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Innledning  
 

Denne boken baserer seg på over 100 artikler som ble publisert fra juni 2012 gjennom nettsiden 
www.omsjia.wordpress.com. Hensikten var fra første stund å samle alle artiklene i en bok.    

Målet med dette prosjektet er å gi svar på ulike påstander om sjiaislam. Sjiaislam er i dag i sterk vekst 
og spredning, og hundrevis av millioner mennesker følger denne retningen innenfor islam.  

Gjennom historien har sjiamuslimer blitt forfulgt, fengslet og drept da de utgjør en minoritet i den 
islamske verden. Som en del av kampanjen mot sjiaislam, har det blitt spredt falsk informasjon, og 
flere rykter og påstander. Denne boken skal svare på de mest vanlige påstandene.  

Noen vil kanskje lure på hvorfor noen bruker tid og krefter på å skrive en bok om en diskusjon som 
har foregått i over 1400 år. Svaret er for det første at det mangler litteratur om dette temaet på 
norsk. Tekstene som finnes om temaene boken tar for seg er enten mangelfulle og inneholder store 
feil, for eksempel språklige feil. For det andre er ikke diskusjonen mellom sjiamuslimer og 
sunnimuslimer over. Fortsatt blir sjiamuslimer utfordret både på skole og jobb av deres 
sunnimuslimske brødre. De mottar spørsmål som: Hvorfor tror dere ikke på Koranen? Hvorfor ber 
dere feil? Hvorfor hater dere profetens koner? 

Selv om vi som har skrevet denne boken mener at det er viktig å ha gode svar på spørsmålene som 
blir stilt, mener vi samtidig at svarene og diskusjonene må være preget av gjensidig respekt. Det er 
viktig å presisere at vi tar avstand fra ekstreme sjiamuslimer og alle grupper som tilhører dem. Vårt 
formål er kun å gi folk svar. Vi respekterer alle gode lærde. 

Artiklene følger følgende form: 

1. Påstander blir nevnt først, og så kommer svar. 
2. Svaret skal være kort. Det vil si maks 5 avsnitt og rundt 2500 tegn (med mellomrom). 
3. Kilder fra sjiamuslimer aksepteres ikke som et selvstendig argument. Koranen og 

sunnimuslimske kilder vil være hovedkildene. 

Vi har fått tilbakemelding om at selv om sidetall eller beretningsnummer er nevnt i artiklene kan det 
ofte vise seg å være feil kildehenvisning når man går tilbake til bøkene og leter. Årsaken til dette er at 
bøkene det vises til er skrevet i titalls av trykket eksemplarer. Derfor kan det være forskjellige sidetall 
eller beretningsnummer avhengig av når og hvor boken er trykket. Dessuten er flere av beretningene 
i dag tilgjengelige på nett uten sidetall men med ulike nummer. Forhold deg derfor til bokens navn 
dersom du ikke finner beretningen på det oppgitte sidetallet. Vårt budskap er at alt sjiamuslimer står 
for klart og tydelig kan finnes i sunnimuslimske bøker. Dersom man bruker noe tid på å lete litt vil 
man komme fram til samme konklusjon.  

Dersom vi hadde tatt med alle påstander og svar om sjiaislam, hadde vi skrevet en bok med minst 20 
bind. Denne boken skal gi korte svar og være oversiktlig. Derfor svarer vi kun på de aller viktigste 
påstandene.       
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I boken kaller vi den islamske gruppen for ‘’sjia’’ og ikke ‘’shia’’. Dette fordi sjia er det riktige ordet på 
norsk. «FVMH» er forkortelse for ‘’fred være med han’’.  

Kom gjerne med innspill og tilbakemeldinger på alt som kan gjøres bedre på ''Påstander og svar om 
sjiaislam''. Besøk vår Facebook-side eller nettside hvor du kan finne vår kontaktinformasjon.  

Vi trenger din støtte og bønn.  

Hilsen fra frivillige i ‘’Påstander og svar om sjiaislam’’  

Oslo 12.12.2013  
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Del I - Basic  
 

Artikler du finner under denne delen mener Påstander og svar om sjiaislam skal gi deg svar på hva 
sjiamuslimer mener om grunnleggende ting som synet på Gud, profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie) og Koranen. Påstandene under denne delen er blant de mest spredte påstandene om 
sjiaislam.  Svar på de påstandene vil gi enhver søker etter sannheten en god oversikt over hva 
sjiamuslimene tror på.  

Sjiamuslimer tror ikke på samme Gud?  

Påstand: Sjiamuslimer tror ikke på samme Allah som resten av muslimene tror på. Sunnimuslimer 
tror på en mektig Gud som er skaper og som ingen andre er som. Sjiamuslimene har en annen 
oppfatning av Allah.  

Svar: Det finnes ingen gud utenom Allah, og Mohammed er hans sendebud. Det sistnevnte er også 
trosbekjennelsen innenfor sjiaislam. Sjiamuslimer mener Allah er Skaper, Mektig, og ingen må settes 
ved Hans side. Allah er ubegrenset. Han har ikke en spesifikk form og er heller ikke begrenset til ett 
sted. Allah er Én, Evigvarende og slik Koranen sier: ‘’Ikke har Han avlet noen, ei heller er Han selv blitt 
avlet. Ingen er Hans like’’ (112:3-4). Dette tror sjiamuslimene på.     

Det er delvis riktig at sjiamuslimer og sunnimuslimer har forskjellige oppfatning av Allah. I sahih 
bøkene (bøkene i sunniislam med høyest grad av riktighet) nevnes det at profeten (FVMH og hans 
familie) sa: ‘’Dere vil se deres Herre på dommens dag som dere ser fullmånen i sin natt - ingen 
usikkerhet om deres syn på Han.’’ Dette mener sjia strider med Koranen til tross for at beretningen 
er nevnt i viktige bøker hos sunnimuslimer. En beretning som strider mot Koranen aksepteres ikke av 
sjia. Koranen sier i kapittel 6, vers 103: ‘’Øynene kan ikke nå Ham, men Han når øynene. Han er den 
Uutgrunnelige, den Innsiktsfulle.’’ Koranen sier også i kapittel (på arabisk: sura) 7, vers 143 ‘’Da 
Moses kom til den fastsatte tid, og Herren talte til ham, sa han: «Min herre, vis Deg for meg, så jeg 
kan se Deg!» Men Herren svarte: «Du får aldri se Meg…’’.  

Hvis Allah kan sees på dommedagen, slik sunnimuslimene hevder, så betyr det at han har form, kan 
begrense seg til ett sted og er materiell. Sjiamuslimer aksepterer ikke påstanden om at Allah får en 
form og begrensning slik at Han kan bli sett. Allah er større enn våre beskrivelser, syn og 
oppfatninger.  

Til slutt er det verdt å nevne at ikke alle sunnimuslimske lærde mener at Allah kan sees. Flere har tatt 
sterk avstand fra dette, noe som beviser at ikke alt som står i sihah (de seks mest riktige bøkene 
innenfor sunniislam) er riktig. Lærde som har tatt avstand fra dette er blant annet; al-Dhahabi i 
‘’Mizanu'l-I'tidal’’, al-Suyuti  i hans ‘’Kitabu'l-Lu'ualia'l-Masnu'a fi hadithu'l-Muzu'a’’, og Sibt ibn al-
Jawzi i ‘’al-Muzu'at’’.           
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Sjiamuslimer ber til andre enn Allah?  

Påstand: Sunnimuslimer henvender seg kun til Allah, ikke til noen profeter eller andre. Vi følger 
koranverset: ‘’Deg tilber vi, vi søker hjelp hos Deg.’’  Ved at sjiamuslimer henvender seg til andre enn 
Allah, mener de at andre kan hjelpe. Det er å sette noen ved Hans side, noe som er uakseptabelt i 
islam. Leser ikke de kapittel (sura) 4, vers 48: ‘’Gud tilgir ikke at man setter noe ved Hans side, men 
Han tilgir det som er mindre enn dette overfor den Han vil. Den som setter noe ved Guds side, har i 
sannhet begått en svær synd.’’ 

Svar: Sjiamuslimer mener at Allah har mellomledd mellom seg og sine skapninger som for eksempel 
profeter og engler. Allah er veilederen, men Han sender profeter som er bindeledd mellom oss og 
Ham for å veilede. Allah er den som organiserer hele universet, men mellom Ham og universet er det 
engler som har ulike oppgaver. Koranen oppfordrer oss til å bruke bindeleddene mellom oss og Allah. 
I kapittel (sura) 4, Annisaa (Kvinnene), vers 64 står det: ‘’Og vi sendte ikke noe sendebud – unntagen 
for at han skulle adlydes etter Allahs vilje. Og hvis de var kommet til deg da de hadde handlet urett 
mot seg selv, og så bedt Allah om tilgivelse, og Sendebudet hadde bedt om tilgivelse for dem, så ville 
de visselig ha funnet Allah Tilgivende, Barmhjertig.’’  

Hvorfor kom de som syndet til profeten (FVMH og hans familie) for å be om tilgivelse fra Allah? Kan 
de ikke be til Allah den Allmektige direkte? Hvorfor ba profeten om tilgivelse for dem istedenfor å 
oppfordre dem til å be til Allah direkte? Svaret på dette er at profeten (FVMH og hans familie) 
fungerer som et bindeledd mellom oss og Allah. Det er Allah alle sjiamuslimer ber til, og ingen andre 
enn Allah. Dermed er ikke det sagt at det ikke er bindeledd som Koranen oppfordrer oss til å bruke, 
jamfør koranverset øverst. Hvis dette ikke var tillatt, hadde profeten avvist henvendelsen og ikke 
bedt om tilgivelse for dem.  

Noen vil i dag hevde at profeten (FVMH og hans familie) ikke lytter til våre henvendelser. Profeten 
(FVMH og hans familie) er død, og vil ikke kunne bli brukt som bindeledd. Dette mener sjiamuslimene 
ikke stemmer. Hvorfor hilser vi til profeten i bønnen fem ganger hver dag hvis Mohammed (FVMH og 
hans familie) ikke lytter? Det vil være en meningsløs handling å hilse til en person hver eneste dag 
dersom personen faktisk ikke får dette med seg. Koranen sier også i kapittel (sura) 9, vers 105: ‘’Si: 
Virk! Og Gud vil se deres handlinger, og Hans sendebud, og de troende.’’ Koranen er tydelig på at 
Allahs sendebud ser våre handlinger og lytter til det vi sier.  

I tillegg til det som er nevnt øverst finner vi flere beretninger som bekrefter at profeten og andre 
lytter til det vi sier etter deres død. I ‘’Musnad Ahmed’’(en av sunnimuslimenes viktigste bøker), 
beretning nr. 15575, står det: ‘’Profeten (FVMH og hans familie) sa: En av de beste dagene deres er 
fredag. På den dagen ble Adam skapt…… Så øk deres bønn for meg i den, fordi deres bønn blir vist til 
meg. Så sa de (altså folk rundt profeten den dagen): Å’ Allahs sendebud, hvordan blir du vist vår bønn 
når din kropp går i oppløsning. Profeten svarte: Allah Den Allmektige har gjort det forbudt for jorden 
å spise kroppene til profetene (FVMD).’’  

Koranen og ulike beretninger viser at Mohammed (FVMH og hans familie) fortsatt kan brukes som 
bindeledd mellom oss og Allah. Vi vil komme tilbake til om andre enn profeten Mohammed (FVMH 
og hans familie) kan brukes som bindeledd.   
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Sjiamuslimer tror ikke på samme Koran?  

Påstand: En av de store svakhetene ved sjiamuslimer er at de ikke tror på samme Koran. De mener at 
flere av koranversene har blitt borte, og at ikke alt har blitt bevart inntil i dag i den Koranen 
sunnimuslimer bruker. Beretninger i boken al-Kafi, som har høy viktighet i sjiaislam, nevner at vers i 
Koranen mangler. Dette strider med Allahs ord i kapittel (sura) 15 vers 9: ‘’ Vi har åpenbart 
formaningen, og Vi passer på den.’’ Så Allah passer på Koranen. Hvordan kan sjiamuslimer mene at 
vers har forsvunnet fra den, og at Koranen skulle ha sett annerledes ut?  

Svar: Sjiamuslimer tror på samme Koran som alle andre muslimer tror på. Den Koranen du finner i 
sjiamuslimske biblioteker, moskeer eller skoler er prikk lik den sunnimuslimene har og bruker. Sjia 
har ikke en annen hellig bok i tillegg til Koranen som de savner, venter på eller gjemmer. Beretninger 
som strider mot Koranen aksepteres ikke. Sjiamuslimer er opptatt av å lære å lese og pugge Koranen, 
samt forstå Koranens innehold. Vinnere av internasjonale konkurranser om resitering av Koran har 
ofte vært sjiamuslimer.  

Det er to svar på påstanden om at beretninger og sjiamuslimske lærde som refererer til at Koranen er 
forandret på. For det første er ikke lærde eller beretninger de overfører som omtaler dette 
spørsmålet feilfrie. Sjiamuslimene har ikke en feilfri bok (sahih) som sunnimuslimer. Al-Kafi og andre 
bøker er gode og viktige kilder for sjiamuslimer, men de er skrevet av mennesker og kan inneholde 
feil. For det andre så har sunnimuslimer utallig mange og ulike kilder i deres viktigste bøker på at 
Koranen har blitt forandret på eller mangler vers. Dette tar sjiamuslimer sterk avstand fra, men her 
er ett av mange eksempler:      

En beretning som finnes i Sahih al-Bukhari (den boken i sunniislam med høyest grad av riktighet) fra 
Omar Bin Al Khattab: ‘’...... Allah sendte Muhammad fred være med ham med sannhet, og boken ble 
sendt ned til ham, og blant det som ble sendt ned var verset om steining, så vi leste, forsto og 
oppfattet verset. Allahs sendebud fred være med ham steinet og vi steinet etter han, og jeg frykter at 
etter en lange tid for folk vil noen si; sverger ved Allah, vi finner ikke verset om steining i Allahs bok. 
Så de misledes til å forlate noe obligatorisk sendt ned av Gud ......’’. Kilde: Sahih al-Bukhari, kapittel 8, 
side 209-210, under en tale av Omar i løpet hans siste pilegrimsreise som kalif.   

