 Definitionen av ordet akida och dess källor.

·	Den lingvistiska meningen av ordet akida härstammar från det arabiska ordet (عقد) som kan betyda knyta fast, dra åt eller binda ihop. ( Dr. Nasir El Akl, "Akida och islamiska rörelser").

·	Den allmänna betydelsen av ordet akida är att man är övertygad om en sak, att äga en visshet som inte lämnar utrymme för tvivel eller osäkerhet. ( Dr. Nasir El Akl, "Akida och islamiska rörelser").


·	Betydelsen i Sharia : 

·	Islamisk akida är en fast tro på Allah och det som tron ålägger en med hänseende till Allahs enhet och ensamhet i att Han har skapat allt och styr över allt som är skapat, att tro på Hans fulländade namn, upphöjda attribut och egenskaper och att dyrkan bara får riktas mot Honom.

·	Det innebär även att tro på det vi inte kan se, så som änglarna, Allahs uppenbarade böcker, Allahs profeter, domedagen och ödet.


·	Muslimsk akida innebär även att fullt tro på allt som Allah informerat oss om i Koranen och det som hans Profet, s.a.w.s informerat oss om i hans sunna. Det betyder att man underkastar sig det som uppenbarats i form av bestämmelser, förbud, tro och regler.(Dr. Nasir El 'Akl, Akida i islamski pokreti").

·	Olika namn som används för detta islamiska ämne är: 

A) Akida och olika ord som innehåller ordet akida, så som Salafs akida, akidan av Ahlul Sunna, eller böcker som " Kommentarer på akidan hos Ahlul Sunnah" av Imam Lelekai och " Ahlul Sunnahs akida och de hadithlärda". 

B) Tawhid, vilket betyder Allahs enhet. Även om det i sig bara är en del av akidan, så är det den viktigaste delen i akidan och det har föranlett till att man kallar hela ämnet för tawhid. Ett exempel är att Imam Bukhari i hans Sahih använde begreppet i formen, " Kapitlet om Tawhid", när det egentligen handlar om akida. Ett ytterligare exempel är "Boken om tawhid och bekännelsen av Herrens egenskaper" av Ibn Huzejma.

·	As-sunna eller bara Sunnah, även om detta ord idag enbart används kring hadithvetenskapen och brukar oftast innefatta Profeten saws ord och handlingar. Däremot brukade de första generationerna i islam använda ordet Sunnah istället för akida, så som imam Ahmed och Abu Dawud gjorde i sina böcker med det gemensamma namnet "Sunnah". 

·	Usul-din, vilket kan översättas till Trons grunder. Exempel på detta är boken "Usulul Din" av Bagdadi och "Al Iban" av Abu Hasan Al-Ashari där han bekräftar sitt avhopp från den asharitiska akidan, och samtidigt sin återkomst till akidan hos ahlul sunna.


·	Sharia. Det används relativt sällan men epitetet är korrekt. Al-Adjuri har till exempel skrivit en bok om akida som heter "Sharia".


5. Det finns två huvudsakliga källor till den islamiska akidan ; Koranen och Profeten s.a.w.s sunnah. Det är viktigt att poängtera att de skriftlärda alltid lägger till de första generationernas förståelse av just Koranen och Sunnah som en källa i sig. Med detta menas hur Profeten s.a.w.s följeslagare förstod religionen och vad de sedan i sin tur förde vidare till generationen av Tabien, de som kom efter följeslagarna. 

6. Bevis för att källan till akida är Koranen : 
a) وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (An-Nahl, 89)
"Vi har uppenbarat denna gudomliga Skrift för dig, steg för steg, med klargörande av allt, med vägledning och nåd och ett glatt budskap om hopp till dem som har underkastat sig Guds vilja!".
Ibn Kathir skriver i sin tafsir att det återberättades av Ibn Masud, angående denna vers ; "I denna Koran är varje företeelse förklarad. 

B) Därefter kommer en ras omfattande verser där Den Upphöjde beordrar muslimerna att lyda Honom och Hans profet, så som : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ', "O troende, lyd Allah och lyd Hans Profet". (An-Nisa, 59). 

C) Uppmaningar till de troende, att de alltid går tillbaka till Allah och hans Profet när deras åsikter går isär : فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
"[4:59] Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Gud och Sändebudet, om ni tror på Gud och den Yttersta dagen. Detta är bäst och det [gynnar] en riktig och lycklig utgång."
D) Verser som handlar om den absoluta sanningen i Koranen och att Koranen är de troendes väg: 
ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ [2:2] (DENNA Skrift - här råder inget tvivel - är en vägledning för dem som fruktar Gud och ständigt har Honom för ögonen 2.2. iلا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ
Ingen lögn kan komma vid den vare sig öppet eller på hemliga vägar! Nej, den uppenbaras av en allvis Gud, som allt lov och pris tillkommer. (41.42).
 
