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Imam Ahmad Zarruq
(846 – 899 H.)

Hans fullständiga namn Abû al-‘Abbâs Ahmad ibn Ahmad ibn Muhammad
ibn ‘Isâ al-Barnûsî al-Fâsî, känd som al-Zarrûq. Han föddes 846 H. i Fas, och
uppfostrades av sin mormor, som var en from och helig kvinna. Vid fyra års
ålder började hon lära honom Koranen, och under hennes omvårdnad
växte han upp med kärlek till ‘ibâda och regelbunden dhikr. Han studerade
de religiösa vetenskaperna, tills han fick kallelsen att börja predika. Hans
lektioner vann snabbt spridning, och både lärda och vanligt folk kom för att
lyssna. 

Hans första Sheikh i tasawwuf var Sheikh ‘Abd Allah al-Makki. En dag kom
han in till honom i hans khalwa (privata bönerum) och fick syn på två
vackra kvinnor som satt på varderaa sidan av Sheikhen, medan denne vände
sig än till den ena och än till den andra. Imam al-Zarruq sade till sig själv:
Den här mannen är en zindiq (gudlös person). Hans Sheikh vände sig då till
honom och sade: Gå din väg, din jude! Han gick ut, gråtande över
Sheikhens tilltal och bönföll Allah om förlåtelse. Sedan uppsökte han några
vänner och bad dem göra förbön för honom inför Sheikhen. Sheikhen
försonade sig med honom och omfamnade honom och kysste honom, men
ställde som villkor att han måste lämna landet. Sedan sade han: O Zarruq,
de två kvinnorna som du tyckte dig se i mitt sällskap var i själva verket
denna världen (al-duniâ) och den nästkommande (al-âkhira). Denna världen
ville att jag skulle ta emot henne, och den nästkommnade ville att jag skulle
tillvända mig henne – men jag tog inte emot någon av dem.
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Därefeter lämnade Imam Zarruq Fas och reste till Egypten, där han mötte
Sheikh Abu al-‘Abbas al-Hadrami, som blev hans slutgiltiga läromästare.
Från honom antog han Shadhili-tariqan och lärde sig dess awrâd, och under
honom nådde han stora andliga höjder. Han blev snart känd bland de
egyptiska lärda, som började närvara vid hans lektioner och följa hans
vägledning. Han blev mufti för Maliki-skolan, och fick stort inflytande bland
landets ledare. Han undervisade vid Azhar-universitet, med ca. sextusen
åhörare från Cairo och hela Egypten, och där byggdes en upphöjd stol som
han kunde undervisa från (denna stol finns bevarad än idag).  

Sedan reste han till Tripoli, där han spred Shadhili-tariqan och vägledde
många murider. Många av landets ledare, som ägnade sig åt religiös
kunskap, hade stor aktning för honom. Han dog i Tripoli år 899 H. En stor
moské har upprättats i ansutning till hans begravningsplats. 

Till hans skrifter hör:

- en Korankommentar
- en kommentar till Risâla Abî Zayd al-Qîrwânî 
- tre olika kommentarer till Al-Matn al-Qurt!ûbiyya
- trettiosex olika kommentarer till Al-Hikam al-‘At!âiyya
- en komentar till Asmâ' Allah al-husnâ
- en kommmentar till Dalâ'il al-Khayrât
- al-Nas!â'ih, Qawâ‘id al-Tas!awwuf!, Al-‘Aqâ'id al-Khams m.m.