For å utdype dette mer, er det kjent at Omar Bin Al Khattab sier gjennom denne beretningen og 
andre at Koranen mangler et vers (kjent som verset om steining). Han presiserer at andre vil i 
fremtiden si; ‘’vi finner ikke verset om steining i Allahs bok’’. Påstander og svar om sjiaislam valgte å 
referere til den aller riktigste kilden i sunniislam, nemlig Sahih al-Bukhari. Flere beretninger om at 
Koranen har mistet vers eller blitt endret, sagt av ulike personer i ulike tider, er å finne i 
sunnimuslimsk litteratur. Sjiamuslimer tar avstand fra alt dette, men det viser at beretninger som er 
feilaktige om Koranen også  er å finne i sunnimuslimske bøker. Eller mener sunnimuslimer at den 
beretningen som er nevnt øverst fra Sahih al-Bukhari er riktig?      
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Sjiamuslimer tror ikke på profetens tradisjon?  

Påstand: Sunnimuslimer heter det de heter fordi de tror på profetens sunna (tradisjon). Det samme 
kan ikke sies om sjiamuslimer som ikke har profetens tradisjon like sentralt. Sjiamuslimer tror på Alis 
tradisjon, mens sunnimuslimer tror på Mohammeds tradisjon. Det er en av hovedforskjellene mellom 
de to gruppene. I tillegg mener sjia at profetien ikke skulle være til Mohammed (FVMH og hans 
familie), men til Ali.  

Svar: Det beste svaret er det svaret sunnimuslimske lærde gir om dette. Sheikh Mohammad Abu 
Zahra er en sunnimuslimsk lærd og forfatter av over 30 bøker. Han skriver i sin bok "Imam al-Sadik":  

"Tradisjon (sunna) som forekommer ofte har de (sjiamuslimer) som fullt ekte og pålitelig uten noe 
forskjell [fra sunnimuslimer], og tradisjon (sunna) [av profeten Mohammed] som forekommer ofte er 
definitiv kunnskap hos dem (altså hos sjia)... En fornektelse av fullt ekte og pålitelig sunnah 
(tradisjon) av profeten fred være med han og hans familie fører til  mistro fordi det er en fornektelse 
av  Mohammeds budskap…..’’ 

Det samme sier Sheikh Mohammed al-Ghazali som er en stor lærd innenfor sunniislam. Han studerte 
islam i alle sine år, og ga ut over 50 bøker. I sin bok ‘’Forsvar av religion og sharia mot orientalistenes 
kritikk’’ skriver han:  

"...og av disse som gjør bedrageri er de som sprer at sjiamuslimer er tilhengere av Ali, og 
sunnimuslimer tilhengere av Mohammed, og at sjiamuslimene mener at Ali fortjente profetien mest, 
og at den havnet feil hos andre. Dette er stygt vas og fæl forfalskning". Og så sier han: 
"Sjiamuslimene tror på budskapet til Mohammad, og ser æren til Ali gjennom å tilhøre profeten og 
hans tradisjon. De (sjia) er som alle muslimer - de ser ikke et bedre menneske hverken i fortiden eller 
i fremtiden som er bedre enn den Ærlige og Troverdige (to av kallenavnene til Mohammed (FVMH og 
hans familie))... Så hvordan kan slikt sludder være tilskrevet dem".  

Alle som har noe kunnskap om sjiaislam vet at sjiamuslimer er opptatt av profetens sunna (tradisjon) 
og vektlegger det høyt i enhver sammenheng. Allah har ikke skapt en skapning bedre enn 
Mohammed (FVMH og hans familie). Alis høye posisjon i islam fikk han gjennom å følge og lære av 
profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Profetens handlinger og utsagn må følges av alle 
muslimer. Dette er uten tvil en sentral del av å være muslim.   

Sjiamuslimer mener Ali er bedre enn profeten?  

Påstand: Sjiamuslimer overdriver deres kjærlighet til Ali så mye at de favoriserer han foran profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie). De er uenige med sunnimuslimer om at profeten Mohammed 
er den beste skapningen. Sjia mener Ali er bedre enn profeten Mohammed (FVMH og hans familie).  
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Svar: I følge sjiamuslimene, er Mohammed (FVMH og hans familie) den beste skapningen noensinne. 
Med hensyn til påstanden, er Påstander og svar om sjiaislam nødt til å hente bevis fra sjiamuslimske 
bøker. Her er den første referansen fra al-Kafi, kapittel 1, beretning nr. 2:  

‘’Al-Husayn ibn Abdallah fortalte: Jeg spurte Abu Abdillah (FVMH): Var Allahs sendebud mesteren til 
Adams barn? Imamen (FVMH) sa: Jeg sverger ved Allah at han var mesteren til alle som Allah har 
skapt. Allah har ikke skapt en skapning bedre enn Mohammed (måtte Allahs velsignelse være over 
ham og hans familie).’’ 

Beretningen over er fra sjiamuslimenes sjette imam (sjette etterfølger av profeten, i følge 
sjiamuslimene). Den er hentet fra en av sjiamuslimenes beste bøker, og viser at sjiamuslimer ikke er 
uenige med sunnimuslimer om profetens høye status blant alle skapninger. Beretningen samsvarer 
med en annen beretning nevnt i ‘’Sahih Muslim’’ (en av de mest autentiske bøkene i sunniislam). Der 
står det i kapittel om dyd, beretning nr. 4223: ‘’Allahs sendebud (FVMH) sa: Jeg er mesteren over 
(alle) Adams barn på dommens dag….’’ Dette bekreftes også av imam Ali (FVMH) selv i flere 
sammenhenger. Her er et av mange eksempler:   

‘’Ali (FVMH) ble spurt av Sasaata Ibna Sawhan: Er du best eller Mohammed (FVMH og hans familie)? 
Ali (FVMH) svarte: Jeg er bare en tjener av profetens tjenere.’’            

Sjiamuslimer mener at Ali (FVMH) fikk høy status i islam gjennom å være en god tjener, god bror og 
god støttespiller for profeten Mohammed (FVMH og hans familie).  Påstander og svar om sjiaislam vil 
komme tilbake til hva Ali (FVMH) betydde for islam.    

Sjia tror på profeter etter Mohammed?   

Påstand: Sjiamuslimer tror på etterfølgere av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) som i 
følge dem fungerte som profeter. Alle vet at Mohammed var den siste profeten. Da kan ikke 
sjiamuslimer følge andre som Guds representanter på jorden etter profeten.  

Svar: Sjiamuslimer mener Mohammed (FVMH og hans familie) var den siste profeten. Hans 
handlinger, utsagn, samt Koranen som ble åpenbart til han, er gjeldende til dommens dag. Samtidig 
mener sjiamuslimene at Allah alltid må ha en veileder på jorden som viser menneskene den rette 
veien. Adam (FVMH) var den første profeten, og samtidig det første menneske som levde. Grunnen 
til det er at Allah ikke vil la en person leve på denne jorden uten en veileder. Noe annet enn det 
sistnevnte hadde vært urettferdig. Derfor var den første som levde på jorden en veileder (profet), og 
den siste må også være en som representerer Gud for å veilede menneskene.  

Dette bekrefter Koranen i kapittel (sura) 2, Albaqarah (Kua), vers 30 som sier: ‘’En gang sa Herren til 
englene: «Jeg vil sette en forvalter på jorden.»’’ Dette koranverset kunne ha blitt oversatt mer riktig. 
For det første skal det stå: ‘’jeg vil alltid sette..’’. Dette fordi ‘’Inni Jacelon’’ på arabisk betyr ‘’vil alltid 
sette’’, og ikke bare ‘’vil sette’’. For det andre kunne ordet ‘’kalifah’’ på arabisk fint ha blitt oversatt til 
ordet ‘’kalif’’ som finnes i norske ordboker og som betyr stedfortreder. Oppsummert sier Allah i vers 
2:30 i Koranen: ‘’Jeg vil alltid sette en stedfortreder på jorden’’.  
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Rollen til den stedfortrederen er å være bindeledd mellom menneskene og Allah. Vi mener de tolv 
etterfølgerne av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) er imamer, og ikke profeter eller 
sendebud. Posisjonen ‘’imam’’ defineres ulikt blant sjiamuslimene. En av de definisjonene er fra 
Sheik al-Tibrisi. Han deler rollen av å være imam i to deler: 1) En som veileder til Allah gjennom hans 
handlinger og utsagn (som er feilfrie), og 2) En som leder muslimer politisk og som sørger for at islam 
blir praktisert i samfunnet gjennom rettsvesenet, økonomisk politikk og slikt.  

Verset som sier ‘’Jeg vil alltid sette en stedfortreder på jorden’’, betyr at det er Allah selv som velger 
stedfortrederen og ikke menneskene. I følge sunnimuslimer er det menneskene selv som valgte 
arvtageren etter profeten Mohammed, og ikke Allah selv. Sjiamuslimene mener at Allah er den som 
utpekte de tolv imamene.  

En stedfortreder for Allah representerer Ham på jorden, og handler slik Allah ønsker at 
vedkommende skal handle. Derfor handlet sendebud, profeter og imamer slik Allah ønsket, og var 
dermed feilfrie. Hvis en stedfortreder av Allah ikke var feilfri, ville vedkommende aldri fungert som 
en veileder menneskene kunne følge for å komme nærmere Allah. Mer om dette kommer i senere 
artikler.      

Omtaler ikke «Sahaba» med respekt?  

Påstand: sjiamuslimer omtaler profeten Mohammeds følgesvenner (sahaba) med stygge ord 
istedenfor å vise respekt. Profetens følgesvenner er de som støttet Mohammed (FVMH og hans 
familie) i vanskelige tider. Ingen kan oppnå følgesvennenes status. Her er en av mange beretning fra 
Allahs sendebud (FVMH og hans familie) som viser følgesvennenes høye status:  

‘’Jeg spurte Allah om konfliktene [som vil oppstå] blant mine følgesvenner etter min avreise [døden]. 
Allah svarte: “Å Mohammad! For Meg er dine følgesvenner som stjernene i himmelen. Noen skinner 
sterkere enn andre, men hver og èn besitter et lys. Enhver som følger en mening blant de ulike 
meninger de [følgesvennene] er delt om, vil Jeg anse som rettledet. 
(Mishkat al-Masabih fra Razin al-'Abdari, 554)  

Svar: Sjiamuslimer har full respekt for alle som støttet profeten Mohammed (FVMH og hans familie). 
Uten deres støtte i krise, krig og ulike vanskelige situasjoner hadde ikke islam eksistert til den dag i 
dag. Når det er sagt, må vi anerkjenne at profetens følgesvenner handler om en stor og uhomogen 
krets. Den sunnimuslimske definisjonen av profetens følgesvenner er alle som har møtt profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie), og vært troende under møtet med profeten til vedkommende 
døde. Flere lærde anerkjent av sunnimuslimer, som al-Hafiz Abu Zarac ata al-Razi, mener det levde 
over 100.000 (hundre tusen) følgesvenner når profeten døde. I følge beretningen som er nevnt i 
påstanden ovenfor, og i følge sunnimuslimsk teologi, skal alle disse følges og adlydes.    

Sjiamuslimer mener denne gruppen er alt for stor til å kunne si at alle i den er feilfrie og skal følges i 
punkt og prikke. Blant de over 100.000 følgesvennene er det flere som kunne ha vist seg fram som 
muslimer offentlig, men som ikke var troende innvendig. Allah sier i koranen i kapittel (sura) 9, 
Attawbah (Bruddet), vers 101: ‘’Noen av ørkenaraberne omkring dere er hyklere, og noen av 
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Medina-folket, helt hengitt i hykleri. Du kjenner dem ikke, men Vi vet om dem. Vi vil refse dem 
dobbelt opp, og så vil de bli overgitt til den store straffen.’’  

Så blant de over 100.000 følgesvenner var det hyklere som ingen visste om. Hyklerne ga uttrykk for 
at de var muslimer, ba fem ganger om dagen og fastet, men de forsøkte likevel å ødelegge for islam. 
Koranen sier også at flere av følgesvennene kan endre seg etter profetens tid. Kapittel (sura) 3, Aal 
Imran (Imrans hus), vers 144 sier: ‘’Muhammad er bare et sendebud. Andre sendebud har gått bort 
før ham. Hvis han nå dør, eller drepes, vil dere da snu tvert om? Den som snur tvert om, skader ikke 
Gud det minste. Men Gud vil belønne de takknemlige.’’ Dermed bortviser ikke koranen at enkelte 
kan snu tvert om etter profeten.  

Hvordan kan Allah be oss adlyde og følge alle i en gruppe på over 100.000 personer, hvor mange av 
dem kan være hyklere i følge Koranen? Derfor er beretningen som er nevnt i påstanden feil. Hvilke av 
følgesvennene til profeten snudde tvert om, og hvem gjorde det ikke? Svaret på det sistnevnte kan 
uansett aldri være alle de over 100.000 følgesvenner. Sjiamuslimer viser respekt til alle som gjorde en 
innsats for islam, men vi må undersøke nærmere hvem av de som var rundt profeten som skal bli 
fulgt, og hvem som ikke skal bli det. En slik undersøkelse må skje innenfor en rolig og saklig 
diskusjonsramme hvor alle meninger møtes med respekt.  

Omtaler ikke profetens koner med respekt?   