E) Ibn Abbas r.a rapporterar att Profeten s.a.w.s på sin sista hajj sade : "Jag har givit er något, om ni håller fast vid det så kommer ni aldrig att gå vilse ; Allahs bok och Hans Profets Sunnah". (Hakim återberättar detta i sin Mustadrek, och shaikh Albani har klassat hadithen som korrekt.

7. Bevis för att en av källorna till akida är sunnan:
 
A) Generella verser där Allah beordrar de troende att underkast sig Honom och hans Profet saws:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ "[4:59] "Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet" An-Nisa 59).

B) Ordern från den Upphöjde om att de troende måste ta Profeten s.a.w.s och hans sunnah som källan dit de går tillbaka om oenigheter uppstår mellan dem: 
فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا
" Nej, vid din Herre! De är inte [sanna] troende förrän de sätter dig [Muhammad] som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut utan underkastar sig dem helt och fullt.) Surah An-Nisa, 65).

C) Allah visar på kärleken de troende bör ha för Profetens sunnah:
قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
"Säg [Muhammad]: "Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig." (Al-Imran, 31.)

D) Sannerligen har jag blivit given Boken och något som liknar den (Abu Dawud)

8. När muslimer uppmanas till att anamma samma troslära som följeslagarna hade, baseras detta på flera olika argument och ur olika synvinklar:
 
A) De levde tillsammans med Profeten s.a.w.s, de var vittnen till hur Uppenbarelsen kom till, många verser kom i anknytning till att följeslagare var med om olika händelser. Följeslagarna kände till anledningarna bakom varför en vers eller ett antal verser hade blivit uppenbarade. Och i Koranen prisar Allah följeslagarna och de, som följer deras väg: 
وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - 
"Föregångsmännen, de första av dem som utvandrade och de första hjälparna, och de rättsinniga människor som följde i deras spår - Gud är nöjd med dem och de är nöjda med Hans gåvor. Han har i beredskap för dem lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid. Detta är den stora, den lysande segern." (At-Tawba, 100).

B) Allahs Profet s.a.w.s sa om följeslagarna att de är, och kommer att vara den bästa generationen av muslimer någonsin - alltså är deras akida även den mest korrekta: 
Det återberättas av Abu Hurejra att Profeten s.a.w.s sade: "Den bästa generationen av hela mitt samfund är den generationen som jag blev skickad till, och därefter de som följer dem." (Muslim)

C) Profetens beordran om att hans sunnah och de fyra rätt vägledda kalifernas tradition ska lydas:
Profeten s.a.w.s sade: "Håll fast vid min sunnah, och vid sunnan av mina fyra rätt vägledda kalifer som kommer efter mig, håll fast vid detta så hårt ni bara kan". (Hakim och ibn Majah).

Abu Davud säger i sin bok "Masail": Jag hörde flertalet gånger hur imam Ahmed blev tillfrågad om Abu Bakrs, Umars, Uthmans och Alis handlingar var av sunnan. Då svarade han ja, och en gång nämnde han hadithen där det sägs att vi ska hålla fast vid sunnan och sunnan av de fyra rätt vägledda kaliferna som kommer efter Profeten Muhammed s.a.w.s.

9. Att förstå akidan så som de lärda från Ahlul sunnah wal djamaah gjorde det är viktigt. De lärda har alltid varit ett skydd mot olika sekter och grupperingar som tillkommit under historien och som haft en avvikande akida. Låt oss gå tillbaka till Imam Maliks uttalande om Abu Bakr, som direkt tillrättavisar alla som tvivlar på Abu Bakrs rättfärdighet. Han sade "Salaf lärde sina barn att älska Abu Bakr och Umar, precis som de lärde sina barn suror ur Koranen". När imam Malik, av en innovatör blev tillfrågad om Allahs resning över Hans tron så svarade Imam Malik: "Hans resning är känd, sättet för resningen är okänd. Att tro på den är obligatoriskt, och att fråga om den är en innovation". Det sista exemplet är Imam Ahmed som vägrade att erkänna muteziliiternas teori om att Koranen är skapad, att den inte är Allahs tal och när han blev fängslad och piskad på grund av detta. Men ända in i slutet höll han fast vid det som Profeten s.a.w.s och hans följeslagare trodde på, det vill säga att Koranen är Allahs tal.



