42:11]

18. A tudásával teremtette a teremtményeket.

19. És sorsot rendelt el számukra. 

20. Valamint meghatározott élettartamot rótt ki nekik. 

21. Róluk semmi sem volt rejtve Előtte, mielőtt megteremtette őket, és már akkor tudott mindent, 
amit tenni fognak, mielőtt megteremtette volna őket. 

22. Megparancsolta nekik, hogy engedelmeskedjenek, és megtiltotta, hogy engedetlenkedjenek. 

23. Minden  az  Ő  elrendelése  és  akarata  szerint  történik.  Az  akarata  pedig  valóra  válik.  A 
szolgáinak nincsen akarata, csak az, mit Ő akar, hogy legyen nekik. Amit Ő akar nekik, az van, 
amit pedig nem akar nekik, az nincs. 

24. Azt vezet, akit akar, megvédi őket, és biztonságot nyújt számukra a bántalmak elől, a kegyéből 
fakadóan;  és azt  visz tévútra,  akit  akar,  lealacsonyítja,  és  szenvedéseknek teszi  ki  őket,  az 
igazságosságából kifolyólag. 

25. Mindannyiuk az Ő akaratának tárgya, akár a kegyelme, akár az igazságossága által. 

26. Magasan fölötte áll Ő annak, hogy ellenfele legyen, vagy valami Vele egyenrangú legyen.

27. Senki sem képes kivédeni az elrendelését, vagy felülkerekedni ügyeinek folyásán, vagy akár 
késleltetni az Ő parancsának beteljesülését. 

28. Hiszünk mindezekben, és biztosak vagyunk benne, hogy minden Tőle származik. 

29. Továbbá bizonyosak vagyunk abban, hogy Mohammed (Allah áldása és békéje legyen rajta) az 
Ő szolgája, választott prófétája, és a küldötte, akivel ő fölöttébb elégedett, 

30. Valamint, hogy ő a próféták pecsétje, az istenfélők imámja, és a küldöttek legkiválóbbja, a 
világok Urának szeretettje. 

31. Utána minden prófétaságra támasztott igény hamis. 

32. Ő  az,  aki  az  összes  dzsinnek,  és  az  egész  emberiségnek  el  lett  küldve,  igazsággal  és 
útmutatással, fénnyel és világossággal. 

33. A Korán Allah szava. Beszédként Tőle származik anélkül, hogy meg lehetne mondani mily 
módon. Kinyilatkoztatás gyanánt küldte le Küldöttének. A hívők feltétlen igazságként fogadják 
el. Ők bizonyosak abban, hogy ez valóban Allah szava. Nem teremtett, akár az emberi lények 
beszéde,  és bárki aki hallja,  és azt  állítja,  hogy ez egy halandó beszéde,  az hitetlen.  Allah 



figyelmezteti, elítéli és tűzzel fenyegeti az ilyet, midőn mondta a Magasztos:  „Bejuttatom a 
Pokolba!” [74:26] Ha Allah tűzzel fenyegeti azokat, aki azt mondják, hogy „Ez bizony csak 
egy ember beszéde.” [74:25],  akkor  bizton  tudjuk,  hogy ez  az emberiség  Teremtőjének a 
beszéde, és hogy teljesen különbözik az emberiség beszédétől. 

34. Bárki, aki Allahot az emberiségre jellemző jelzővel illeti, az hitetlen. Mindazok, akik felérik 
ésszel  ezt,  őrizkedjenek  és  tartózkodjanak  attól,  hogy  olyat  mondjanak,  amit  a  hitetlenek 
szoktak mondani, és tudják, hogy Ő bizony a tulajdonságaiban nem olyan, mint az emberek. 

35. Az,  hogy a  Paradicsom lakói  látják majdan Allahot,  igaz,  anélkül,  hogy a  látásuk mindent 
körülölelő lenne, vagy hogy a látásuk módját ismernénk. Miként az Urunk Könyve kijelenti: 
„Arcok azon a  napon ragyogóak lesznek,  Urukra tekintők.” [75:22-23]  A magyarázata 
pedig, ahogy Allah tudja és akarja. Mindaz, ami hiteles hagyományokban reánk maradt Allah 
Küldöttéről – Allah áldása és békéje legyen rajta – az úgy van, ahogy mondotta, a jelentése 
pedig az amit szándékozott. Mi nem kutatjuk, próbálván saját véleményünk szerint értelmezni, 
vagy engedvén képzeletünkön szabadon a gyeplőt. 