Påstand: Sjiamuslimer omtaler noen av profeten Mohammeds koner med stygge ord istedenfor å 
vise respekt. Profetens koner har høy status i islam. Å rette kritikk mot dem er som å rette kritikk mot 
profeten. Troende muslimer gjør ikke sånt mot sine mødre. Profetens koner er mødre for de troende, 
i følge kapittel (sura) 33, Alahzab (Ligaen), vers: 6: ‘’Profeten står de troende nærmere enn de selv 
innbyrdes, og hans hustruer er deres mødre’’. Koranverset er bevis for sjiamuslimer om at profetens 
koner er rangert høyt i islam.   

Svar: Sjiamuslimer snakker ikke ned profetens koner. Tvert imot er det flere beretninger i 
sunnimuslimske bøker som sjiamuslimer ikke aksepterer fordi vi mener de ikke samsvarer med deres 
posisjon som profetens koner. At noen av profetens koner oppfordret til amming av voksne for å 
kunne lette på sløret er nevnt i sunnimuslimske ‘’sihah’’ (bøker som har høyeste grad av riktighet). Se 
for eksempel Sahih al-Bukhari, beretning nr. 4698. Andre sunnimuslimske kilder hevder at noen av 
profetens koner ikke bare oppfordret til, men også praktiserte amming av voksene. Disse 
beretningene aksepteres ikke av sjiamuslimer.  

Islam er tydelig på at slektskap ikke skal bety noe for status, men at personens handlinger skal være 
avgjørende. Kapittel (sura) 33, Alahzab (Ligaen), vers: 32 sier: ‘’Dere profetens hustruer, dere er ikke 
som andre kvinner om dere frykter1 Gud.’’ Allahs frykt er derfor en forutsetning, ikke slektskap. Alle 
muslimer, sjia og sunni, er enige om at Allah renset profetens koner fra utukt. Uakseptable påstander 

                                                             
1 Ordet ‘’taqwa’’ på arabisk betyr å tenke og handle slik Allah har beordret oss om å handle og tenke. Det finnes 
ikke et helt presist ord for det på norsk.    
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finnes i alle retninger, og som nevnt tar sjiaislam avstand fra slike påstander. Det er dermed ikke sagt 
at profetens koner ikke har begått store feil.  

Profetens koner blir kritisert i Koranen. Alle muslimer er enige om at det er Aisha og Hafsa som er 
ment med dette koranverset i kapittel (sura) 66, Attahrim (Forbudet), vers 4: ‘’Om dere to vender 
dere botferdige til Gud! For deres hjerter var på avveie. Men om dere hjelper hverandre mot Ham, så 
tar Gud seg av hans sak, og Gabriel, og den rettskafne blant de troende, og hertil yter englene hjelp!’’ 
Verset inneholder en klar kritikk av profetens koner, Aisha og Hafsa, om at deres hjerter var på 
avveie. Verset inneholder en klar advarsel dersom de hjelper hverandre en gang til mot profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie). Nærmere forklaring om verset kan dere spørre om, men vi vil 
komme tilbake til dette.  

Allah fortsetter i samme kapittel med å gi eksempler på to koner som var i ekteskap med profeter, 
men som havner i ilden. Samme kapittel, vers 10, sier: ‘’Gud har gjort en lignelse for den vantro om 
Noas hustru, og Lots hustru. De var under to av Våre rettferdige tjenere, men de svek dem’’. Så å 
være profetens kone er ingen beskyttelse mot å havne i store synder eller beskyttelse mot kritikk. 
Profetens koner er de troendes mødre, men å være mor for en troende betyr ikke nødvendigvis å ha 
handlinger som gir høy rang innenfor islam.  

Aisha gjorde en stor feil under ‘’Slaget av kamelen’’ som hun hadde en sentral og motiverende rolle 
knyttet til. Navnet på slaget er kalt etter Aishas kamel. I følge William Muir i boken ‘’The Caliphate: Its 
Rise, Decline and Fall from Original Sources’’, døde 10.000 (ti tusen!) muslimer under denne krigen. 
Hvem har skylden for alle de menneskelivene som gikk tapt?  

Sjia oppsto etter profetens tid?  

Påstand: Under profetens tid, var det ikke noe som het ‘’sjia’’. Selve begrepet og grupperingen i islam 
oppsto etter Mohammed (FVMH og hans familie) sin tid. Det er ulike meninger om når det oppsto, 
men profeten snakket aldri om sjia. Han snakket kun om islam og muslimer. Sjia er noe som bryter 
med islam. Allah advarer mot slike partier som ikke er en del av religionen i kapittel (sura) 6, Alan'am 
(Buskapen), vers 159: ‘’De som har splittet sin religion og er blitt sekter, dem har du intet å gjøre 
med. Deres sak vil Gud ta seg av. Så vil Han fortelle dem hva de bedrev.’’   

Svar: Sjia betyr på arabisk ‘’tilhengere’’ eller ‘’de som følger noen’’. En av sunnimuslimenes største 
lærde, Fairuzabadi, støtter denne definisjonen og sier i hans bok ‘’al-Qamos’’: ‘’Ordet (sjia) omfatter 
enhver person som er tilhenger av Ali og hans familie…’’.  

Det er feil å si at utrykket ikke ble brukt under profetens tid. Her er noen kilder som bekrefter dette: 
‘’Ibn al-Abbas fortalte: Da det verset ble åpenbart: ’’De som tror og handler rett, er de beste av 
skapelsen’’ (Koranen: 98:7), sa Allahs sendebud (FVMH og hans familie) til Ali: ’’Det er deg og din sjia 
(tilhengere). Dere kommer på dommedagen tilfreds med Allahs dom og Allah er tilfreds med dere.’’ 
Kilde fra sunnimuslimske bøker: Boken ‘’Tafsir al-Durr al-Manthur’’, utgave 6, side 379, utgitt i Kairo, 
år 1314 i følge den islamske kalenderen.  
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I den sunnimuslimske boken ‘’Tafsir al-Tabari’’, står det i tolkningen av Koranens kapittel (sura) 98, 
vers 7: ‘’Abu al-Jarod fortalte at Muhammed bin Ali sa at når ’’De som tror og handler rett, er de 
beste av skapelsen’’ (Koranen: 98:7) ble åpenbart, sa profeten til Ali: ’’Det er deg, Ali, og din sjia 
(tilhengere).’’ 

For å ta en kilde til, skriver en av sunnimuslimenes store lærde, al-mir Sayed Ali al-Hamadani al-
Shafiy, i boken ‘’Mawadat al-Qorba’’ fortalt av Om Salama (profetens kone og de troendes mor) at 
hun sa: ‘’Profeten (FVMH og hans familie) sa: Å’ Ali, du og dine følgesvenner er i paradiset, du og din 
sjia (tilhengere) er i paradiset.’’ 

Verset 98:7 i Koranen som tolkes av profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og ulike 
beretninger viser at gruppen «sjia» er en del av islam, og ikke noe som oppsto etter profetens tid. 
Dermed er argumentasjonen i påstanden som er nevnt ovenfor feil. Profeten valgte å kalle dem Alis 
tilhengere, ikke tilhengere av islam eller tilhengere av profeten. Dette viser at profeten ønsket å 
understreke forskjellen mellom gruppen «sjia» og resten av muslimene. Med andre ord var ikke alle 
muslimer sjia under profetens tid. Hvem var sjia, og hvem var ikke det? Hvem var mer tilhenger av Ali 
enn andre? Påstander og svar om sjiaislam vil i andre artikler utdype hvem Alis tilhengere var under 
profetens tid.    

Sjiamuslimer må følge flertallet?    

Påstand: Sunnimuslimer utgjør flertallet blant muslimer. Hvordan kan alle de millionene ta feil? 
Hvordan kan millioner av lærde gjennom så mange år ta feil, og en liten gruppe ha rett? Allah kan 
ikke akseptere at kun et mindretall er på det rette sporet, og flertallet er misledet i troen.  

Svar: Hvorfor kan ikke alle muslimer følge den største religionen i verden som i dag er 
kristendommen? I dag er islam den nest største religionen i verden etter kristendommen. Om du 
mener dette ikke er riktig og at islam er en større religion, så må du huske at islam ikke alltid har vært 
størst. Det er ikke bare å si; de største er alltid de beste og mest rette. Flertallet kan ta feil.  

Koranen understreker i flere sammenhenger at flertallet ikke følger rett vei. Her er noen vers:  

‘’Folk flest følger bare formodninger, men formodninger er intet verdt overfor sannheten! Gud vet 
godt hva de gjør.’’ Kapittel  (sura)10. Younus (Jonas), vers 36.  

‘’I dette er visselig et tegn! Men folk flest tror ikke.’’ Kapittel (sura) 26. Alshu'araa (Skaldene), vers 67.  

‘’Vi skapte dem på alvor. Men folk flest vet ikke.’’ Kapittel (sura) 44. Addukhan (Røyken), vers 39. 
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Del II – Allah velger  
 

Delen ‘’Allah velger’’ skal forsøke å gi svar på hvem som velger profeten Mohammeds (FVMH og hans 
familie) etterfølger. Er det menneskene som velger profetens etterfølger, eller er det Allah den 
Allmektige som velger hvem det skal være? Hva mener sunni, og hva mener sjia? Vi skal gi svar fra 
Koranen og sunnimuslimske bøker, slik vi har gjort frem til nå.  

Utnevnte Allahs sendebud en etterfølger?  

Påstand: En av de største skillene mellom sjia og sunni er at sjia tror profeten Mohammed (FVMH og 
hans familie) utpekte eller innsatte, under hans liv en etterfølger, arvtager, kalif og leder for 
muslimene etter han. Sjiamuslimer mener profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa at Ali 
(FVMH) er den som tar over ledelsen og skal veilede alle etter profetens bortgang. Sunnimuslimene 
mener at en slik utnevnelse aldri fant sted. Mohammed (FVMH og hans familie) gikk bort uten å gi en 
klar beskjed om hvem som skulle være arvtager etter hans tid som profet og leder.      

Svar: Alle profeter hadde utpekt en arvtager eller en som overtok når de var borte eller døde. 
Koranen sier om profeten Moses (FVMH) i kapittel (sura) 7, Ala'raf (Skillemuren), vers 142: ‘’Vi 
avsatte Moses 30 døgn, og Vi la til ti døgn, slik at hans tid med Herren ble 40 døgn. Moses sa til sin 
bror, Aron: ‘’Overta for meg overfor mitt folk og gjør tingene vel. Følg ikke ufredsstifternes vei!’’. Når 
Moses skulle borte fra sitt folk i noen få dager overtok en advarer eller en stedfortreder hans rolle. 
Det var hans egen bror, Aron, som overtok. Hvem utnevnte Aron? Profeten Moses utnevnte han selv, 
så det var ikke hans folk som bestemte hvem som skulle ta over når han ble borte. Det profetene sier 
er selvsagt fra Allah, og ikke fra hva de selv mener er riktig å gjøre. Arons utnevnelse var derfor en 
utnevnelse fra Allah. Når Moses skulle bort i 30 til 40 dager hadde han utnevnt en stedfortreder. Er 
det mulig at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) forlater verden uten å ha utnevnt en 
advarer, leder, kalif og veileder etter han?  

Koranen understreker i flere sammenhenger at alle mennesker må ha en advarer, veileder eller 
stedfortreder for Allah på jorden som virker som et bindeledd mellom menneskene og Gud. Her 
nevner vi ett av mange vers: Koranen sier i kapittel (sura) 35, Fatir (Skaperen), vers 24: ‘’Vi har sendt 
deg med sannheten, med gledesbudskap og advarsler. Det er intet folk uten at en advarer var hos 
dem.’’  

Første setningen i koranverset forteller at Allah har sendt profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie) med advarsler. Koranen understreker deretter at ‘’Det er intet folk uten at en advarer var 
hos dem’’. Med andre ord betyr dette at Mohammed (FVMH og hans familie) er en advarer, og at 
andre på samme måte hadde og vil ha en advarer blant dem. For de som ble født rett etter profetens 
tid, hvem var advarer hos dem? Hvem bestemmer at en person skal være en advarer? Er det 
menneskene selv som bestemmer hvem? Når koranen sier ‘’Vi har sendt deg…’’, understreker dette 
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at Allah er den som bestemmer hvem som skal advare og veilede. Allah er den som bestemmer hvem 
som skal virke som bindeledd mellom Han og menneskene.         

Sjiamuslimene mener koranversene er veldig klare på at profeten Mohammed må ha utnevnt en 
etterfølger. Begrunnelsen er: 1) ‘’Det er intet folk uten at en advarer var hos dem.’’ (Koranen 35:24), 
så hvem er advareren (veilederen) som er valgt av Allah etter profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie), og 2) profetenes tradisjon var å utnevne arvtagere og stedfortredere selv når de var borte i 
noen få dager. Vi kommer tilbake med bevis om at Ali er etterfølger, advarer og veileder etter 
profetens bortgang. 

Rådslagning eller utnevnelse av Allah?             

Påstand: En av de største skillene mellom sjia- og sunnimuslimer er at sjia tror kalifen (etterfølgeren) 
av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) må være utnevnt av Allah, og ikke valgt av 
muslimene selv etter profetens tid. Sunnimuslimer tror på rådslagning (på arabisk: shura) hvor 
muslimene går sammen for å utnevne den som skal styre etter profeten. Dette skjedde i ‘’Saqifat 
bani sa’ida’’ hvor muslimene valgte Abu Bakr som profetens etterfølger og første kalif.  

At menneskene selv velger hvem som skal bli profetens etterfølger samsvarer med koranverset i 
kapittel (sura) 42, Ash-shoura (Rådslagningen), vers 38 som beskriver de troende: ‘’…..som hører på 
Herren, forretter bønnen, som løser sitt anliggende ved rådslagning, som gir av det Vi har gitt 
dem,….’’ Profeten hadde ikke utnevnt en etterfølger under hans tid. Dette ble løst gjennom 
rådslagning: ‘’….som løser sitt anliggende ved rådslagning…’’. Sjiamuslimene tror ikke på rådslagning 
for å løse slike uenigheter om hvem som skal lede muslimene.  