Ref: T!abaqât al-Shâdhiliyya av al-Hasan ibn Muhammad al-Kûhin al-Fâsî
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Tariqans grunder

Sheikh Ahamd Zarruq al-Barnusi al-Fasi – må Allah finna behag i honom –
sade:

Principerna för vår Väg är fem:

1. att frukta Allah (taqwâ) i enskildhet och offentlighet
2. att följa sunnan i ord och handling
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 (taqwâ) förverkligas genom samvetsgrannhet (wara‘) och
regelbundenhet (istiqâma)1. • Att följa sunnan sker genom att upprätthålla
och utöva den (tahaffuz!) och genom god karaktär. • Att lösgöra sig från
människor sker genom ståndaktighet (s!abr) och förtröstan på Allah
(tawakkul). • Att vara tillfreds med Allah (rid!â) sker genom att nöja sig med
det man har (qanâ‘a) och överlämna sig till Honom (tafwid!). • Att vända sig
till Allah sker genom lovpris och tacksamhet i välstånd och genom att ta sin
tillflykt till Honom i nöd. 

1. 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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WلUس—
 oلط—ي« ‰uأص

لسيدي الشيخ أحمد زروق

قال الشيخ ٔاحمد زروق رضي الله عنه:
ٔاصول طريقتنا خمسة ٔاشياء

تقوى الله في السر والعلانيCة..1
واتباع السنة في الأقوال والأفعال..2
والٕاعراض عن الخلق في الٕاقبال والٕادبار..3
والرضا عن الله في القليل والكثير..4
والرجوع إلى الله في السراء والضراء..5

افــتحـقــي والاـلاـبوىلـتــقق وـماسـتــقورع ٭ اـتحـقــية ولــتحــفاـبةـلســنق اـحسـظ قـلخــلن
و الٕاـتحـقــي٭ اعـراضعـق واـلصــباـبقـلخــلن وـكولــتر ٭ اـتحـقــيل اعـاضـرـلق هلــلن

واعـالـقــناـب وـيولـتــفة ٭ اـتحـقــيض إـجرـلق اـلوع واـلحــماـبهلــلى اـفرـلشـكـد راءـلسـي
واللCجٔا إليه في الضراء.
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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. • Den som ser stort värde i Allah's
gåvor tackar för dem, och den som tackar tillkommer fler gåvor från
Givaren, enligt Hans sannfärdiga löfte.1

1. Enligt ayan: «Om ni är tacksamma kommer Jag helt visst att ger er mer» (Sura Ibrâhîm
14:7)
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ؤاصول ذلك كله خمسة:
علّو الهمة..1
وحفظ الحرمة..2
وحسن الخدمة..3
ونفوذ العزمة..4
وتعظيم النعمة..5

ارـهمــتتعــلنـفمـ رتــفعـه وتـبــتت ٭ اـمرحـظحــفنـمه ومــترحـظـفُحـهلــلة ٭ نـمُه
ومـتـدخـتحـسـنـ راكـتجـبـه ومـتـَ ٭ فـنمـه دامـتـزعـذتـن تـداهـتمـه وـي ٭ نمـه
اعـظـمـ وـهرشـكـهعـيــنيـفةلــنعـمـت اـهرشـكـنـما، اجـوســتا اـمدـيزـلمـب مـلمــنعـن

بها حسب وعده الصادق.
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Principerna för kunskap är fem:

1. att söka kunskap för att fullgöra (Allah's) bud
2. att hålla sällskap med Sheikherna och bröderna1 för att komma till

insikt
3. att avstå från att lättnader (rukhas!) och tolkningar (av Lagen), för att

hålla sig på den säkra sidan
4. att utföra sina awrâd på bestämda tider med full sinnesnärvaro
5. ständig misstänksamhet mot sitt nafs, för att bli fri från sina begär och

skydda sig mot felsteg.

Sökandet av kunskap motverkas av sällskap med dem som är omogna (al-
ahdâth)2 med avseende på ålder, förstånd eller religion, som saknar fast
grund och principer. • Sällskapet (med Sheikherna och bröderna)
motverkas av tillgjordhet och nyfikenhet. • Att avstå från lättnader och
tolkningar motverkas av självömkan. • Punktlighet och sinnesvaro i awrâd
motverkas av en överdriven mängd goda handlingar3. Misstänksamhet mot
ens nafs motverkas av att man är nöjd med nivån på sitt själstillstånd (hâl)
och (den grad av) istiqâma (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. dem man färdas med på Vägen.