Senki  sincs  biztonságban  a  vallásában,  amíg  teljesen  alá  nem veti  magát  a  Magasztos  és 
Dicsőséges Allahnak, és a Küldöttének, Allah áldása és békéje legyen rajta, és el nem hagyja az 
olyan tudást, ami félreérthető ismerője számára. 

36. Senki sem áll szilárd lábbal az Iszlámban, amíg nem alapul alávetésen és megadáson. Így aki 
arra vágyik, hogy olyan dolgokat tudjon, amelyek tudása meghaladja a képességeit, és akinek 
az értelme elégedetlen az alávetéssel, azt fogja találni, hogy a vágya elfedi előle Allah valódi 
egyediségének, a világos tudás, és a helyes hit tiszta megértését, valamint hogy ingadozni fog 
hit és hitetlenség, elismerés és tagadás, elfogadás és visszautasítás között. Sugdosás áldozatává 
válik, és teljesen összezavarttá és kétségekkel telivé válik, nem lévén sem elfogadó hívő, sem 
tagadó visszautasító.

37. A hit arról, hogy a Paradicsom lakói látni fogják Allahot nem helyes föltéve, hogy úgy képzeli 
el valaki, hogy valami máshoz hasonlítja, vagy a saját felfogása szerint értelmezi, mivel e fajta 
látás értelmezése, vagy valójában mindenféle kényes jelenség értelmezése, amely az Uralom 
hatáskörébe  esik,  úgy  kell  megvalósuljon,  hogy  mellőzi  az  értelmezést,  és  szigorúan 
ragaszkodik az alávetéshez. 

Ez a  muszlimok vallása.  Aki  nem őrizkedik attól,  hogy tagadja Allah tulajdonságait,  vagy 
valami  egyébhez  hasonlítja  Allahot,  az  tévútra  tért,  és  nem  sikerült  megértenie  Allah 
dicsőségét, hiszen az Urunk, a Dicső és Magasztalt, csak az egyedüliség és teljes egyediség 
jelzőivel írható le, és semmilyen teremtmény sem hasonlítható Hozzá semmiben. 

38. Valamint túl van Ő azon, hogy határai legyenek, vagy korlátozva legyen, vagy részei, esetleg 
végtagjai legyenek. Sőt azon is, hogy a hat irány tartalmazhassa Őt, mint bármely teremtményt.

39. A Mírádzs (felemelkedés az egekbe) igaz. A Próféta – Allah áldása és békéje legyen rajta – az 
éj során ragadtatott el, és testi személyében emelkedett fel, miközben ébren volt, az egeken át, 
olyan magaslatokba, ahova csak Allah akarta. 

Allah olyan kegyekben részesítette,  amilyenekben akarta,  és  kinyilatkoztatta  számára,  amit 
kinyilatkoztatott számára, „Nem hazudott a szív abban, amit látott.” [53:11] Allah áldása és 
békéje legyen rajta az evilágon és a túlvilágon. 

40. Al-Haud,  a  víztározó,  amit  Allah a megbecsülés jeléül  adott  a  Prófétának,  hogy közössége 
szomját oltsa vele a Feltámadásnapon, igaz. 

41. Al-Sefáa, a közbenjárás, ami a muszlimok számára van fenntartva, igaz, amint az fennmaradt a 
hagyományokban. 



42. A szövetség, amit Allah Ádámmal és az utódaival kötött, igaz. 

43. Allah tudta, már az idők létezése előtt, azok pontos számát, akik a Kertbe jutnak, és azoknak is 
a pontos számát, akik a Tűzbe jutnak. Ez a szám sem csökkenni, sem gyarapodni nem fog. 

44. Ugyanez vonatkozik az emberek által tett minden cselekedetre, amelyek pontosan úgy mennek 
végbe, ahogy Allah tudta, hogy végbe fognak menni. Mindenkinek az könnyű, amire teremtve 
lett. És az a cselekedet szabja meg az ember végzetét, amivel az élete zárul. Az boldog, aki 
Allah elrendelése folytán boldog, és az keserves, aki Allah elrendelése folytán keserves.