Svar: Vi har tidligere bevist at jorden aldri kan være uten en veileder som fungerer som bindeledd 
mellom menneskene og Allah den Allmektige, og vi har gitt bevis på at Allah selv er den som velger 
veilederen. Nå skal vi bevise at koranverset som ble nevnt i påstanden ovenfor ikke kan brukes som 
argument for sunnimuslimenes syn på at muslimene selv er de som velger profetens etterfølger.   

For det første må vi forstå hva som ble ment med rådslagning (shura) når koranverst ble åpenbart til 
profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Var meningen med koranverset å gi en forklaring på 
hvordan muslimene skulle velge profetens etterfølger, eller var meningen å gi en generell anbefaling 
om å søke råd hos hverandre? Ingenting tyder på at den opprinnelige meningen med koranverset var 
å vise muslimene hvordan de skulle velge profetens etterfølger. Beviset på dette er at hverken første, 
andre, tredje eller fjerde kalif brukte det koranverset for å gi legitimitet til deres styre. Eksempelvis sa 
aldri Abu Bakr at jeg ble valgt fordi Koranen sier ‘’….som løser sitt anliggende ved rådslagning…’’, og 
jeg ble valgt som følge av dette koranverset.  

For det andre kan vi anta at muslimene selv skulle velge hvem som ble profetens etterfølger etter å 
ha gitt råd til hverandre. Hvorfor ble den andre kalifen, Omar, utnevnt av Abu Bakr og ikke valgt av 
folket? Hvis rådslagning (shura) er det som gjelder, så må det gjelde for alle hvis alle skal ha samme 
legitimitet for å styre. Da kan ikke den første blir valgt gjennom muslimene, slik sunnimuslimene 
hevder, og den andre (Omar) bli utnevnt av Abu Bakr alene uten å søke råd hos muslimene.  
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For det tredje må vi lese koranverset på nytt: ‘’….som løser sitt anliggende ved rådslagning…’’. Sett to 
streker under ‘’sitt anliggende’’. Sitt anliggende er noe annet enn Allahs anliggende. Allah sier i 2:30 i 
Koranen: ‘’Jeg vil alltid sette en stedfortreder på jorden’’. Det er Allahs anliggende å sette en 
stedfortreder på jorden som veileder menneskene og fungerer som bindeledd mellom Ham og de 
som trenger hjelp for å komme nærmere Ham. Det er ikke vår sak å bestemme det. Vi kan løse vårt 
anliggende ved rådslagning (shura), men vi har ikke rett til å løse Allahs anliggende gjennom det 
samme.    

Med dette har vi nevnt tre klare bevis på at koranverset som det er referert til i påstanden ikke gir 
muslimene etter profeten rett til å bestemme hvem profetens etterfølger skal være. Det er kun Allah, 
gjennom profeten som bestemmer dette. I de neste artiklene skal vi gi klare bevis på sjiamuslimenes 
standpunkt i denne saken.       

Hovedregel: Allah velger  

 
Påstand: Sunnimuslimer trenger ikke å gi bevis på at menneskene selv kan velge hvem profetens 
etterfølger skal være. Hovedregelen er at menneskene bestemmer det selv så lenge det ikke står noe 
annet i koranen eller i beretningene. Når muslimene etter profeten ikke hadde fått konkrete 
instrukser fra profeten på hvem og hvordan hans etterfølger skulle velges, gjorde de det selv på den 
måten de mente var mest riktig. Sjiamuslimer trenger å gi bevis på at Allah er den som velger 
profetens etterfølger. Sunnimuslimer trenger ikke å bevise deres mening.  
 
Svar: Mennesker kan selv velge mellom det gode og det onde. Mennesker velger selv hvordan de skal 
handle. Det er ikke det vi behandler i dette svaret. Det vi behandler her er hvem som velger hvordan 
vi bør handle. Hvem velger om vi kan spise hvalkjøtt eller ikke? Hvem velger hvordan vi skal faste? 
Hvem velger om vi selv har rett til å bestemme profetens etterfølger?  Er det menneskene som velger 
det selv, eller er det Allah som definerer hva vi bør gjøre? En viktig premiss av å være muslim er å 
følge de valgene Allah har truffet for oss. I Koranen 33:36 står det: ‘’Det sømmer seg ikke for en 
troende mann eller kvinne, når Gud og Hans sendebud har truffet avgjørelse i en sak, å ha fritt valg i 
denne sak. Den som ikke adlyder Gud og Hans sendebud, er klart på vidvanke.’’  

Hovedregelen er ikke at menneskene velger selv, men heller at Allah velger, blant annet ved 
spørsmål om hvem profetens etterfølger skal være. Det er Allah den Allmektige som er skaperen, og 
den som har skapt vet best om sine skapninger. Dette bekrefter koranverset i kapittel (sura) 28, 
Alqasas (Fortellingen), vers: 68-70: ’’Gud skaper og velger det Han vil. De har intet valg. Ære være 
Gud! Høyt hevet er Han over det de setter ved Hans side. Herren vet hva deres hjerter skjuler, og hva 
de bærer åpent frem. Han er Gud! Det er ingen gud unntatt Ham! Han være lovet, først og sist, Ham 
tilhører dommen, og til Ham bringes dere tilbake.’’ 
 
Koranverset som er nevnt øverst beviser at hovedregelen er at Allah velger - også når det gjelder 
hvem muslimene skal følge etter profeten, og hvordan vedkommende utnevnes. ‘’De har intet valg’’, 
står det i Koranen. Hvis vi mennesker skal bestemme hvem profetens etterfølger blir, må vi ha bevis 
fra koranen eller beretninger som sier at vi kan velge.    
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Hvis sunnimuslimene mener at menneskene selv kan velge profetens etterfølger, så må de komme 
med bevis som motbeviser koranversets mening. Valgte Allah den Allmektige Abu Bakr som 
profetens etterfølger? Nei. Så hvordan ble han valgt, og hvem bestemte at folk skulle velge profeten 
Mohammeds stedfortreder, etterfølger og arvtager på denne måten? De som gjør et unntak fra 
hovedregelen må legge fram bevis, ikke de som følger hovedregelen (som sier at Allah velger).      
 
Påstander og svar om sjiaislam skal legge fram flere bevis på at Allah den Allmektige valgte Ali 
(FVMH) som profetens etterfølger. Vi skal gi flere bevis på at Allah er den som bestemmer profetens 
etterfølger. Vi utfordrer fortsatt alle sunnimuslimer til å bevise for oss at det ikke er Allah som velger 
etter profetens tid, men menneskene selv.  
 

Koranen: Allah velger profetens etterfølger  

Påstand: Ingen vers i koranen beviser sjiamuslimenes syn på at utnevnelsen av lederen for 
muslimene etter profeten må ha blitt gjort av Allah og ikke av muslimene selv som levde etter 
profetens tid. Et så viktig prinsipp må være nevnt i koranen hvis sjiamuslimene har rett.  

Svar: Prinsippet om at folk ikke kan velge lederen for muslimene selv etter profetens tid, men at det 
er Allah som utnevner hvem som skal bli profetens etterfølger er nevnt i Koranen flere ganger. Allah 
den Allmektige sier i kapittel (sura) 2, al-Baqarah (Kua), vers 246-247: ‘’Du vet vel om stammerådet 
for Israels barn etter Moses tid, da de sa til en av sine profeter: «Utnevn en konge over oss, så vi kan 
kjempe for Guds sak.» Han svarte: «Det kan vel tenkes hvis dere blir kalt til kamp at dere ikke vil 
kjempe?» De sa: «Hvorfor skulle ikke vi kjempe for Guds sak, vi som er drevet bort fra våre hjem og 
våre barn?» Men da de ble kalt til kamp, snudde de ryggen til, unntatt noen få. Men Gud kjenner de 
urettferdige. Og deres profet sa til dem: «Gud har sendt dere Saul til konge.» De sa: «Hvordan skulle 
han være konge over oss når vi har større rett til autoriteten enn han, og han heller ikke har synderlig 
rikdom?» Han svarte: «Gud har utvalgt ham for dere, og Han har gitt ham overflod av kunnskap og 
kroppsstyrke! Gud gir kongeverdighet til hvem Han vil. Gud er storslagen, vis!»’’    

Av dette koranverset kan vi dra flere viktige konklusjoner. For det første kunne ikke Israels barn velge 
kongen (den som skulle lede dem) selv. Derfor sa de:’’…«Utnevn en konge over oss…»’’. For det 
andre kunne heller ikke profeten velge kongen selv. Han måtte spørre Allah og sa til dem når han fikk 
svar: «Gud har sendt dere Saul til konge». For det tredje, når Israels barn protesterte mot personen 
Allah hadde valgt som konge (leder), argumenterte profeten med at: «Gud har utvalgt ham for 
dere….». Han bekrefter dette igjen gjennom å si: «…Gud gir kongeverdighet til hvem Han vil…». Det 
er altså ikke menneskene som bestemmer hvem lederen skal være, men heller Allah den Allmektige 
som bestemmer dette gjennom sin profet.  

Noen vil protestere mot denne tolkningen og hevde at koranversene ikke dreier seg om religiøs 
ledelse, men kun militær eller politisk ledelse. Vel, det er viktigere med religiøs ledelse enn politisk, 
hverdagslig eller militær ledelse. Hvis den politiske eller militære lederen av de troende må være 
utnevnt direkte av Allah den Allmektige, så må i hvert fall den religiøse lederen være det.  
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Noen hevde at dette verset gjelder for de som levde før vår tid, og ikke for de som vil leve etter 
profeten Mohammeds bortgang. Det er ingen bevis i Koranen på denne påstanden. Koranen 
oppfordrer oss til å tro på det som er før profetens tid når de troende blir beskrevet i kapittel (sura) 
2, al-Baqarah (Kua), vers 4: ‘’for dem som tror på det som er åpenbart for deg, og som er åpenbart 
før din tid, og som er fullt forvisset om det hinsidige.’’ Derfor gjelder dette prinsippet også etter 
profetens bortgang.  

Flere vers beviser: Allah velger profetens 

etterfølger     

Påstand: Under forrige artikkel om ‘’Koranen: Allah velger profetens etterfølger’’, ble det gitt bevis 
fra Koranen på prinsippet om at Allah er den som velger profetens etterfølger som skal fungere som 
en religiøs og politisk leder for muslimene. Hvis dette hadde vært riktig prinsipp, så hadde Allah 
nevnt flere vers enn kun det ene som ble oppgitt i svaret fra Påstander og svar om sjiaislam. Et så 
viktig prinsipp må være nevnt i koranen flere ganger hvis sjiamuslimene hadde rett.  

Svar: Koranen inneholder flere vers som bekrefter sjiamuslimenes syn på at menneskene selv ikke 
kan velge profeten Mohammeds etterfølger, men at Allah er den som velger hvem som skulle lede 
etter at profeten gikk bort. Vi kan kalle posisjonen etter profeten for konge, imam, kalif, arvtager for 
profeten, profetens etterfølger, profetens stedfortreder, amir eller de troendes prins. Uansett hva vi 
kaller denne posisjonen så gjelder samme prinsipp. Den som leder og skal innføre rettferdighet i 
samfunnet som islam har beskrevet, samt ha hovedansvaret for veileding av menneskene, må være 
valgt av Allah den Allmektige.    

Når du leser versene vi kommer til å nevne, husk å legge merke til at Allah er den som hele tiden 
velger eller innsetter ledere, konger, stedfortredere og så videre. Allah sier i kapittel (sura) 4, Annisaa 
(Kvinnene), vers 54: ‘’Eller er det slik at de misunner sine medmennesker det Gud har gitt dem av sin 
godhet? Og dog gav Vi Abrahams familie skriften og visdommen, og Vi gav dem et stort 
kongedømme.’’. I tillegg står det i 2:30 i Koranen: ‘’Jeg (Allah) vil alltid sette en stedfortreder på 
jorden’’. Allah sier også i kapittel (sura) 38, Sad (Sad), vers 26: ‘’«David, Vi innsetter deg som en 
fullmektig på jorden! Så døm rett mellom menneskene, og følg ikke egne ideer, så det fører deg bort 
fra Guds vei…...»’’. I kapittel (sura) 32, Assajdah (Tilbedelse), vers 24 står det: ‘’Vi innsatte ledere fra 
deres midte, som rettledet ved Vårt bud, da de var standhaftige og trodde fast på Vårt ord.’’        

Disse koranversene bekrefter ikke at Ali (FVMH) er profetens etterfølger, for det vil vi bevise senere. 
Versene bekrefter derimot prinsippet om at det ikke er opp til en gruppe muslimer å velge hvem som 
skal være profetens etterfølger. Den som skal lede etter profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie), som skal veilede menneskene og innføre full rettferdighet i samfunnet må være innsatt av 
Allah gjennom Hans profet. Slik var det fra da Adam ble skapt, og slik vil det forbli til dommens dag. 
At menneskene er de som skal velge om det skal være Ali, Abu Bakr eller andre som blir ledere etter 
profeten finner vi ingen bevis på i Koranen.  
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Gjennom koranversene nevnt øverst får vi noen hint på hvorfor det er viktig at Allah er den som 
velger lederne selv. Allah er den som best vet hvem som rettleder, er standhaftig og tror på Hams 
ord. Allah vet best hvem som dømmer rett mellom menneskene, og ikke følger egne ideer. 
Menneskene vet ikke det. Derfor er det Allah som innsetter profetenes etterfølgere, og ikke 
menneskene slik det ble gjort etter profeten Mohammed (FVMH og hans familie).   

 

Posisjonen «imam» i koranen  

Påstand: Sjiamuslimer tror at Ali (FVMH) er en imam og ikke en profet. Posisjonen «imam» er en ny 
posisjon i islam som sjiamuslimene fant på for å gi noen de følger en spesiell status som ingen andre 
har. Hos Allah den Allmektige er det ingen posisjon Han gir til sine beste tjenere med navnet «imam». 
Derfor er denne posisjonen blitt oppfunnet av mennesker og ikke Allah den Allmektige.           