2. Hadath (pl: ahdâth) betyder: 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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ؤاصول العلامات خمسة :
طلب العلم للقيام بالأمر..1
وصحبة المشايخ والأخوان للتبصر..2
وترك الرخص والتٔاويلات للتحفظ..3
وضبط الأوقات بالأوراد للحضور..4
واتهام النفس في كل شي للخروج من الهوى، والسلامة من الَعَطب..5

افـطــل عــلب آـل الأصـحــبهفــتم ٔاوـنِسـداثحـة ا دعـقـ� ٔاو ــنلا لامـمـاي إجـرـين ىـلع
ولاصـٔا وآعـاقـل ٭ افـدة الالـصـحـبـة واغـتـة وآلـفـضـرار ٭ اتـةفـول صخـرلـرك

اـئاولــتوا اعــلةـلشـفـقـلات فـى ــن وآل ٭ الأوضــبةـفس اـقط اـتسـات يـفرلــنظـاع
وآـئالــفضـاـبلـلعـمـا ٭ اـفل اـتهـة ــفام الألـن ٔاـبحـسـسـنس واـلهـواحـن ــقا ا.مــتهـاسـت

 وقد قال تعالى  ﴿ وإن تَْعِدْل كل عدل لا يُْؤَخْذ منها ﴾
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Och den noble, son till den noble, som är son till den noble1, Allah's 
välsignelse och fred vare med honom, 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 (al-nafs) är fem:

1. att lätta magen genom att (äta) lite mat

2. att, när man är trygg, ta sin tillflykt till Allah från allt som kan hända

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 £
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.

Imam 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 trovisshet (yaqîn) ökar – och
hur få är inte de!

1. Profeten Yusuf, son till Profeten Ya‘qub, son till Profeten Ishaq, fred vare med dem.

2. Sura Yûsuf 12:53

3. Dvs. Imam Abul Hasan's Sheikh, Sheikh ‘Abd al-Salam ibn Mashish.
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اقــو ــكــال ــرل اي ــم اب ــكــن ــرل اي ــم اب ــكــن ــرل ــمي اصــل ــلــوات ول ــيــهمــلاســه هعــل
﴿ وما ٔاُبّرُئ نفسي إنC النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ﴾

ؤاصول ما تُداَوى به علُل النفس خمسة ٔاشياَء :
تخفيف الَمِعدة بقلة الطعام ..1
واللجٔا إلى الله في السلامة مما يعرض عند عروضه..2
والفرار من مواقف ما يُخشى وقوع الأمر المتوقع فيه..3
 ودوام الاستغفار مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.4

بخلوة واجتماع.
وصحبة من يدل على الله ٔاو على ٔامر الله وهو معدوم.5

اـقدـقو الٕاـلشــيال ٔاـمخ اـبام اـلحـسـو رـلاذـلشـن اضـي ٔاوعــنهلــلي يحـبـيــبيـناصـه:
لافــق : لنــقَـتال إلامــيدـقُ اـثوجـرـتثحــيك ولالــلواب إلاـتجــله، ْنـمَٔاْـتثحــيس َ
امــعصــينـمالــباغـ ولالــلة إلاـتصـحـه، اعـاطـىعــلهـبنسـتـعــيَـتنـمب ولالــلة ه،

تصطِف لنفسك إلا من تزداد به يقينا وقليل ماهم.
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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-faqîr 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 egen rätt från andra 

Adaben för den "fattige" som lever i världen (al-faqîr al-mutasabbib) är fyra 
saker:

1. att stå i förbund med de goda (människorna)
2. att hålla sig undan de orättfärdiga
3. att be de fem dagliga bönerna i gemenskap (jamâ`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 (duniâ) bedrar dig. Den som leder till
handling tröttar ut dig. Men den som leder dig till Allah har gjort dig väl. 
 