45. Az elrendelés pontos természete Allah titka a teremtésben, és nincs Trónhoz közeli angyal, sem 
elküldött próféta, akinek megadatott volna ennek tudása. Ebben kutakodni, és ezen túl sokat 
elmélkedni csupán pusztuláshoz és veszteséghez vezet, és engedetlenséget szül. Tehát legyen 
az  ember  rendkívül  óvatos  ha  ezen  töri  a  fejét,  elmélkedik,  vagy  hagyja,  hogy  kétségek 
gyötörjék  emiatt,  hiszen  Allah  távol  tartotta  az  elrendelés  ismeretét  a  halandóktól,  és 
megtiltotta számukra, hogy ezután kérdezősködjenek, mondván Könyvében: „Ő nem vonható 
kérdőre azért, amit tesz, míg ők kérdőre lesznek vonva.” [21:23]

Ennélfogva bárki, aki megkérdezi: „Miért teszi ezt Allah?”, a Könyv rendelete ellen vét. Aki 
pedig a Könyv rendelete ellen vét, az hitetlen. 

46. Ez az összegzése annak, amit Allah szövetségeseinek fénylő szívvel tudniuk kell, és ez képezi 
azok szintjét, akik szilárd tudással áldattak meg. Mivel két fajta tudás létezik: tudás, amely 
elérhető a teremtményeknek, és tudás, ami nem érhető el számukra. Az elérhető tudás tagadása 
hitetlenség, és az elérhetetlen tudás igénye hitetlenség. A hit csak akkor megingathatatlan, ha az 
elérhető tudást elfogadta, és nem hajhássza az elérhetetlen tudást. 

47. Hisszük  al-Lauh (a Tábla),  és  al-Qalem (a Toll)  létezését,  és mindent, ami ez előbbin írva 
vagyon. Még ha az összes teremtmény összefogna is,  hogy valaminek a létét  megszakítsa, 
aminek a létét Allah a Táblára írta, akkor sem lennének képesek megtenni. Ugyanígy ha akár az 
összes teremtmény összefogna, hogy valamit létre hozzon, amit Allah nem írt meg rá, akkor 
sem  lennének  képesek  megtenni.  A  Toll  már  megszáradt  miután  leírt  mindent,  ami  a 
Feltámadás Napjáig létezni fog. Amit csak elmulasztott a szolga, azt nem szerezhette volna 
meg, és amire csak szert tett, azt nem mulaszthatta volna el. 

48. A szolga kötelessége, hogy tudja; Allah tudása már megelőzött minden dolgot a teremtéséből, 
ami meg fog történni, és részletes és meghatározó módon elrendelte azt. Nincs semmi, amit 
akár az egekben, akár a Földön teremtett, ami ellentmondhatna ennek, vagy hozzátehetne, vagy 
törölhetné, vagy megváltoztathatná, vagy csökkenthetné, vagy gyarapíthatná bármiben. Ez a hit 
alapvető  szempontja,  és  minden  tudás  szükséges  alkotórésze,  valamint  Allah  uralombéli 
egyediségének az elismerése. Miként Allah a Könyvében mondta: „És megteremtett mindent, 
majd  elrendelte  pontos  mértékét.” [25:2]  Valamint  mondta:  „Allah  parancsa  pedig 
határozott  döntés.” [33:38]  Jaj  hát  annak,  aki  vitatja  Allah döntését,  és  aki  beteg szívvel 
vájkálni kezd ezután. Az megismerhetetlen utáni nyomozásra tett hiú kísérletében olyan titkot 
keres, amit soha sem lesz képes felfedni, bűnös emberként végzi, kinek száját nem hagyja el 
más csak hazugság.

49. Al-Ars (a Trón) és al-Kurszí (a Sámli) igaz. 

50. Ő pedig nem függ a Tróntól és ami azon kívül van. 

51. Ő körülölel mindent, és fölötte van mindennek. Amit pedig teremtett, az nem képes körülölelni 
Őt. 

52. Hittel, elfogadással, és alávetéssel állítjuk, hogy Allah Ábrahámot a közeli barátjává fogadta, és 
hogy Mózeshez közvetlenül beszélt.



53. Hiszünk az angyalokban, a prófétákban, és a könyvekben, amelyek ki lettek nyilatkoztatva a 
küldötteknek, és tanúsítjuk, hogy mindőjük a leplezetlen igazságot követte. 

