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Herakles uttalar sig om
profeten Muhammed
(Må Guds frid och välsignelser vara över honom)

Källa: www.islam-svarar.se
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Abu Sufyans möte med Herakles angående profeten Muhammed (frid vare med
honom). Återberättat av ’Abdullah bin ’Abbas:
OBS! Mötet ägde rum långt innan Abu Sufyan konverterar till islam.
Abu Sufyan bin Harb talade om för mig att Herakles hade skickat en budbärare till
honom när han red med i en karavan från Quraish. Det var handelsmän som gjorde
affärer i Sham (Syrien, Palestina, Libanan och Jordanien), vid den tidpunkten då
Allahs budbärare hade vapenvila med Abu Sufyan och de otrogna Quraish. Så Abu
Sufyan och hans följeslagare tog sig till Herakles i Ilya (Jerusalem). Herakles kallade
in dem i hovsalen och han hade samlat alla äldre av Roms dignitärer runt sig. Han
kallade på sin tolkare som översatte Herakles fråga till dem,
’’Vem bland er står nära den man som gör anspråk på att vara en profet?’’
Abu Sufyan svarade, ’’Jag är den närmaste släktingen till honom (i denna grupp).
Herakles svarade, ‘’För honom (Abu Sufyan) nära mig och låt hans följeslagare stå
bakom honom.’’
Abu Sufyan tillade att Herakles sa till sin tolk att säga till mina följeslagare att han
ville ställa några frågor till mig om den mannen (profeten) och om jag yttrade en lögn
så skulle de (mina följeslagare) säga emot mig.
Abu Sufyan tillade, ’’Vid Allah! Hade jag inte varit rädd för att mina följeslagare skulle
kalla mig för en lögnare, skulle jag inte ha sagt sanningen om profeten.’’
Den första frågan han ställde till mig var: ’’Vilken status har han i er familj?’’ Jag
svarade, ’’Han tillhör en god (ädel) familj bland oss.’’
Herakles frågade sedan vidare, ’’Har någon någonsin tidigare bland er gjort ett
sådant likadant anspråk (med andra ord att vara en profet) före honom?’’
Jag svarade, ’’Nej’’.
Han sade, ’’Var någon bland era förfäder en kung?’’
Jag svarade, ’’Nej’’.
Herakles frågade, ’’Följer de ädla eller de fattiga honom?’’
Jag svarade, ’’Det är de fattiga som följer honom.’’
Han sade, ’’Ökar eller minskar hans anhängare (dag för dag)?’’
Jag svarade, ’’De ökar’’.
Han frågade sedan, ’’Blir någon av de som omfamnar hans religion missnöjd och tar
sedan efteråt avstånd från religionen?’’
Jag svarade, ’’Nej’’.
Herakles sade, ’’Har ni någonsin anklagat honom för att uttala lögner före hans
anspråk (att vara profet)?’’
Jag svarade, ’’Nej’’.
Herakles sade, ’’Bryter han sina löften?’’
Jag svarde, ’’Nej. Vi har en vapenvila med honom men vi vet inte vad han ska göra
under den.’’ Jag kunde inte komma på någonting annat att säga emot honom förutom
det.
Herakles frågade, ’’Har ni någonsin varit i krig med honom?’’
Jag svarade, ’’Ja’’.
Då sa han, ‘’Vad blev resultatet av dessa krig?’’
Jag svarade, ’’Ibland var han segerrik och ibland var vi det.’’
Herakles sade, ’’Vad beordrar han er att göra?’’
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Jag sade, ’’Han säger åt oss att dyrka Allah och bara Allah och inte dyrka någonting
annat vid sidan om Honom, och att ta avstånd från allt det som våra förfäder har
sagt. Han beordrar oss att be, att säga sanningen, att vara kyska och att hålla oss väl
med våra vänner och släktingar.’’
Herakles bad tolken att framföra följande. jag frågade dig om hans familj och ditt svar
var att han tillhör en ädel familj. Faktum är att alla budbärare kommit från ädla
familjer bland deras respektive folk. Jag frågade dig om någon annan bland er gjort
ett sådant anspråk, ditt svar var nekande. Om svaret hade varit jakande, skulle jag ha
trott att den här mannen följde den tidigare mannens uttalanden. Sen frågade jag om
någon bland hans förfäder varit kung. Ditt svar var nekande, och hade det varit
jakande, skulle jag ha trott att den här mannen ville ta tillbaka sitt forntida kungarike.
Jag frågade vidare om han någonsin hade anklagats för att uttala lögner före det som
han sa, och ditt svar var nekande. Så jag undrade hur en person som inte uttalar
lögner om andra skulle kunna uttala en lögn om Allah. Jag frågade dig sen om rika
människor följer honom eller fattiga. Du svarade att det var de fattiga som följer
honom. Och faktum är att alla budbärare ha följts av denna typ av människor. Sedan
frågade jag dig om hans anhängare ökade eller minskade. Du svarade att de ökade,
och det är ett faktum att det är sättet när det gäller sann tro, tills det är komplett på
alla sätt. Jag frågade dig sedan om det fanns någon som, efter att dom omfamnat
hans religion, blev missnöjd eller tar avstånd från sin religion. Ditt svar var nekande,
och faktum är att detta är (ett tecken) på sann tro, när dess välbehag träder in i
hjärtat och blandar sig med det fullständigt. Jag frågade dig om han någonsin hade
bedragit. Du svarade nekande, och på samma sätt så bedrog aldrig budbärarna.