1. Al-faqîr – 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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رد ٔاربعة : Cوقال رضي الله عنه آداب الفقيرالمتج
الحرمة للأكابر..1
والرحمة للأصاغر..2
والٕانصاف من نفسه..3
وترك الانتصار لها..4

و آداب الفقير المتسب�ب  ٔاربعة :
موالاة الأخيار..1
ومجانبة الفجار..2
والصلوات الخمس مع الجماعة..3
ومواساة الفقراء والمساكين ٔاي ذوي الفاقة..4

رـقو اضـال دـمه:عــنهلــلي اعــلCكـلن وغـشـدفــقانــيدـلى ك Cدـم اعــلCكـلن للـعــمى
 فقد ٔاتعبك ومن دلCك على الله فقد نصحك.
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(Sheikh Abul-Hasan) må Allah finna behag i honom, sade vidare: Gör
gudsfruktan (taqwâ) 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. Jag1

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 de mest högljudda2

3. överdriven nit
4. högmod på Vägen
5. brådska att nå stadier innan förutsättningarna är uppfyllda3

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. att man söker låtsade affekter4 istället för verkliga (andliga framsteg)
5. att man gör anspråk (på rang) som man inte är berättigad till

1. Dvs. Sheikh Ahmad Zarruq

2. Dvs. okvalificerade personer som ger sig ut för att vara andliga vägledare.

3. Dvs. att otåligt driva på sin andliga utveckling, istället för att låta sig ledas av Sheikhen.

4. Dvs. att vandra runt på olika sammankomster, och söka artificiella andliga upplevelser 
som framkallas av substanslöst tal och sång 
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ٔاـقو رـيضـال اضـا اعــنهلــلي اجــعه: ولـتــقل لاـثكطــنوى اـمركـيضـم اـمسلـنــفرح
عــياـبرضـتمـل ٔاوـل رCصـُـتب، اعــلِ ٔاوـنذـلى امــنطـتسـقـب، غــياـبةـلخـشــيك ب.ـل

وقــل اـهت: ٔاـهُةـثلالــثذه اصـي واـيلالــبول ٓلـعــلا والا وذـفل ةـلخــمسـبـجُوـمكـلات.
ٔاشياَء:

إيثار الجهل على العلم..1
والاغترار بكل ناعق..2
ر في الأمور..3 والتCَهو�
والتعزز بالطريق..4
واستعجال الفتح دون شروطه..5

وذلك ٔايضا موجب لخمسة ٔاشياء:
إيثار البدعة على السنة..1
وإتباع ٔاهل الباطل دون ٔاهل الحق..2
3.. Cٔاو جل Cوالعمل بالهوى في كل ٔامر قل
هات دون الحقائق..4 Cوطلب الت�ر
وظهور الدعاوي دون صدق..5
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Därav framspringer åter fem saker:

1. ingivelser av tvivel (waswasa) under gudstjänsthandlingarna
2. hängivenhet åt vanorna
3. ständigt (behov av) melodisk recitation (sama‘) och samvaro 
4. strävan efter de mäktgas gunst
5. umgänge med världens barn, t.o.m. kvinnor och unga pojkar, under

förespegling att sådant förekommmer bland (Vägens) folk, och med
hänvisning till deras regler (ahkâm)1.

Den som känner sanningen vet att medlen (al-asbâb)2 är en lättnad (rukhs!a)
för de svaga3. Man upphåller sig vid dem i den utsträcking det är
nödvändigt, men utan (att det tillför någon) vinst. • Vanorna är lindrande
medel som fyller en viss uppgift, men endast de som befinner sig långt ifrån
Allah den Upphöjde ger fritt lopp åt dem. • Dhikr i form av melodisk
recitation (samâ‘) är en lättnad (rukhs!a) för den som överväldigas (och inte
kan kontrollera sitt tillstånd), eller för den som nått fulländning – ja,
(samâ‘) är att sjunka ned på den Sannes matta (bisât al-Haqq), om det utförs
på rätt sätt, av rätt personer, på rätt plats och med rätt adab. • Ingivelser av
tvivel (waswasa) är ett främmande element (bid‘a) som bottnar i bristande
kunskap om sunnan4, eller en mental defekt. • Att vända sig till människor

1. Dvs. man härmar sådant man sett bland sufierna utan att förstå dess rätta sammanhang
och utan att uppfylla dess villkor.