54. A qiblánk (ima irányunk) embereit muszlimoknak és hívőknek nevezzük, amíg csak elismerik 
azt, amivel eljött a Próféta – Allah áldása és békéje legyen rajta, és igaznak tekintenek mindent, 
amit mondott, vagy közölt.

55. Nem bocsátkozunk hiú beszédbe Allahról, és nem engedünk vitát Allah vallását illetően. 

56. Nem  vitatkozunk  a  Koránról,  és  tanúsítjuk,  hogy  az  a  Világok  Urának  beszéde,  amit  a 
Megbízható  Lélek  (Gábriel)  hozott  le,  majd  tanított  meg  a  küldöttek  vezetőjének, 
Mohammednek – Allah áldása és békéje legyen rajta. Ez Allah beszéde, melyhez semmilyen 
teremtett  dolog beszéde nem fogható.  Nem mondjuk, hogy teremtett,  és  nem különbözünk 
(ebben sem) a muszlimok közösségétől (Dzsamáa). 

57. Nem tekintünk a qibla emberei1 közül senkit sem hitetlennek a bűne miatt, amíg nem tartja azt 
vallásilag megengedettnek. 

58. De azt sem állítjuk, hogy a bűn ne ártana hívő elkövetőjének. 

59. Őszintén reméljük, hogy Allah meg fog bocsátani a hívők közül a jótetteket cselekvőknek, és 
könyörületéből kifolyólag bejuttatja majd őket a Kertbe, noha ebben nem lehetünk biztosak. És 
nem tehetünk tanúságot arról,  hogy ők biztosan a Kertben lesznek. Megbocsátást  kérünk a 
hívők közül a rosszat cselekvők számára, és bár féltjük őket, nem csüggedünk miattuk.

60. Az elbizakodottság és a kételkedés eltávolítja az embert az Iszlám vallástól. Az igazság útja 
pedig a kettő között rejlik a qibla népe számára. 

61. Nem tér ki a szolga a hitéből, amíg nem tagadja azt, ami hívővé tette őt. 

62. A hit nem más, mint amit kijelent a nyelv, és igaznak tart a szív. 

63. Valamint mindaz, ami igaznak bizonyult Allah Küldöttéről – Allah áldása és békéje legyen rajta 
– a törvény és a (koráni és vallási) magyarázat tekintetében az igaz.  

64. A hit alapjaiban egyforma mindenki számára. Ám megkülönbözteti egyik hívőt a másiktól az 
istenfélelme, a sóvárgástól való eltérése, és az, ha ragaszkodik ahhoz, amivel jobban elérheti 
Allah tetszését.

65. Minden hívő a Könyörületes szövetségese. És a legnemesebbek közülük Allah szemében azok, 
akik a legengedelmesebbek, és akik leginkább követik a Koránban leírtakat. 

66. A hit  nem  más,  mint  hinni  Allahban,  az  angyalaiban,  a  kinyilatkoztatott  könyveiben,  a 
küldötteiben, a Végső Napban, és az elrendelésben, hogy mindaz mi jó vagy rossz, keserű vagy 
édes benne, a Magasztos Allahtól származik. 

67. Hiszünk mindebben. Nem teszünk különbséget a küldöttek között egyik küldött javára sem 
(kivéve amiben Allah különbséget tett közöttük), és igaznak fogadjuk el mindazt, amit hoztak. 

68. Mohammed – Allah áldása és békéje legyen rajta – népe közül a nagy bűnöket elkövetők a 
Tűzbe kerülnek, ám nem maradnak ott örökké, ha úgy haltak meg, hogy az egyistenhit lakozott 
szívükben, még akkor is ha nem bánták meg, amit elkövettek. Allah akaratától és ítéletétől 
függnek majd. 

Ha  akarja,  elnézi  nekik,  és  kegyéből  kifolyólag  megbocsát  nekik,  amint  azt  említette  a 
Könyvében:  „És  megbocsátja  mindazt,  ami  ezen (az  istentársításon)  kívül  van annak, 

1 A  qibla emberei,  a  qibla népe azok,  akik Mekka felé  imádkoznak,  azt  tartják a  helyes imairánynak,  bárhol  is 
legyenek.



akinek akarja.” [4:116]. Ha akarja, az igazságosságából kifolyólag megbünteti őket a Tűzben, 
aztán könyörületből, és az engedelmesek közbenjárásának hatására kihozza őket belőle, és a 
Kertbe küldi őket. 