Sedan frågade jag dig vad han beordrade er att göra. Du svarade att han beordrade
er att dyrka Allah och endast Allah och inte dyrka någonting vid Hans sida och han
förbjöd er att dyrka statyer och beordrade er att be, att säga sanningen och att vara
kyska.
Om det du har berättat för mig är sanningen, kommer han snart att ta i besittning det
som finns under mina fötter och jag kände till det (från skrifterna) att han skulle
framträda men jag kände inte till att han skulle komma från er, och om jag kunde nå
honom, skulle jag omedelbart gå och möta honom och om jag var med honom, skulle
jag sannerligen tvätta hans fötter.’’
Herakles frågade sedan om det brev som var skickat av Allahs budbärare och som
levererdes av Dihya till guvernören av Busra, som vidarebefordrade det till Herakles.
Innehållet i brevet löd som följer: ’’I Allahs den Nåderike, den Barmhärtiges namn
(Detta brev är) från Muhammad Allahs slav och Hans budbärare till Herakles regent
över Bysantien. Fred vare med honom, som följer den rätta vägen. Jag inbjuder dig
till Islam och om du blir muslim så kommer du att räddas, och Allah kommer att
fördubbla din belöning, och om du förnekar denna inbjudan till Islam kommer du att
begå en synd genom att du missleder dina Arisiyin (bönder). (Och jag läser upp för
dig Allahs Uttalande,) ’’Säg: ’’Efterföljare av äldre tiders uppenbarelser! Låt oss
samlas kring en regel, gemensam för oss och för er – att vi inte ska dyrka någon
utom Gud och inte sätta något vid Guds sida och inte erkänna andra människor som
våra herrar och beskyddare i Guds ställe. Och säg, om de vänder er ryggen: ’’Vittna
då, att det är vi som har underkastat oss Hans vilja.’’ (3:64)
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Abu Sufyan tillade sedan: ‘’När Herakles hade avslutat sitt tal och hade läst brevet,
blev det en stor protest och skrik i det kungliga slottet. Så vi visades ut ur slottet.
Jag sa till mina följeslagare att frågan om Ibn-Abi-Kabsha (profeten Muhammad)
hade blivit så framstående att t.o.m. kungen av Bani Al-Asfar (Bysantien) var rädd för
honom. Därefter började jag att komma till klarhet om att han (profeten) skulle bli
erövraren inom den närmaste framtiden tills jag omfamnade Islam (med andra ord att
Allah vägledde mig till det).
Återberättaren tillägger, ’’Ibn An-Natur var guvernör i Ilya (Jerusalem) och Herakles
var överhuvud för de kristna i Sham. Ibn An-Natur berättar att en gång när Herakles
besökte Ilya (Jerusalem), steg han upp en morgon och kände sig ledsen. En del av
hans präster frågade honom varför han kände sig så. Herakles var en spåman och
en astrolog. Han svarade, ’’På natten när jag tittade på stjärnorna, såg jag ledaren för
de som praktiserar omskärelse hade framträtt (blivit erövrare). Vilka är det som
praktiserar omskärelse? Folket svarade, ’’Förutom judarna så är det ingen som
praktiserar omskärelse, så du ska inte vara rädd för dem (judarna). Bara ge order om
att döda varje jude som finns närvarande i landet.’’
Medan de diskuterade det, fördes en budbärare in som skickats av kungen av
Ghassan för att framföra nyheterna om Allahs budbärare till Herakles. När han nåtts
av dessa nyheter så beordrade han (Herakles) folket att gå och kontrollera om
budbäraren från Ghassan var omskuren. Folket som efter att de hade kontrollerat
detta, bekräftade för Herakles att han var omskuren. Herakles frågade honom
därefter om araberna. Budbäraren svarade, ‘’Araberna praktiserar också
omskärelse’’. (Efter att ha hört detta) så uppmärksammade Herakles att arabernas
givits suveränitet. Herakles skrev därpå ett brev till sin vän i Rom som hade lika stor
kunskap som Herakles.
Herakles begav sig sedan till Homs (en stad i Syrien) och stannade där tills han fick
svar på sitt brev från sin vän som höll med honom i hans åsikt om framträdandet av
profeten och det faktum att han var en profet.
Därefter inbjöd Herakles alla Bysantiens ledare att samlas i hans palats i Homs. När
de samlats, beordrade han att alla portar till hans palats skulle stängas. Sedan
framträdde han och sade, ’’Oh bysantier! Om framgång är er önskan och om ni söker
rätt vägledning och vill att ert rike ska bestå ge då ert allians löfte till denne profet
(med andra ord omfamna Islam). (När de hörde Herakles åsikter) sprang folk mot
portarna till palatset som onagers (vildåsnor) men upptäckte att portarna var stängda.
Herakles insåg deras hat gentemot Islam och när han miste hoppet om att de skulle
omfamna Islam, beordrade han att de skulle föras tillbaka till honom som åhörare.
(När de återvände) sade han, ’’Det som redan har sagts var bara för att testa styrkan
i er övertygelse och jag har sett den.’’ Folket knäböjde framför honom och blev nöjda
med honom, och detta är slutet på Herakles historia (i samband med hans tro).
Hadith Sahih Bukhari, bok nummer 1 hadith nummer 6
(översatt av syster umm Zakaria)
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