2. T.ex. medel för att söka försörjning, eller försiktighetsmått för att undvika skada.

3. Dvs. dem som inte har full gudsttillit (tawakkul)

4. Waswasa är en bid‘a som motverkas av kunskap om det rätta sättet att utföra ‘ibada enligt
sunnan.
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فيَحُدث عن ذلك خمس:
الوسوسة في العبادات..1
والاسترسال مع العادات..2
والسماع والاجتماع في عموم الأوقات..3
واستمالة الوجه بحسب الٕامكان..4
 وصحبة ٔابناء الدنيا حتى النساَء والصبياَن اغترارا بوقائع القوم وذكر.5

ٔاحكالهم.

الأـعقـتحــقنـمو ٔان رســبرف اـخصـاب واـلضـعــفة ابــقابــهاملـمــقاء، ْدِر نـمةـجاـلحـَ
زاغــي اـئر ؤان ٭ ٔادوـئواـلعـد وـيد اـبحـامقــية إلامـعـهـلسـرـيســتلاـفة.ـلحـكـمـق ا

عـيـ امـٌدـب لـن وعـهـل اجـز وإن ٭ رـلسـمـل اخـصـاع مـغـلـة اـل ٔاو كـوب ومـاـل يهـل
اـبسـيـفاطـنحـطـا إذاـلحـاط ٔامـهطـرـبشـانكـق ؤادمـحــليـفههــلن ؤانـبه ٭ ه
ٔاعـدـبةسـوسـوـلا ٔاوـلســناـبلجــهاصـلــهة اـفالـبـَخة الـعــقي ؤان ٭ لٕاـجولــتل القــبه
إدـلخــلا اـعارـبق لاـلحـن ٔاوـهداـماريءـقاسـيــمق، ٔاوـفاـغارجــبن لـهاـجيـفوصـل

٭ ؤان صحبة الأحداث ظلمة وعار في الدنيا والدين. وقبول إرفاقهم  ٔاعظـم
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för att söka deras erkännande innebär att vända sig bort från sanningen,
särskilt när det gäller en berömd recitatör, eller en korrumperad
matkhavare, eller en okunnig sufi. • Att umgås med omogna personer
(ahdâth) innebär att famla i mörker och förnedra sig i både den världsliga
tillvaron och i religionen. Tar man emot deras vänskap gör det saken ännu
värre. Sheikh Abu Madyan (må Allah finna behag i honom) sade: En
omogen person (hadath) är någon som är olämplig för din andliga utveckling
om han så är nittio år gammal. Jag1 säger: En omogen person är någon som
inte har ett stabilt själstillsrånd (hâl), som tar emot allt han erbjuds med
entusiasm. Sådana finns (även) bland Vägfararna – det är framför allt de
som går runt och söker tillträde till (olika dhikr-)möten. Akta dig ytterst noga
för dem. 

Om någon gör anspråk på att befinna sig på ett visst själstillstånd (hâl) inför
Allah, men uppvisar en av följande fem (tecken), då är han en lögnare eller
förlorad:

1. han använder sin kropp till att synda mot Allah
2. han låtsas att lyda Allah
3. han traktar efter (sådant som finns hos) Allahs skapade varelser
4. han talar illa om Allahs folk 
5. han saknar den respekt för muslimer som Allah anbefallt.

Få av dessa slutar sina liv som muslimer.

1. Dvs. Sheikh Ahmad Zarruq
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وعـظـؤا اـقم، ٔاـلشــيال رـيدـموـبخ اضـن اعــنهلــلي ىعــلكفــقواـيمـلنـمدثـلحـه:
وانيــقرطـ اـكك وقــلٍَة،ـنَسـَنـتسـعــيَنـبان اـهت: لاـلو وـحىعــلثيـثــبذي ليـقــبال
إلــقُـياـملـك ؤاـبعـلوفــيهلــيَى ٔاـفذاـهدـتجـاـمركــثه، ابــني وـيرـلطـاء اـهق فـئواـلطـم

وطلبة المجالس فاحَذرهم بغاية جمعك.