Ez azért van, mert Allah segíti azokat, akik elismerik, és nem fog ugyanúgy bánni velük a 
túlvilágon, ahogy azokkal bánik, akik tagadják Őt, megfosztattak a vezetésétől, és nem kapták 
meg  a  védelmét.  Ó,  Allah,  az  Iszlám és  népének  védelmezője!  Tégy  minket  szilárddá  az 
Iszlámban addig, amíg találkozunk Veled!

69. Egyetértünk azzal, hogy a qibla népének bármelyik tagja mögött imádkozzunk, legyen akár jót 
tevő, vagy vétkes, és hogy a temetési imát elvégezzük, ha valamelyikük meghal. 

70. Nem mondjuk, hogy bármelyikük is egyértelműen a Kertbe, vagy a Tűzbe jut. És nem vádoljuk 
egyiküket sem hitetlenséggel, istentársítással, vagy képmutatással, amíg nem válik ezek közül 
valami nyilvánvalóvá velük kapcsolatban. Titkukat pedig a Magasztos Allahra hagyjuk.

71. Nem értünk egyet Mohammed – Allah áldása és békéje  legyen rajta  – közössége egyetlen 
tagjának a megölésével sem, kivéve kinek megölésére a törvény kötelez. 

72. Nem fogadjuk el a lázadást imámjaink és ügyeink intézésével megbízottjaink egyike ellen sem, 
még akkor sem ha igazságtalanok. Nem kívánunk rosszat nekik, és nem hagyunk fel követni 
őket. Úgy tartjuk, hogy az irántuk való engedelmesség az Allah iránti engedelmesség része, 
tehát egészen addig kötelező engedelmeskedni nekik, amíg nem utasítanak bűnök elkövetésére. 
Fohászkodunk azért, hogy az Igaz Úton vezéreltessenek, és megbocsátást kérünk számukra a 
hibáikért. 

73. A Próféta  útmutatását  és  a  muszlimok közösségét  követjük,  és  kerülünk minden  elhajlást, 
összekülönbözést, és szétválást. 

74. Szeretjük  az  igazságos  és  megbízható  embereket,  és  gyűlöljük  az  igazságtalanokat  és  az 
árulókat. 

75. Ha  valamiről  nincs  egyértelmű  tudásunk,  akkor  azt  mondjuk:  „Allahu  álem,  Allah  jobban 
tudja.”

76. Elismerjük a lábbelire törlés jogosságát rituális mosakodás alkalmával, függetlenül attól, hogy 
utazik az ember, vagy sem, miként az a hadíszokból kiderül. 

77. A muszlimok irányításával megbízottak – legyenek bár igazak, vagy vétkesek – vezetése alatt a 
zarándoklat  és a dzsihád meg nem szűnő kötelesség egészen az Óra beálltáig.  Semmi sem 
érvénytelenítheti, vagy vitathatja ezt. 

78. Hiszünk  a  nemes  angyalokban,  akik  cselekedeteinket  írják,  mivel  Allah  két  őrizőt  állított 
fölénk. 

79. Hiszünk a halál angyalában, kinek feladata minden teremtmény lelkének elragadása. 

80. Hiszünk azok sír kínzásában, akik ezt megérdemlik, és a sírban Munkar és Nekír angyalok által 
az embernek feltett kérdésekben az Urát, vallását és prófétáját illetően, amint az fennmaradt a 
Prófétáról  –  Allah  áldása  és  békéje  legyen rajta  –  szóló  hagyományokban,  és  a  kortársak 
közlésében – Allah legyen elégedett velük. 

81. A sír vagy kert a Paradicsom kertjei közül, vagy gödör a Pokol bugyrai közül. 

82. Hisszük, hogy vissza leszünk hozva az életbe halálunk után, és hogy tetteinkért megkapjuk a 
viszonzást  a  Feltámadásnapon.  Hiszünk  cselekedeteink  kiterítésében,  az  elszámolásban,  a 
könyv olvasásában, a jutalomban vagy büntetésben, a Pokol fölött átívelő hídban (Szirát), és a 
Mérlegben.