Svar: Posisjonen <<imam>>  er ikke noe som sjiamuslimene fant på for å gi imamene etter profeten 
en spesiell status som de ellers ikke hadde hatt. Posisjonen «imam» er nevnt i koranens kapittel 
(sura) 2, al-Baqarah (Kua), vers 124: ‘’En gang satte Gud Abraham på prøve med visse ord, og han 
oppfylte dem. Gud sa: «Jeg vil innsette deg som leder (imam) for folket,» og han svarte: «Og hva med 
mitt avkom?» Gud sa: «Min avtale gjelder ikke de urettferdige.»’’  

Koranverset som er nevnt er viktig av flere grunner. Verset gir ikke et direkte bevis på at imam Ali 
(FVMH) er profetens kalif (stedfortreder) etter han, men den gir klare bevis på at posisjonen «imam» 
er en selvstendig posisjon i islam som velges av Allah selv. Koranverset bekrefter at Abraham (FVMH) 
ble imam etter at han ble profet. Beviset på dette er at Abraham ble «imam» etter prøvelsene han 
gikk gjennom, og det er kjent at Abraham ble profet i ung alder. Derfor er «imam»-posisjonen 
Abraham fikk ikke profetien som han allerede hadde, men noe annet. Kan «imam» bety forbilde? 
Nei, fordi alle profeter skal være forbilder, og Abraham var profet. Hva var den nye posisjonen 
Abraham fikk, som han verken hadde tidligere som profet og som forbilde? Det Abraham fikk var en 
selvstendig posisjon i islam som kalles for «imam».  

Det er Allah selv som velger hvem som skal være imam siden Allah sier i Koranen: ‘’«Jeg vil innsette 
deg som leder (imam) for folket,»’’. Dermed er det ikke menneskene som velger hvem imamen 
(lederen) skal være men Allah. Dette bekreftes igjen i samme vers gjennom at Allah kaller det å være 
imam for hans avtale: ‘’«Min avtale gjelder ikke de urettferdige.»’’.     

Den som er imam er syndefri. Beviset på dette er: ‘’«Min avtale gjelder ikke de urettferdige.»’’. Den 
som synder er urettferdig mot andre eller seg selv. Derfor får aldri en som synder denne høye 
posisjonen i islam. Dette blir bekreftet av den store sunnimuslimske lærden al-Fakhr al-Razi i hans 
bok ‘’al-Tafsir al-Kabir’’ del 4, side 39-40 når han tolker dette verset. 

Vi har nå gitt klare bevis på at Abraham fikk en posisjon av Allah kalt «imam» og som er annerledes 
enn det å være profet eller forbilde, og som kun de syndefrie får. Spørsmålet nå er om kun Abraham 
(FVMH) fikk denne posisjonen, eller om denne posisjonen fortsatte i Abrahams avkom til dommens 
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dag? Svaret på dette er at denne posisjonen fortsatte i Abrahams avkom til dommens dag fordi han 
sier: ‘’«Og hva med mitt avkom?» Gud sa: «Min avtale gjelder ikke de urettferdige.»’’. Altså vil Allahs 
avtale gjelde de rettferdige av Abrahams avkom til dommens dag fordi Allah definerer ingen stans for 
vidreførringen av denne posisjonen. Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) er av Abrahams 
avkom, og profeten Mohammeds avkom er en fortsettelse av Abrahams avkom. Så hvem av profeten 
Mohammeds avkom er syndefrie imamer valgt av Allah? Dette vil Påstander og svar om sjiaislam 
utdype i senere artikler. 

Unge imamer mulig?   

Påstand: Sjiamuslimer tror på imamer som er unge og til og med i barnealder. Imam Mohammed al-
Jawad (FVMH), den niende imamen hos sjia, var kun ca. 8 år da han ble imam. Imam Mehdi (FVMH), 
den siste og tolvte imamen hos sjia, var kun ca. 5 år. Hvordan kan de i den alderen være imamer som 
alle muslimer må følge? Det samme gjelder for imam Ali (FVMH). Han var yngre enn Abu Bakr og 
Omar, og derfor ble de to sistnevnte ledere for muslimer før imam Ali (FVMH).  

Svar: Vi har tidligere bevist at kun Allah den Allmektige velger profetens etterfølgere.  Allah valgte 
profeter og sendebud til å veilede menneskeheten. Slik er det med imamer etter profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie). De skal veilede menneskene til budskapet profeten Mohammed 
(FVMH og hans familie) kom med. Se argumenter for dette i del II: ‘’Allah velger’’.          

Når som vi vet at Allah den Allmektige velger profeter, sendebud og imamer, stiller vi følgende 
spørsmål: Kan Allah velge mennesker i barnealderen til en slik oppgave? Svaret på dette er ja. Vi ser 
eksempler på dette i Koranen. I kapittel (sura) 19, vers 12 står det: ‘’Hør Johannes, hold deg fast til 
skriften!» Og Vi gav ham visdom mens han var barn’’. Det samme gjelder for profeten Isa (Jesus 
(FVMH)) som fikk skriften og visdom mens han var barn. Koranen sier i kapittel (sura) 5, vers 110: ‘’En 
gang sa Gud: «Jesus, Marias sønn, kom i hu Min nåde mot deg og din mor, da Jeg styrket deg med 
Den Hellige Ånd, så du talte til folk både i vuggen og i moden alder, da Jeg lærte deg skriften og 
visdommen, loven og evangeliet…’’. Så profeten Isa (Jesus (FVMH)) talte i vuggen i en barnealder og 
hadde da lært skriften og visdommen, loven og evangeliet.   

Et annet vers om profeten Isa (Jesus (FVMH)) i kapittel (sura) 19, vers 29-30: ‘’Maria gjorde tegn 
henimot barnet, og de sa: ‘’«Hvordan vil du vi skal snakke til den som er et barn i vuggen?» Da sa 
barnet: «Jeg er Guds tjener. Han har gitt meg skriften, og gjort meg til profet!’’.  

Isa (Jesus (FVMH)) var profet fra han var barn i vuggen. Vi finner dermed eksempler på veiledere i 
barnealder sendt av Allah den Allmektige. Det samme gjelder for imamer etter Allahs sendebud, 
profeten Mohammed (FVMH og hans familie). De er profetens etterfølgere og stedfortredere som 
har som oppgave å veilede folk. Allah har også valgt dem i mens de var i barn.  
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Del III – Allah valgte Ali 
(FVMH)  
 

Etter å ha gitt bevis på at kun Allah den Allmektige kan velge profetens etterfølger, beviser vi nå at 
Allah valgte imam Ali (FVMH) som profeten Mohammeds kalif, arvtager, etterfølger og stedfortreder. 

 

Tolv feilfrie imamer  

Profeten etterlot Koranen og hans tradisjon?  

Påstand: Vi trenger ikke veiledere etter profeten. Profeten (FVMH og hans familie) sa: "Jeg har 
etterlatt blant dere to ting, som dere aldri skal fare vill hvis dere holder fast på; Allahs bok og Hans 
profets sunnah (tradisjon)" (Sunnimuslimsk kilde: Muwatta Malik). Dette beviser at Allahs bok og 
profetens tradisjon er mer enn nok til å holde oss på riktig spor. Vi trenger ikke imamer, etterfølgere, 
kalifer eller noe annet for å veilede oss.  

Svar: Beretningen som er nevnt i påstanden er feil på grunn av store svakheter når det kommer til 
kildene. For det første er ikke beretningen nevnt i noen av de seks riktige bøkene hos 
sunnimuslimene. For det andre nevnes beretningen i boken Muwatta Malik og andre 
sunnimuslimske bøker uten å henvise fortellerkjeden fram til profeten. Heller ikke nevne hvem som 
overleverte den, og dette er noe veldig spesielt for Muwatta Malik sammenlignet med alle andre 
beretninger som nevnes i samme bok. Dermed har den ikke en sikker kilde.  

For det tredje er flere av de som forteller beretningen, som for eksempel Saleh ibn Mosa ibn 
Abdullah al-Qurashi Altimimi, som igjen nevner beretningen fra Abu Hurairah, han og andre er ikke 
godtatt av store sunnimuslimske lærde som sikre kilder. For mer informasjon, se hva Aldahabi, 
Alnisa’i, Albokari og ibn Oday sier om Saleh ibn Mosa og andre som forteller denne beretningen.     

Derimot er det en annen lignende beretning som er nevnt i minst 66 ulike sunnimuslimske kilder hvor 
flere av dem er blant de seks riktige bøkene. Profeten sa: ''Jeg etterlater blant dere to tunge ting: 
Allahs bok og min Ahlulbayt (heretter kalt ‘’Husets folk’’). Så lenge dere holder fast ved dem begge, 
vil dere aldri gå på avveie. De vil aldri skille seg fra hverandre (Allahs bok og husets folk), inntil de 
kommer tilbake hos meg ved det endeløse-havet (på dommens dag)’’. Denne beretningen er nevnt i 
ulike former og ulike sammenhenger i blant annet: 1) Sahih Muslim, del 7, 2) al-Tirmidi, del 2, 3) al-
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Nisa’i, al-Kasaies: 30, og 4) Ahmed ibn Hanbal i hans Musnad i ulike kapitler. Vi velger å nevne kun 
disse 4 kildene av de totalt 66 eksisterende kildene.   

Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) har dermed etterlatt to viktige, verdifulle og tunge ting 
blant oss. Følger vi disse to verdifulle tingene vil vi aldri gå på avveie. Beretningen er tydelig på at vi 
trenger veiledere etter profeten Mohammed (FVMH og hans familie) som er noe annet enn bare 
profeten alene og Koranen, altså husets folk som omfatter flere personer.  

Utfordringen i dag er at kun mindretallet av muslimene ser klart for seg viktigheten av denne 
beretningen. En ting er at beretningen som er feil blir nevnt på talerstolene og skrevet i bøkene, 
mens beretningen som er kjent for sin riktighet ikke blir det. En annen ting er manglende forståelse 
av innholdet i denne beretningen. Det er kjent for oss hva koranen er, men er de første imamene hos 
sjiamuslimene, Ali, Hassan og Hussein (FVMD), en del av hustes folk som dermed skal følges? Hva 
betyr det at Allahs bok og husets folk aldri vil skille seg?  Dette og mer skal vi forsøke å gi svar på i 
artiklene som kommer.    

Hvem er husets folk (Ahlulbayt)?  

Påstand: Sunnimuslimer mener husets folk (Ahlulbayt) inkluderer profetens koner. Noen 
sunnimuslimske lærde mener flere enn profetens koner er inkludert i definisjonen av husets folk 
(Ahlulbayt). Sjiamuslimer har en annen og mer snever og begrenset tolkning som de ikke har noe 
bevis for.       

Svar: Sjiamuslimer mener husets folk (Ahlulbayt) er profeten Mohammed (FVMH og hans familie), 
Fatima (profetens datter), Ali (profetens fetter), Hassan og Hussein (profetens barnebarn) (FVMD). 
Andre enn disse hellige fem, som profetens koner og andre, er dermed ikke inkludert i husets folk 
(Ahlulbayt) når det kommer til beretningen som vi behandlet i forrige artikkel. Vi ga flere bevis og 
sikre kilder på at profeten sa: ''Jeg etterlater blant dere to tunge ting: Allahs bok og min Ahlulbayt 
(husets folk). Så lenge dere holder fast ved dem begge, vil dere aldri gå på avveie. De vil aldri skille 
seg fra hverandre (Allahs bok og husets folk), inntil de kommer tilbake hos meg ved det endeløse-
havet (på dommens dag)’’.  

Det finnes mange argumenter for sjiamuslimenes mening om at husets folk (Ahlulbayt) ikke 
inkluderer profetens koner, men kun begrenser seg til profeten Mohammed, Fatima, Ali, Hassan og 
Hussein (FVMD). Et klart bevis er verset om rensning, ‘’Allah ønsker bare å holde bort urenhet fra 
dere, dere husets folk (Ahlulbayt), og rense dere helt (Koranen: 33:33),’’ som ble åpenbart i Umm 
Salamas hus. Umm Salama er profetens kone og de troendes mor, i følge koranen. Profeten hadde 
samlet Hassan, Hussein, Fatima og Ali sammen, og dekket dem med et klesplagg. Så sa han: ’’Å Allah! 
Dette er min Ahlulbayt (husets folk), så ta bort urenhet fra dem, og rens dem helt.’’ Umm Salama sa: 
’’Er jeg av dem, Allahs sendebud?’’ Han sa: ’’Stå ved din plass, men du er i god behold!’’. Kilde for 
denne hendelsen er: 1) al-Tirmidhi, al-Sahih, del 5, side 351 og 663, 2) al-Hakim al-Naysaburi, al-
Mustadrak Ala al-Sahihin, del 2, side 416, og 3) al-Suyuti , al-Dur al-Manthor, del 5, side 19.  
 
Profeten svarte ganske tydelig på spørsmålet fra hans kone, Umm Salama, når hun lurte på om hun 
er av husets folk (Ahlulbayt). Profeten svarer at hun ikke er inkludert. Det er ikke et merkelig 
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spørsmål stilt av Umm Salama, fordi det er normalt å tenke at profetens koner er en del av husets 
folk (Ahlulbayt). Samtidig var svaret fra profeten veldig klart. Betegnelsen (huset folk) inkluderer kun 
noen få personer, og inkluderer ikke profetens koner.  
 
En annen beretning i sunnimuslimske bøker bekrefter dette. Den sier: ‘’Profeten (FVMH og hans 
familie) pleide å gå forbi Fatimas hus i seks måneder. Hver gang han gikk ut for bønn sa han: ‘’Bønn 
husets folk (Ahlulbayt). Allah ønsker bare å holde bort urenhet fra dere, dere husets folk (Ahlulbayt), 
og rense dere helt (siste setning er fra Koranen: 33:33)’’. Sunnimuslimske lærde som har nevnt denne 
beretningen i deres bøker er al-Tirmidi, Ibn Mardaweeh, Ibn Jarir og al-Tabrani.  Hvem andre bor i 
Fatimas hus enn Fatima, Ali, Hassan og Hussein? Kun disse ble kalt husets folk (Ahlulbayt) av profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie). Hvem er vi til å definere dette annerledes i dag enn det 
profeten selv på sin tid brukte som definisjon?     
 