 وكل من ادعى مع الله حالا ثم ظهرت منه إحدى خمس فهو كّذاب ٔاو
َمسلوب:

إرسال الجوارح في معصي الله..1
والتصنع بطاعة الله..2
والطمع في خلق الله..3
والوقيعة في ٔاهل الله..4
 وعدم احترام المسلمين على الوجه الذي ٔامر الله. وقلC ما يختم له.5

على الٕاسلام.
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Villkor för Sheiken som muriden överslämnar sig till är fem:

1. att han erfarit den rena smaken (av de andliga tillstånden)
2. att han äger sann kunskap
3. strävan efter höga mål (himma `âlia)
4. tillfredsställande själstillstånd (hâla mard!iyya) 
5. genomträngande insikt.

Den som företer (någon av följande) fem saker är inte kvalificerad som 
Sheikh:

1. bristande kunskap om religionen
2. bristande respekt för muslimer
3. att han lägger si i sådant som inte angår honom
4. att han följer sina begär i allt 
5. att han har dålig karakär och bryr sig inte om (att åtgärda det).

Kultursällskapet Damas: Shadhilitariqnas åkallan
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وشروط الشيخ الذي يلقي إليه المريد نفسه خمسة:
علم صحيح..1
وذوق صريح..2
وهمة عالية..3
وحالة مرضية..4
وبصيرة نافذة..5

ومن فيه خمس لا تصح� مشيختُه:
الجهل بالدين..1
وإسقاط حرمة المسلمين..2
والدخول فيما لا يعني..3
إتباع الهوى في كل شي ..4
سوء الخلق من غير مبالاة..5
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Muridens âdâb gentemot Sheikhen och bröderna är fem:

1. att följa (Sheikens) befallningar, även om det går emot hans egen åsikt
2. att avstå från det han förbjuder, om det så kostar hans liv1

3. att upprätthålla vördnaden (för Sheikhen), i hans frånvaro och i hans 
närvaro, under hans levnad och efter hans död

4. att så långt man förmår och utan tillkortakommande fullgöra hans 
rättigheter 

5. att underordna (honom) sitt förstånd, sin kunskap och sin sociala 
ställning i allt, utom då de sammanfaller med vad Sheikhen (vill).

Han bör söka hjälp med detta i den rättrådighet och nasiha han finner i
umgänget med bröderna. Står ingen (fulländad) Sheikh och ledsagare
(murshid) att finna, men han finner någon som brister i något av de fem
villkoren, bör han förlita sig på det som är fullkomligt (hos denne) och i
övriga avseenden på umgänget med bröderna.

Här slutar Tariqans grunder. 
Lov och pris tillkommer Allah. 

.

1. Dvs. även om det tillsynes medför stora förluster
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وآداب المريد مع الشيخ والٕاخوان خمسة.
إتباع الأمر وان ظهر له خلافه..1
واجتناب النهي وان كان فيه حتفه..2
وحفظ حرمته غائبا ٔاو حاضرا  ، حيا ٔاو ميتا..3
والقيام بحقوقه حسب الامكان بلا تقصير..4
وَعزل عقله وعلمه ورياسته إلا ما يوافق ذلك من شيخه..5

ذعــلنسـتـعــيَـيو الٕاـفكـلى واـنصـي ولــنصـحــياف الٕامــلامــعيـهة إنـخة نـيكـمـلوان
ُوشـرـمخشــي وإن اطـروشـنعـاـقصـاـندـجد اـلخــمسـه ه،فــيلكــماـمىعــلدعـتــمة،

ة في الباقي. Cوُعوِمل بالأُُخو

تم ٔاصول الطريقة والحمد لله رب العالمين.
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