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Mannen som dödade hundra människor 

 

Översättning från arabiska: Broder Rachid 

 

Människan är omringad av fiender som skönmålar det onda och svartmålar det goda. De 

förför henne och låter henne falla i synd och mörker. Det är sådant som ger upphov till 

frustration. Då ska hon veta att Allah har låtit dörren till tawban  (botgörelse) vara öppen för 

henne så länge hon lever.  

  
Profeten – frid vare med honom - har berättat om en kriminell som ville bryta med sitt 

förflutna, det handlar om en seriemördare som ville frigöra sig från synden och gå tillbaka till 

Allah.  

 

Berättelsen är traderad av imam muslim, efter Abu Sa'id al-khudri om att profeten – frid vare 

med honom – har sagt: ”före er, fanns en man som hade dödat nittionio människor. Efter 

det frågade han efter den kunnigaste människan på jorden, han blev då hänvisad till en 

munk, som han gick till och berättade för honom om sina nittionio mord och undrade 

om  det fanns en möjlighet till tawba. Munken svarade med ett nej och blev då själv 

mördad, han blev offret nummer hundra. Mannen gick vidare och frågade igen efter 

den kunnigaste människan på jorden och blev hänvisad till en lärd man. Han gick till 

honom undrade om han skulle kunna omfattas av en tawba. Den lärde svarade och sa: 

ja, jag ser inga hinder för det. Se till att du flyttar härifrån till följande område, för där 

finns det folk som dyrkar Allah, håll dig till dem och gå inte tillbaka till ditt land, för det 

är ett dåligt land. Han gav sig iväg dit, men på halva vägen dog han, då tvistade 

paradisets och helvetets änglar om hans utgång, paradisets änglar vidhöll att han hade 

uppriktigt omvänt sig till Allah. Helvetets änglar sa: han har aldrig gjort en enda 

godgärning, då kom en ängel till dem i mänsklig skepnad och de lät honom stå mellan 

dem. Han sa: mät avståndet till dem två länderna, han hör till det land som står honom 

närmast. De gjorde det, och det visade sig att det land han var på väg till stod honom 

närmast, med det kunde paradisets änglar ta med honom.”   

 

Det här var berättelsen om en man som hade begått dödssynder genom att döda hundra 

människor och det finns ingen synd som är värre - efter avgudadyrkan - än mord. Trots alla 

hans synder fanns det lite godhet kvar i hans hjärta och lite hopp om Allahs nåd. Det gjorde att 

han gav sig ut för att leta efter en lärd som skulle kunna ge honom svar om tawba. Han ville 

inte fråga vem som helst, han var noga med att komma i kontakt med den kunnigaste på 

jorden, för att kunna få ett så rätt svar som möjligt.  

 

Han hänvisades till en munk, de är egentligen mer kända för sina böner än sitt kunnande. Han 

berättade då om sin situation, munken fasades över det han hörde och gav honom inget hopp. 
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Det förvärrade läget för mannen och slutade med att han tog livet av själva munken. 

Han kände inte sig övertygad av munkens svar, gav inte heller upp hoppet om Allahs nåd och 

gick vidare med sitt letande efter den kunnigaste människan på jorden. Den här gången kom 

han fram till en kunnig man, som dessutom kunde ge goda råd. När han frågade om 

möjligheten till tawba svarade den lärde honom att det var en självklarhet och att han inte 

kunde se något hinder för det. 

 

Allahs barmhärtighet är stor, och dörren till tawban är alltid öppen, sa han, den lärde passade 

samtidigt på att ge honom goda råd om hur han skulle kunna bli en bättre människa, detta 

genom att ändra på sin livsstil och att det är högtid att lämna den dåliga miljön han levde i, en 

miljö som bara framkallade hans dåliga sidor. Mannen var ärlig i sin strävan efter tawban, det 

gjorde att han inte tvekade ett enda ögonblick och gav sig i väg genast till de godas land. Han 

dog på halva vägen dit, men han var så ivrig att nå dit till den graden han sträckte sig mot sin 

destination vid sitt sista andetag .  

 

Änglarna steg ned, var en för att utföra sitt uppdrag, helvetets änglar trodde att han förtjänade 

helvetet för att han hade ju dödat hundra människor, han hade inte ens en enda godgärning 

med sig, till skillnad från paradisets änglar som tyckte att han hade gjort en ärlig tawba och 

det är att betrakta som godgärning.  

 

Då skickade Allah till dem en ängel i mänsklig skepnad och han anbefall dem att mäta 

avståndet mellan honom och det landet han var på väg till och honom och det landet han var 

på väg ifrån. De gjorde det och strax innan dess beordrade Allah det landet han var på väg till 

att komma honom närmare, samtidigt som han beordrade det landet han var på väg ifrån att 

avlägsna sig. Det slutade med att paradisets änglar fick ta med honom.   

 

Det här är en berättelse som är hoppingivande för var enda syndare. Den klargör storheten av 

Allahs nåd och barmhärtighet, oavsett syndens allvar.  

 

ا الُّذ ُقا نِع ُق َيا َي ْل ا َّل ِعا ِع َّل يا َّل ْل َي ِعا َّل ا َي ْل َي ُق  ا ِع ا َي ا َي ْل َي ُق  ا َي َي ا َي نُق ِع ِع ْل ا اَّللِع يَي ا َي ا ِع َي اِع َي ا ا َّل ِع  ُقا ُق ْل نُق  ُق ا اْل َي ا َي ِع يًع ا ِع َّل ُقا ُق َي   وَي
 

[39:53] SÄG [Muhammad] till Mina tjänare: "Om ni har gjort orätt mot er själva 

genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla 

synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!"  

 

Men för att en botgörelse ”tawba” ska godtas, då måste syndaren först visa prov på sann 

ånger som resulterar till en verklig vilja att reparera skadan, man ska inte nöja sig med ord, för 

ord utan handling är tomma!  

 

Den här mannen har ivrigt letat efter någon som skulle kunna vägleda honom till det rätta, det 

slutade med att han kom fram till en sådan vägledare. Han var beredd att följa råden oavsett 

vilka uppoffringar det skulle kunna innebära för honom, vilket han gjorde, för han råddes att 

lämna sitt land. När Allah såg allt detta, då godtog Han hans tawba.  

 

 