         

Husets folk (Ahlulbayt) er syndefrie  

 
Påstand: En viktig premiss for å veilede folk riktig er å være syndefri. Profetene gjorde ikke synder, og 
derfor kunne menneskene stole på at det de sa og gjorde var riktig. Sjiamuslimer har ingen bevis på 
at Ali, Fatima, Hassan og Hussein (FVMD) er syndefrie. Hvordan kan da Ali, Hassan og Hussein (FVMD) 
være sjiamuslimenes første imamer utnevnt fra Allah når de kan synde? Hvordan kan menneskene 
stole på at det de sier er 100 prosent riktig og fra Gud, når de kan synde? 

Svar: Det finnes flere bevis på at husets folk (Ahlulbayt) er syndefrie. Et av de beste bevisene er 
følgende beretning fra Allahs sendebud (FVMH og hans familie): ''Jeg etterlater blant dere to tunge 
ting: Allahs bok og min Ahlulbayt (husets folk). Så lenge dere holder fast ved dem begge, vil dere aldri 
gå på avveie. De vil aldri skille seg fra hverandre, inntil de kommer tilbake hos meg ved det endeløse-
havet (på dommens dag)’’. Vi har tidligere bevist at beretningen nevnt øverst er riktig, og at Ali, 
Fatima, Hassan og Hussein er husets folk. Av denne beretningen kan vi trekke to viktige konklusjoner:  

1. Husets folk, som er Ali, Fatima, Hassan og Hussein (FVMD), er feilfrie. Koranen er feilfri. Hadde 
Koranen ikke vært feilfri, hadde ikke profeten (FVMH og hans familie) oppfordret oss til å følge den. 
Fordi hvordan kan vi bli oppfordret av profeten til å følge noe som kan få oss til å gjøre synder og ta 
feil? Det samme gjelder for husets folk. 

Profeten (FVMH og hans familie) setter likhetstegn ved Koranen og husets folk ved å oppfordre oss til 
å følge dem begge. Profeten (FVMH og hans familie) sa: ‘’Så lenge dere holder fast ved dem begge, vil 
dere aldri gå på avveie’’. Han sa også: ‘’De vil aldri skille seg fra hverandre (Allahs bok og husets folk), 
inntil de kommer tilbake hos meg ved det endeløse-havet (på dommens dag)’’. Vi hadde gått på 
avveie hvis vi hadde fulgt noe som ikke var feilfritt. Så på samme måte som Koranen er feilfri, må 
husets folk også være feilfrie fordi disse to tingene skiller seg ikke fra hverandre. Det er verdt å 
understreke at det å være feilfri er mer omfattende enn å være syndefri, fordi feil omfatter mer enn 
bare synd.   
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2. En annen viktig konklusjon er at så lenge Koranen finnes, så finnes husets folk. Allahs sendebud 
(FVMH og hans familie) sa: ‘'Jeg etterlater blant dere to tunge ting….’’. Hva betyr det at noe er 
etterlatt blant oss? Det betyr at Koranen er med oss nå og vil være det til dommens dag, og at det 
samme vil hustes folk være. Alle muslimer er enige om at Ali, Fatima, Hassan og Hussein (FVMD) ikke 
lever i dag. Hvordan kan da husets folk være blant oss i dag? Svaret får du gjennom å lese om hvem 
Ali, Hassan, Hussein ba oss følge etter dem. Helt kort ba de oss følge de ni imamene etter imam 
Hussein (FVMD), hvor alle er barnebarn av profeten (FVMH og hans familie).    

Kort oppsummert, etterlot profeten Mohammed (FVMH og hans familie) Koranen og husets folk. 
Begge er feilfrie, fordi profeten satte et likhetstegn mellom dem. Begge må være blant oss fordi 
mennesker alltid trenger en veileder som fungerer som bindeledd mellom seg og Allah den 
Allmektige.  

De tolv stedfortredere  
 
Påstand: Tolver-sekten er den største retningen innenfor sjiaislam. De kalles tolvere fordi de tror på 
tolv imamer etter profeten. Sjiamuslimer hevder at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) 
selv snakket om de tolv imamene etter han. Profeten kan aldri ha ment noe om de tolv imamene i 
den betydningen sjiamuslimer hevder i dag. Sjiaene overdriver når det kommer til de tolv imamenes 
posisjon og rolle i islam.  
 
Svar: En av de mest spredde og sikre beretningene alle muslimer er enige om er beretninger om de 
tolv kalifer etter profeten Mohammed (FVMH og hans familie). En kalif betyr stedfortreder, i følge 
norsk ordbok. Her er eksempler på tre beretninger fra noen av de mest sikre sunnimuslimske kildene 
om de tolv stedfortredere etter profeten:   
 
"Sobi fortalte at Jabir bin Sumra sa: ‘’Jeg gikk til Allahs sendebud med faren min. Jeg hørte ham si: 
‘’Denne religionen fortsetter å være i ære og sterk, så lenge det finnes tolv kalifer’’. ‘’Så sa han noe 
jeg ikke kunne begripe, fordi folk bråket. Jeg spurte faren min’’: ‘’Hva sa han?’’ ‘’Han sa: ‘’Alle er av 
Quraisyh." Kilde: Sahih Muslim bind 4, side 3.  
 
"Jaber sa at Sumra sa: ‘’Jeg var hos Allahs sendebud med faren min. Jeg hørte ham (profetn 
Mohammed) si’’: ‘’Denne religionen fortsetter å være i ære, eller han sa: folk vil fortsatt være i god 
stand så lenge det finnes tolv kalifer’’. ‘’Så sa han noe jeg ikke kunne begripe. Jeg spurte faren min’’: 
‘’Hva sa han?’’ Han sa: ‘’Alle er av Quraisyh." Kilde: Musnad Ahmed, bind 5, side 98.  
 
"Abdul Malik hørte Jabir bin Sumra si: ‘’Jeg hørte Profeten (Allahs velsignelse og fred være med ham) 
si’’: ‘’Det vil være tolv ledere’’. ‘’Han sa noe jeg ikke hørte. Faren min sa til meg’’: ‘’Alle er av 
Quraisyh." Kilder: Sahih al-Bukhari, bind 9, side 101. 
 
Sjiamuslimer og tolver-sekten er de eneste som klart definerer hvem de tolv stedfortredere (kalifer) 
for profeten er etter han. Ut ifra beretningene er det ingen tvil om de tolv kalifers viktige rolle etter 
profeten. De skiller seg fra alle andre som vil komme etter profeten. De er ledere for muslimer, 
holder islam i ære og gjør at alle muslimer holder seg i god stand (altså på rett vei). Noen 
sunnimuslimer har forsøkt å gi en forklaring på hvem de tolv er. Flere har til og med inkludert Yazid 
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sønnen av Muawiya som en av de tolv. Hvordan kan en som har drept profetens barnebarn og 
medlem av husets folk, begikk folkemord i Medina og ødela den hellige Kabaen i Mekka være den 
som er profetens stedfortreder etter han? Det er en upassende tolkning hvis vi leser profetens 
forklaring på hvilken viktig posisjon og rolle de tolv kalifer (stedfortredere) vil ha etter han. Kun 
sjiamuslimer og tolver-sekten kan gi et logisk og tydelig svar på hvem de tolv stedfortredere etter 
profeten (FVMH og hans familie) er. Den første av dem var Ali (FVMH). Dette vil vi i artiklene som 
kommer legge tydelige bevis på.     

 

Hadith al-Dar 

Ali ble utnevnt fra dag én 

Påstand: Hvis det er riktig slik sjiamuslimene hevder, at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) 
måtte utnevne en stedfortreder for han, så måtte han ha gjort det i begynnelsen av islams ankomst. 
Hva om profeten Mohammed døde kort tid etter at han ble sendt som profet? Da hadde ikke 
muslimene hatt en stedfortreder etter profeten som kunne veilede menneskene, hvis vi skal tro på 
det sjiamuslimene sier. Sjiamuslimer har ingen bevis på at profeten utnevnte en etterfølger i 
begynnelsen av hans tid som sendebud.  

Svar: Hvem sier at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) ikke utnevnte imam Ali (FVMH) som 
etterfølger og kalif helt i starten av hans tid som sendebud? Tre år etter islams ankomst, ble profeten 
beordret om å erklære sitt budskap i full offentlighet. Koranen sier i kapittel (sura) 26, vers 214: ’’Og 
advar dine nærmeste slektninger’’. Da dette verset ble åpenbart, samlet profeten hans nærmeste 
slekt. Profeten inviterte mellom rundt tretti til førti menn til mat og drikke. Etter å ha servert sine 
gjester, talte profeten (FVMH og hans familie) til dem og sa: ’’Sønnene til Abdul Muttalib! Jeg sverger 
ved Allah at jeg ikke kjenner en person blant arabere som har kommet til sitt folk med bedre enn det 
jeg har brakt dere. Jeg har brakt dere det gode ved denne verden og det gode ved det neste livet, og 
jeg har blitt beordret av min Herre om å kalle dere til Ham. Derfor, den blant dere som vil støtte meg 
i denne saken skal være min bror, min etterfølger og min kalif etter meg?’’ Ingen svarte ham. Alle 
holdte seg tilbake, unntatt den yngste av dem – Ali ibn Abi Talib. Han sto opp og sa: ’’Jeg vil være din 
hjelper, Allahs profet!’’ Profeten satt sin hånd på nakken til Ali og sa: ‘’Sannelig, dette er min bror, 
min etterfølger og min kalif blant dere. Derfor hør på ham og adlyd ham.’’ 
 
Denne beretningen nevnes i veldig mange sunnimuslimske kilder som: 1) al-Tabari i ‘’al-Tarikh’’, 
kapittel 1 side 171-173 (Leiden, 1980), 2) Ibn Athir i boken ‘’al-Kamil’’, kapittel 5, side 62-63 (Beirut, 
1965), 3) Abu al-Fida i boken ‘’al-Mukhtasar fi Tarikh al-Bashar’’, kapittel 1, side 116-117 (Beirut), 4) 
al-Khazin i boken ‘’al-Tafsir’’, kapittel 4, side 127 (Kairo, 1955), og 5) al-Baghawi i boken ‘’al-Tafsir 
(Maalimuat al-Tanzil)’’, kapittel 6 (Riyadh: Dar Tayyiba, 1993).  

At profeten Mohammed (FVMH og hans familie) utpekte Ali (FVMH) som hans etterfølger så tidlig 
viser hvor viktig tema dette er i islam. Det er ikke mulig å gjøre denne hendelsen mindre viktig ved og 
for eksempel si at profeten bare ønsket å skryte av Ali (FVMH). Abo Lahab, som er onkelen til 
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profeten Mohammed, spøkte med faren til imam Ali, Abo Talib, om at han nå må følge hans unge 
sønn. Dette beviser at alle som var der forsto og oppfattet innholdet i det profeten sa. Hendelsen er 
viktig fordi den dreier seg om starten på et viktig og evig budskap som profeten Mohammed (FVMH 
og hans familie) kom med. Derfor må profeten ha nevnt noe viktig for islam, nemlig at det alltid må 
være en veileder valgt av Allah som sikrer fortsettelsen av religionen på riktig spor. Allah sier i 
Koranen om profeten, kapittel 53, Annajm (Stjernen), vers 3-4: ‘’Ei heller taler han av eget påfunn! 
Dette er intet annet enn en åpenbaring som er åpenbart!’’. Derfor er utnevnelsen gjort av profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie) en åpenbaring og utnevnelse av Allah den Allmektige. 

Kritikk til ‘’Ali ble utnevnt fra dag én’’ 

Påstand: Denne kritikken er rettet mot artikkelen som Påstander og svar om sjiaislam skrev tidligere 
om ‘’Ali ble utnevnt fra dag én’’. Der nevnes en beretning som beviser at Ali ble utnevnt som 
etterfølger av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) i starten av profetens tid som sendebud. 
Koranen sier i kapittel (sura) 26, vers 214: ’’Og advar dine nærmeste slektninger’’. Da dette verset ble 
åpenbart, samlet profeten hans nærmeste slekt. Han ba dem om støtte, og der og da ga Ali (FVMH) 
støtte til profeten. Profeten satt sin hånd på nakken til Ali og sa: ‘’Sannelig, dette er min bror, min 
etterfølger og min kalif blant dere. Derfor hør på ham og adlyd ham.’’  

Denne beretningen tror ikke sunnimuslimene på av flere grunner. For det første er en av mennene 
som forteller denne beretningen kjent for løgn. Han heter Abdulgafar Abo Mariam al-Ansari. Hvordan 
kan vi akseptere en beretning nevnt av en løgner? For det andre står det at det var rundt 40 av 
sønnene til Abdul Muttalib som var der når profeten talte. Teller vi alle sønnene til Abdul Muttalib, 
bestefaren til profeten (FVMH og hans familie), så er de maks 15-20 personer. Hvordan kan da rundt 
40 av dem være samlet slik det står i beretningen? For det tredje er det kjent at flere av profetens 
familiemedlemmer støttet profeten og var muslimer, som hans onkel Hamza. Hvordan kan da bare 
Ali (FVMH) være den som viste profeten støtte den dagen, mens de andre ikke viste noe reaksjon? 
Derfor er denne beretningen ikke godtatt hos sunnimuslimene.   