83. A Paradicsom és a Pokol teremtmény, ami soha nem fog megszűnni létezni, és hisszük, hogy 
Allah a többi teremtmény előtt teremtette őket, aztán megteremtette azok lakóit. Így akit a akar, 
az  a  Paradicsomba jut  az  Ő kegyének köszönhetően,  és akit  akar,  az  a  Pokolba  jut,  az  Ő 
igazságosságának  köszönhetően.  Mindenki  a  végzetével  összhangban  cselekszik,  és  afelé 
megy, amire teremtve lett. 

84. A jó és a rossz egyaránt el lett rendelve a szolgák számára. 

85. A képesség,  amely  nélkülözhetetlen  a  cselekvés  bekövetkeztéhez,  az  isteni  kegyből  adódó 
sikert illetően – ami nem tulajdonítható teremtménynek – a cselekedettel együtt jön létre. Míg a 
képesség az egészséget, a készséget, a lehetőséget és a szükséges eszközök meglétét illetően, 
már a cselekvés előtt létezik. A törvény pedig ez utóbbira vonatkozik. Ez pedig amint mondta a 
Magasztos: „Nem terhel Allah egy lelket sem többel, mint amit elbír.” [2:286].

86. Az szolgák cselekedetei Allah teremtése, ám a szolgák szerzeménye. 

87. A Magasztos Allah csupán azt rója ki feladatul a szolgák számára, amit ők megtenni képesek, 
és csak azt képesek megtenni, amit Allah nekik megtenni enged. Ez a magyarázata a következő 
kifejezésnek: „Le haule wa le quwwete ille billeh, Nincs hatalom, sem erő, csak az Allahé.” 
Ehhez  még  hozzátesszük,  hogy  nincs  olyan  hadicsel,  vagy  mozdulat,  amivel  az  ember 
elkerülhetné vagy kimenekülhetne az Allah iránti engedetlenségből, csakis Allah segítségével. 
És  senki  nem rendelkezhet  olyan erővel,  ami  lehetővé teszi  számára,  hogy az  Allah  iránti 
engedelmességet a gyakorlatban megvalósítsa, kivéve ha Allah ezt lehetővé teszi számára. 

88. Minden Allah akarata, tudása, elrendelése és parancsa szerint történik. Az Ő akarata fölülmúl 
minden egyéb akaratot, és az Ő elrendelése fölülmúl minden erőfeszítést. Ő azt tesz, amit csak 
akar,  ám  sohasem  igazságtalan.  Tisztaságában  magasan  fölötte  áll  Ő  minden  rossznak  és 
romlottságnak, hiszen Ő tökéletes, és messze fölötte van minden hibának és hiányosságnak. „Ő 
nem vonható kérdőre azért, amit tesz, míg ők kérdőre lesznek vonva.” [21:23]

89. A halott emberek számára előnyt rejt az élők fohásza és adakozása. 

90. A Magasztos Allah megválaszolja a fohászokat, és eleget tesz a kéréseknek. 

91. Minden dolog Allah fennhatósága alá tartozik, ám Ő semminek nem tartozik a fennhatósága 
alá.  Semmi történhet  Allahtól  függetlenül,  még egy szem pillantása sem. Aki  pedig magát 
függetlennek tartja Allahtól a szeme pillantásában, az hitetlenné vált, és az elkárhozottak közé 
fog tartozni. 

92. Allah lehet dühös, és lehet elégedett, de nem úgy, mint bármi más. 

93. Szeretjük a Próféta – Allah áldása és békéje legyen rajta – kortársait, mégsem esünk túlzásokba 
egyikük szeretetében sem, bár nem is tagadjuk meg egyiküket sem. Gyűlölünk mindenkit, aki 
őket gyűlöli, vagy nem helyesen szól róluk. Mi viszont csak jót mondunk velük kapcsolatban. 
Őket  szeretni  az  Iszlám része,  a  hit  része,  és  a  jóság része,  míg őket  gyűlölni  hitetlenség, 
képmutatás és túlkapás. 

94. Megerősítjük, hogy a kalifátus Allah Küldötte – Allah áldása és békéje legyen rajta – után 
először  Abu  Bakr  Asz-Sziddiq-re  szállt,  így  bizonyítva  kiválóságát  és  elsőbbségét  a  többi 
muszlim fölött. Majd Omár ibn Al-Khattáb lett a kalifa, aztán Oszmán, és reá Ali ibn Abu Tálib 
– Allah legyen elégedett mindannyiukkal. Ők az igaz-vezérelt kalifák, és az egyenes vezetők.