Svar: Hvordan kan denne beretningen ikke være godtatt hos sunnimuslimene når den nevnes i flere 
former og i titalls bøker hos dem? Mohammed M. al-Amin al-Antaki er en sunnimuslimsk lærd som 
ble sjiamuslim. I hans bok hvor han forklarer hvorfor han ble sjia, ‘’Lemadha Ikhtarto Madhhab al-
Shi’a, Madhhaba Ahl al-Bayt?’’, side 193-202 nevner han syv ulike versjoner for beretningen av 
sunnimuslimske bøker. De syv ulike versjoner al-Antaki nevner av beretningen har ofte ulike personer 
som forteller. For hver form nevner han flere sunnimuslimske kilder. Påstander og svar om sjiaislam 
nevner dette for de som ønsker å få bekreftet at denne beretningen, med dens ulike former og ulike 
fortellere, er veldig kjent i sunnimuslimske bøker.            

Sunnimuslimske lærde, som Abo Hatem al-Razi, sier åpent at Abdulgafar Abo Mariam al-Ansari er 
sjia, og derfor godtas ikke beretninger fra han. Det er altså ikke fordi han er en løgner, men fordi han 
har en tro noen ikke misliker. La oss anta at Abdulgafar Abo Mariam al-Ansari er en løgner. Likevel 
finnes samme beretning i ulike former og med forskjellige fortellere hvor han ikke er blant dem. 
Dermed er dette problemet løst. 
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For det andre er det som står i påstanden om at sønnene til Abdul Muttalib var 15-20 personer feil, 
fordi det ikke inkluderer alle mannlige barn og barnebarn av Abdul Muttalib. Bare den eldste onkelen 
til profeten, Hareth ibn Abdul Muttalib, hadde mist syv sønner. Veldig mange av de syv sønnene var i 
voksen alder og hadde barn når hendelsen skjedde. Dette er bare en av profeten Mohammeds 10 til 
12 onkler (ulike meninger om antallet). Abdul Muttalib hadde i tillegg seks døtre. Deres barn er også 
sønnene til Abdul Muttalib (hans barnebarn). Hvis alle sønnene til Abdul Muttalib var samlet, kan det 
umulig være snakk om 15 til 20 personer. 

Flere av profetens familiemedlemmer støttet etter hvert hans budskap. Flere av dem var blant de 
første som støttet profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Det er dermed ikke sagt at de 
gjorde det på swt første møte hvor profeten la fram sitt budskap offentlig. Den eneste som gjorde 
det da var Ali (FVMH), mens reaksjonen til andre familiemedlemmer fulgte etter. Responsen til 
profeten Mohammed (FVMH og hans familie) var under hendelsen at han satt sin hånd på nakken til 
Ali og sa: ‘’Sannelig, dette er min bror, min etterfølger og min kalif blant dere. Derfor hør på ham og 
adlyd ham.’’  
 

Hadith al-Manzila 

Beretningen om posisjonen  

Påstand: Beretningen om posisjonen, eller på arabisk Hadith al-Manzila, er en kjent og godtatt 
beretning i sunnimuslimske bøker. Profeten beordret en gang Ali til å bli tilbake i Medina, mens 
hærer dro ut på en ekspedisjon. Ali var misfornøyd med dette. Men Profeten sa til ham: "Er du ikke 
fornøyd ved å være til meg som Aron var til Moses, med unntak av at det ikke kommer noen profet 
etter meg." Beretningen er nevnt av en rekke sunnihistorikere som bl.a. Ibn Hanbal i ‘’Musnad’’, med 
en rekke henvisninger, al- Tirmidhi i ‘’Sunan’’, vol.2, side 301, Muslim i hans ‘’Sahih’’, vol.2, side 323-
6, al-Bukhari i hans ‘’Sahih’', vol. 5, side 47, og Ibn Maja i ‘’Sunan’’, vol.1/II, side 42. 

Sjiamuslimer påstår at denne beretningen ble gjentatt i ulike versjoner av profeten i ulike 
sammenhenger. Det stemmer ikke.  

Svar: Beretningen om posisjonen, som viser imam Alis posisjon i forhold til Allahs sendebud (FVMH 
og hans familie), har blitt gjentatt i veldig mange ulike formuleringer og sammenhenger. Her er noen 
få eksempler som er å finne i sunnimuslimske bøker:  

Al-Hafidh ibn Hajr al-Askalani skrev i boken ‘’al-Isabah’’, kapittel 4, side 568: ‘’Profeten (FVMH og 
hans familie) sa til Ali ved Slaget av Tabouk: ’’Din posisjon i forhold til meg er lik posisjonen til Aron i 
forhold til Moses, men du er ikke profet, altså bør ikke jeg dra uten at du er min stedfortreder 
(kalif).’’ Og han (profeten) sa til han (i samme sammenheng): ‘’Du er mesteren over alle de troende 
etter meg’’. I tillegg til ibn Hajr al-Askalani som nevner denne beretningen i sin bok, nevner al-Nisa’i 
lignende formulering i boken ‘’al-Khasa’is’’, Ahmed Ibn Hanbal i hans ‘’Musnad’’, al-Qandozi i ‘’Janabi’ 
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al-Mawadah’’, al-Hakim al-Naisabori i ‘’al-Mostadrak Ala al-Sahihain’’ og flere andre viktige 
sunnimuslimske kilder nevner lignende formulering.  

En annen beretning sier at Anas ibn Malik sa: ‘’Vi sa til Salman al-Farsi: ‘’Spør Allahs sendebud (FVMH 
og hans familie) hvem hans etterfølger er’’. Så Salman spurte Allahs sendebud (FVMH og hans 
familie), og han (profeten) sa: ‘’Hvem var etterfølgeren til Moses sønnen av Imran?’’ Han (Salman) sa: 
‘’Josva sønnen av Nun.’’ Så sa han (profeten): ‘’Den som er min etterfølger, arvtager, og som 
overholder min avtale er Ali sønnen av Abi Taleb….’’. Denne sunnimuslimske beretningen er nevnt av 
Sibt ibn al-Jawzi i boken ‘’Tadhkirat al-Kawas’’, side 43, al-Mohib al-Tabari i boken ‘’al-Riadh al-
Naddirah’’, kapittel 2 side 178, og beretningen er også nevnt av al-Ghazali al-Shafi’i i ‘’al-Manaqib’’, 
side 141.  

En tredje beretning gitt ut av Ahmed ibn Hanbal, av Abi Bardah som sa: ‘’Ali gikk ut med profeten 
(FVMH og hans familie) ... til han (profeten (FVMH og hans familie)) sa: ’’Er du ikke fornøyd med å ha 
samme posisjon i forhold til meg som Aron hadde i forhold til Moses, utenom profetien, og du er min 
stedfortreder (kalif)...’’. Denne beretningen er nevnt av Sibt ibn al-Jawzi i boken ‘’Tadhkirat al-
Kawas’’, side 19 og al-Mas’odi i boken ‘’Muruj al-Dhahab’’, kapittel 2, side 437. 

Påstander og svar om sjiaislam kunne ha nevnt flere hendelser hvor profetens posisjon i forhold til 
Ali ble sammenlignet med Moses sin posisjon i forhold til hans arvtagere og etterfølgere. I hver av 
hendelsene hvor dette blir nevnt, blir beretningen fortalt i ulike former, slik vi allerede har sett 
eksempler på. I de neste artiklene skal vi gå i dybden på hva Beretningen om posisjonen forteller oss. 

Mohammed og Ali som Moses og Aron (FVMD)  

Påstand: Beretningen om posisjonen, som Påstander og svar om sjiaislam tidligere har nevnt ulike 
sunnimuslimske kilder på, gir ingen bevis på at Ali (FVMH) er profetens etterfølger. Profeten (FVMH 
og hans familie) sa: ’’Din posisjon i forhold til meg er lik posisjonen til Aron i forhold til Moses, med 
unntak av at det ikke kommer noen profet etter meg." Det er sant at denne beretningen er nevnt i 
ulike former, men fortsatt er ikke denne beretningen alene et argument for at Ali er profetens 
etterfølger rett etter hans bortgang. Beretningen viser kun Alis høye posisjon i islam, og det er både 
sunni- og sjiamuslimer enige om.  

Svar: Påstander og svar om sjiaislam har tidligere nevnt ulike former fra sunnimuslimske bøker på 
Beretningen om posisjonen hvor profeten (FVMH og hans familie) sier til Ali (FVMH): ‘’…du er min 
stedfortreder (kalif)…’’ eller ’’Du er mesteren over alle de troende etter meg’’. Disse beretningene 
som inneholder både en formulering om Alis posisjon i forhold til profeten, og i tillegg en bekreftelse 
på at Ali er profetens etterfølger, har en klar mening. Vi vil likevel anta at tillegget ikke er gyldig, og at 
profeten kun sa til Ali: ’’Din posisjon i forhold til meg er lik posisjonen til Aron i forhold til Moses, med 
unntak av at det ikke kommer noen profet etter meg."  La oss se hva koranen sier om Arons posisjon 
sett i forhold til Moses (FVMD).  

Koranen sier i kapittel (sura) 19, vers 53: ‘’I Vår nåde gav Vi ham hans bror Aron, en profet.’’ 
Posisjonen til Ali i forhold til profeten Mohammed (FVMH og hans familie) er lik posisjon som Aron 
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hadde i forhold til Moses (FVMD). Altså oppnådde Ali (FVMH) samme posisjon som profeter fikk 
oppnå siden Aron oppnådde profetenes posisjon i forhold til Moses. Profeten Mohammed (FVMH og 
hans familie) understreket samtidig at det ikke er noen profeter etter han. Derfor har Ali (FVMH) 
profetenes posisjon, men uten å selv være profet.     

Koranen sier i kapittel (sura) 7, vers 142: ‘’Moses sa til sin bror, Aron: «Overta for meg overfor mitt 
folk og gjør tingene vel.’’ Altså var Aron den fremste og første stedfortreder for Moses. Ali har 
samme posisjon, i følge Beretningen om posisjonen. Imam Ali (FVMH) var den fremste og første 
etterfølger og stedfortreder for profeten Mohammed (FVMH og hans familie).   

Koranen sier i kapittel (sura) 20, vers 29-32: ‘’Og gi meg en medhjelper blant mine, Aron, min bror. Gi 
meg kraft og styrke ved ham. Knytt ham til mitt oppdrag.’’ Allah den Allmektige gjorde Aron til den 
viktigste medhjelper for Moses, noe som flere koranvers bekrefter. Det samme gjelder for Ali 
(FVMH). Han var den aller viktigste medhjelper, støttespiller og assistent for profeten Mohammed 
(FVMH og hans familie).     

Beretningen om posisjonen og Koranen bekrefter at Ali (FVMH) oppnådde samme posisjon som 
profetene oppnådde, men at han ikke er profet. Han er profetens første og fremste stedfortreder, 
kalif og etterfølger, og Ali er den aller viktigste medhjelper for profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie). Samlet gir dette klare svar på hvem som har rett til å lede muslimene etter profetens 
bortgang.    

Abu Bakr som Isa og Abraham, Ali som Aron?  

Påstand: Flere riktige sunnimuslimske kilder nevner at profeten (FVMH og hans familie) sa: Slik som 
deg, Abu Bakr, er som Abraham som sa: ‘’Den som følger meg, tilhører meg. Om noen er ulydige mot 
meg, så er Du tilgivende, nåderik.’’ (14:36), og slik som deg, Abu Bakr, er som Isa (Jesus) som sa: ‘’Om 
Du straffer dem, se, de er Dine tjenere. Om Du tilgir dem, se, Du er mektig, vis.’’ (5:118), og slik som 
deg, Omar, er som Moses som sa: ‘’Herre, utvisk deres rikdom og forherd deres hjerter, så de ikke 
tror før de står overfor den smertelige straffen!’’ (10:88), og slik som deg, Omar, er som Noah som 
sa: ‘’Herre, etterlat ikke en eneste av de vantro på jorden!’’ (71:26).  

Profeten (FVMH og hans familie) sa til Ali (FVMH): ’’Din posisjon i forhold til meg er lik posisjonen til 
Aron i forhold til Moses….." Påstander og svar om sjiaislam har tidligere nevnt ulike sunnimuslimske 
kilder for denne beretningen, samt forsøkt å gi en forklaring, men dette beviser ikke at Ali (FVMH) er 
profetens etterfølger. Abu Bakr og Omar har blitt sammenlignet med profeter som Abraham, Isa 
(Jesus), Noah og Moses. Alle disse profetene er bedre enn Aron som Ali ble sammenlignet med. Så 
hvordan kan Ali ha høyere posisjon enn Abu Bakr og Omar?   

Svar: I dette svaret skal vi ikke gå inn i detaljene på om beretningen nevnt i påstanden, som 
sammenligner Abu Bakr og Omar med profeter, er riktig eller ikke. Vi vil bare vise til at noen 
sunnimuslimske lærde, som Ibn Taymiyyah, ikke forteller sannheten når de hevder at denne 
beretningen er nevnt i de to mest riktige bøkene hos sunnimuslimer, Sahih al-Bukhari og Sahih 
Muslim. Denne beretningen er ikke nevnt i noen av de seks mest riktige sunnimuslimske bøkene.  
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Videre skal vi svare på påstanden om at Abu Bakr og Omar har blitt sammenlignet med profeter som 
Abraham, Isa (Jesus), Noah og Moses, og at alle disse profetene er bedre enn Aron som Ali ble 
sammenlignet med. Derfor vil noen, som for eksempel Ibn Taymiyyah, hevde at Abu Bakr og Omar er 
bedre enn Ali.  

Hvis det er slik at Beretningen om posisjonen sammenligner Ali med Aron, så må de som hevder det 
huske at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) også blir sammenlignet med Moses. Muslimer 
er i hvert fall enige om at Abrahams posisjon er høyere enn Moses sin posisjon i islam. Dette er 
basert på en beretning fra Sahih Muslim som forklarer Abrahams posisjon i forhold til alle andre 
skapninger. Hvis det er slik at Abu Bakr blir sammenlignet med Abraham, og profeten Mohammed 
(FVMH og hans familie) sammenligner seg selv med Moses i Beretningen om posisjonen, betyr det at 
Abu Bakr er bedre enn Mohammed (FVMH og hans familie)? Klart nei!  