95. Tanúsítjuk, hogy az a tíz ember, akiket Allah Küldötte – Allah áldása és békéje legyen rajta – 
név szerint említett, és a Paradicsom örömhírét adta számukra, valóban a Paradicsomba jutnak, 
miként azt Allah Küldötte – Allah áldása és békéje legyen rajta – is tanúsította. Ők pedig a 
következők: Abu Bakr, Omár, Oszmán, Ali, Talha, Zubéjr, Szád, Szeíd, Abdulrahman ibn Auf, 
és Abu Ubéjda ibn Dzserráh, aki pedig ezen közösség megbízottja – Allah legyen elégedett 



mindőjükkel. 

96. Aki pedig helyes szóval szól a Próféta – Allah áldása és békéje legyen rajta – kortársairól, 
feleségeiről  és  utódairól,  akik  mind  tiszták  voltak,  és  romlottság  nem szennyezte  őket,  az 
mentes attól, hogy képmutatónak neveztessék. 

97. Az  elődök  (szelef)  tudósai,  az  első  közösség,  és  akik  őket  közvetlenül  követték,  erényes 
emberek, hagyományok közlői, jogtudósok és jogelemzők, csak szép szavakkal jellemezhetők. 
Aki pedig róluk rosszat állít, az nem jár a helyes úton. 

98. Nem részesítünk előnyben senkit az  aulijá (Allah szeretett,  és engedelmes szolgái) közül a 
próféták – béke legyen velük – rovására. Ehelyett inkább azt mondjuk, hogy egyetlen próféta 
jobb, mint az egész aulijá.

99. Hisszük amit az  aulijá csodáiról  tudunk, és hiszünk a róluk szóló,  megbízható forrásokból 
származó hiteles történetekben.

100.Hiszünk az  Óra  előjeleiben,  csakúgy mint  a  hamis  messiásban (deddszál),  valamint  Jézus, 
Mária fia – béke legyen vele – égből való lejövetelében, és hiszünk a Nap Nyugatról kelésében, 
és a Szörnyeteg földből előbukkanásában.

101.Nem  fogadjuk  el  igaznak,  amit  a  jövendőmondók  és  a  jósok  mondanak,  és  semmit  nem 
fogadunk el, ami ellentmond a Könyvnek, a Próféta – Allah áldása és békéje legyen rajta – 
útmutatásának (Szunna), és a muszlim társadalom közmegegyezésének.

102.Úgy tartjuk, hogy az összetartás igaz és helyes, míg a különválás és megoszlás az elhajlás és 
kínzás. 

103.Allahnak  csak  egy vallása  van  égen és  földön,  és  ez  az  Iszlám (alávetés).  Allah  mondta: 
„Bizony a  vallás  Allahnál  az  Iszlám.” [3:19],  továbbá:  „Kiválasztottam számotokra az 
Iszlámot vallásul.” [5:3].

104.Az  Iszlám  a  túlzások  és  mulasztások  között  fekszik.  Allah  teremtményekhez  hasonlítása 
(tesbíh) és tulajdonságainak tagadása (tátíl) között. Az eleve elrendelés és a szabad akarat tana 
között. És az elbizakodottság és a kételkedés között. 

105.Ez a mi vallásunk, és amiben mind külsőleg, mind belsőleg hiszünk. Allah előtt elhatároljuk 
magunkat azoktól, akik különböznek attól, amit említettünk, és elmagyaráztunk.

Allahot kérjük, hogy tegyen bennünket szilárddá hitünkben, ezzel pecsételje le életünket, és védjen 
meg  bennünket  a  különböző  eszméktől,  megosztó  véleményektől,  helytelen  nézetektől,  mint 
amilyeneket  a  Musebbiha,  a  Mútezila,  a  Dzsehmijja,  a  Dzsebrijja,  a  Qadarijja és  a  hozzájuk 
hasonlóak  vallanak,  akik  szembeszegülnek  a  szunnával,  a  dzsamáával,  és  a  tévelygésben 
egyesülnek.  Elhatároljuk  magunkat  tőlük,  ők  a  mi szemünkben tévelygők,  és  a  pusztulás  útján 
járók. Allahnál van a védelem és a siker.