Så konklusjonen er at når Allahs sendebud sier til Ali: ’’Din posisjon i forhold til meg er lik posisjonen 
til Aron i forhold til Moses…..", er meningen å forklare Alis posisjon i forhold til profeten Mohammed 
(FVMD), ikke å si at Moses er som profeten Mohammed eller Ali er som Aron (FVMD). Ali er ikke som 
Aron, og Moses er ikke som profeten Mohammed. Beretningen om posisjonen viser kun at Alis 
posisjon i forhold til Mohammed (FVMH og hans familie) er som Arons posisjon i forhold til Moses. 
For øvrig les artikkelen ‘’Mohammed og Ali som Moses og Aron (FVMD)’’.     

 

Beretninger om imam Ali (FVMH)  

Ali (FVMH) - den beste etter Allahs sendebud                 

Påstand: Sjiamuslimer hevder at Ali (FVMH) er den beste skapningen etter profeten Mohammed 
(FVMH og hans familie). Dette strider med flere beretninger som sier at de beste blant følgesvennene 
(sahaba) til profeten er Abu Bakr, deretter Omar og så Othman. Altså er disse tre personene bedre 
enn Ali (FVMH). Det er ikke rart at muslimer velger de beste til å lede dem etter profetens bortgang, 
og derfor valgte de Abu Bakr, Omar, Othman så Ali.      

Svar: Vi har tidligere gitt flere bevis på at det kun er Allah den Allmektige som velger profetens 
etterfølger, og ikke menneskene selv. Dersom vi antar at menneskene hadde rett til å velge en 
person til å være profetens etterfølger og stedfortreder, så måtte de valgt den beste personen etter 
Allahs sendebud. Det ville vært urettferdig å ikke velge den beste, men heller velge en som har 
mindre grad av kunnskap, tro og lederevne.  

Her er hva profeten (FVMH og hans familie) selv har sagt om den beste av alle mennesker: ''Ali er den 
beste av menneskeheten og den som fornekter dette er en vantro.'' Sunnimuslimske kilder for denne 
beretningen, eller beretninger med lignende formulering: 1) al-Suyuti i ‘’al-Laali’’, kapittel 1, side 170, 
2) Ibn Asaker i ‘’Tarjamat al-Imam Ali (FVMH)’’, kapittel 2, side 444, beretning nr.: 962, 3) al-Mutakki 
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al-Hindi i ‘’Kanzul Ummal’’, kapittel 11, side 625, beretning nr.: 33045 og 33046, 4) al-Qandozi i 
‘’Janabi’ al-Mawaddah’’, kapittel 2, side 78 og se også side 273, og 5) al-Hafiz al-Khatiib al-Baghdadi i 
‘’Tarikh Bagdad’’, kapittel 7, side 433.  

Beretningen som er nevnt ovenfor forteller oss at Ali (FVMH) er det beste mennesket etter profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie) fra Adam til dommens dag. Det betyr dermed også at han i hvert 
fall er den beste blant profetens følgesvenner (sahaba). Ingen kan nekte for at denne beretningen er 
riktig, da den er nevnt i så mange kilder og av så mange og forskjellige berettere som er kjent for 
troverdighet og ærlighet. Men beretningen nevnt ovenfor strider med beretninger nevnt i Sahih al-
Bukhari om at Abu Bakr, Omar og Othman er de beste som levde under profetens tid. Hvordan løse 
dette?  

For det første er det grunn til å mistenke beretninger som rangerer Abu Bakr, Omar og Othman 
presist i den rekkefølgen. Det var ikke åpenbart for muslimer hvem som skulle komme som 
etterfølger etter Allahs sendebud når Ali (FVMH) ble satt til side. Hadde det vært åpenbart at disse 
tre, og i den rekkefølgen, er de beste blant muslimene, så hadde det ikke vært noe konflikt før og 
etter hver gang noen av dem ble kalif. For det andre er disse beretningene ikke nevnt av profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie), og de som er nevnt direkte av profeten blir av sunnimuslimene 
selv ansett som svake. Se for eksempel hva sunnimuslimske lærde, som Abo Na’im al-Asbahani, sier 
om en beretning som favoriserer Abu Bakr over alle andre mennesker. De sikre beretningene som er 
direkte nevnt av Allahs sendebud sier at Ali (FVMH) er det beste mennesket, vel å merke etter vår 
hellige profet.  

For det tredje, hvis det var slik at Abu Bakr, Omar og Othman var de beste menneskene etter 
profeten Mohammed (FVMH og hans familie), hvorfor brukte de ikke det som argument for deres 
rett til å lede muslimene. Hvorfor sa de aldri selv at Allahs sendebud sa at vi er de beste blant alle 
mennesker? Vi finner det stikk motsatte i beretningene. I sunnimuslimske kilder, som i ‘’al-Tamhid’’, 
side 195, ‘’Tarikh al-Tabari’’, volum 2, side 450, og i ‘’al-Arba’in fi Osol al-Din’’, side 444, nevnes det at 
Abu Bakr sa når han var leder og kalif for muslimene: ’’Gi meg avskjed, gi meg avskjed! Jeg er ikke 
den beste av dere og Ali er blant dere’’. Abu Bakr innrømmer med dette at Ali (FVMH) er den beste 
av alle som var i den tiden, inkludert han, Omar og Othman.     

Ali (FVMH) - den mest likte av Allahs sendebud                 

Påstand: Sjiamuslimer hevder at Ali (FVMH) er den mest likte personen av profeten Mohammed 
(FVMH og hans familie). Dette strider mot en beretning i sunnimuslimske bøker som sier ’’… `Amr ibn 
al-`As beretter at han spurte Allahs sendebud (FVMH og hans familie): Hvem er de mest likte 
personene hos deg? Han (profeten) sa: ‘’Aisha’’. Jeg sa: ‘’Av menn?’’. Han (profeten) sa: ‘’Hennes far 
(Abu Bakr)’’. Jeg sa: ‘’Hvem etter dem?’’. Han (profeten) sa: ‘’Omar’’. Etter det nevnte han navn på 
flere menn.’’ 
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Denne beretningen er nevnt av flere sikre sunnimuslimske kilder som Sahih al-Bukhari. Det er ikke 
rart at muslimene velger Abu Bakr som profetens etterfølger når han er den personen som er mest 
likt av profeten Mohammed (FVMH og hans familie).  

Svar: Vi har tidligere gitt flere bevis på at det kun er  Allah den Allmektige som velger profetens 
etterfølger, og ikke menneskene selv. Her skal vi bevise at Ali (FVMH) er den mest likte personen hos 
Allah den Allmektige og Allahs sendebud. Først skal vi drøfte beretningen som er nevnt i påstanden 
om at Aisha og Abu Bakr er de mest likte personene av profeten Mohammed (FVMH og hans familie).   

Det er riktig at beretningen som er nevnt i påstanden er fra sentrale sunnimuslimske bøker som 
Sahih al-Bukhari, men det betyr ikke at beretningen er riktig. Den er ikke nevnt i så mange kilder, og 
av så mange forskjellige berettere til at den kan sies å være troverdig. Beretningen er fra `Amr ibn al-
`As som er en av fiendene til Ali (FVMH) som kriget mot han i Slaget ved Siffin som kostet 70.000 
mennesker livet. Dette forklarer hvorfor han endret beretningen fra original versjon:  

‘’Jami’ ibn Omair beretter: ‘’Jeg kom inn med min tante til Aisha, så jeg spurte: ‘’Hvem var den mest 
likte personen av Allahs sendebud (FVMH og hans familie)?’’. Hun (Aisha) sa: ‘’Fatima’’. Jeg sa: ‘’Av 
menn?’’. Hun (Aisha) sa: ‘’Hennes ektefelle (Ali)’’…’’. Sunnimuslimske kilder: 1) al-Tabari i ‘’al-Mu’jam 
al-Kabir’’, del 22, side 403, 2) al-Hakim al-Naisabori ‘’al-Mustadrak’’, del 3, side 157, og al-Hakim 
skriver at denne beretningen har riktig og troverdig kilde, og at al-Bukhari og Muslim (to menn som 
skrev sahih-bøkene) ikke har nevnt beretningen i deres bøker, og 3) al-Imam al-Tirmidi i ‘’Sunnan al-
Tirmidi’’, volum 5, side 701, beretning nr.: 3874. Påstander og svar om sjiaislam kunne ha nevnt 
minst 30 kilder til på at denne beretningen, eller lignende formuleringer, ble sagt om Fatima (FVMH) 
og Ali (FVMH). Dermed forfaller beretningen som er nevnt i påstanden og som er fortalt av en mann 
som kriget mot Ali (FVMH).  

En annen beretning viser at Ali (FVMH) ikke bare er den mest likte personen hos Allahs sendebud, 
men at han også er den mest elskede personen hos Allah den Allmektige, vel å merke etter profeten 
Mohammed. Beretningen sier: ‘’… Anas ibn Malik beretter: ‘’Profeten (FVMH og hans familie) fikk en 
(stekt) fugl som han likte. Han (profeten) sa: ’’O Allah, bring den av skapelsen som du elsker mest for 
å dele denne fuglen med meg’’, og Ali (FVMH) kom og spiste med han av fuglen til de ble ferdige’’. 
Sunnimuslimske kilder: 1) al-Bukhari i ‘’al-Tarikh al-Kabir’’, del 2, side 3, 2) Ahmed ibn Hanbal i 
‘’Fadha’il al-Sahaba’’, beretning nr.: 913, og 3) al-Imam al-Tirmidi i ‘’Sunnan al-Tirmidi’’, beretning nr.: 
3655. Her kunne Påstander og svar om sjiaislam ha nevnt minst 55 sunnimuslimske kilder for denne 
beretningen fortalt av minst 10 ulike følgesvenner av profeten (FVMH og hans familie).   

Fortjener ikke den personen som er mest likt av Allah den Allmektige etter profeten, og den som er 
mest likt av Allahs sendebud, å bli fulgt som veileder, kalif og leder rett etter bortgangen til profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie)?    

Ali (FVMH) - den første som aksepterte islam    

Påstand: Den første som ble muslim er profetens følgesvenn Abu Bakr (måtte Allah være tilfreds med 
han). Ali (FVMH) ble muslim før han, men det regnes ikke med på grunn av Alis unge alder.  
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Svar: Det er en generell enighet blant alle muslimer, enten de er sjia eller sunni, om at Ali (FVMH) er 
den første som ble muslim. Dette baserer seg på flere beretninger fra profeten Mohammed (FVMH 
og hans familie), som denne: ‘’… den første av dere som ble muslim er Ali ibn Abi Talib’’. Blant annet 
nevnes denne beretningen av al-Hakim al-Naisabori i ‘’al-Mustadrak’’, del 3, side 136. Al-Hakim, som 
er en stor sunnimuslimsk lærd, skriver at denne beretningen er riktig og har troverdig kilde. Så alle er 
enige om at Ali (FVMH) er den første som ble muslim, den første som trodde på profetens budskap, 
og den første som utførte bønn med Allahs sendebud.  

Uenigheten ligger i det skille mellom den første ungdommen som ble muslim, kontra den første i 
voksen alder som ble muslim. Her mener sunnimuslimer at Abu Bakr var den første i voksen alder 
som ble muslim. Påstander og svar om sjiaislam stiller spørsmålstegn ved opprinnelsen for dette 
skille mellom de unge og de voksene. Denne fordelingen finnes ikke i beretninger fra profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie), og denne fordelingen er heller ikke nevnt i Koranen. Hvorfor 
skal da noen gjøre det mindre verdt at Ali (FVMH) ble muslim siden han gjorde det i en ung alder? 
Profeten snakker i utallig mange beretninger om at Ali (FVMH) var den første som trodde på han, og 
brukte aldri den fordelingen mellom de unge og de voksene som sunnimuslimene kommer med i dag.        

Det er verdt å nevne at ikke alle sunnimuslimer er enige om at Abu Bakr var den første som ble 
muslim av de i voksen alder. al-Tabari, som er en sunnimuslimsk lærd, nevner i hans kjente bok, ‘’al-
Tarikh’’, del 1, side 450: ‘’… Mohammed ibn Sa’d sa: ‘’Jeg sa til faren min: ‘’Var Abu Bakr den første av 
dere som aksepterte islam? Han (faren) sa: Nei, femti (personer) før han aksepterte islam…’’.  

Dessuten står det i sunnimuslimske bøker navn på flere andre som ble muslimer før Abu Bakr. I ‘’al-
Mu’jam al-Kabir’’ av al-Tabarani og flere andre kilder nevnes det at den andre personen som ble 
muslim etter Ali (FVMH) var Zaid ibn Harithah. Det er enighet om at Ali (FVMH), var den første som 
aksepterte islam, men det er uenighet blant sunnimuslimske kilder om Abu Bakr i det hele tatt var 
blant de femti første.  

Ali (FVMH) – profetens nærmeste følgesvenn  

Påstand: Følgesvennene til profeten (sahaba) har en spesiell status i islam fordi de var med profeten, 
observerte hans handlinger, og hørte hva han sa direkte. Abu Bakr og Omar var profetens nærmeste 
følgesvenner, og de som fikk med seg mest av det profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa 
og gjorde fordi de hele tiden var med han. Derfor ble de valgt som profetens etterfølgere før Ali 
(FVMH).  

Svar: Det er feil at Abu Bakr og Omar var de nærmeste følgesvennene av Allahs sendebud. Den som 
brukte mest tid med profeten Mohammed (FVMH og hans familie) var Ali (FVMH). En viktig ting er 
tiden før åpenbaringen fra Allah den Allmektige til hans profet, Mohammed (FVMH og hans familie). 
Før åpenbaringen var Ali (FVMH), fra en alder på rundt fem år, med profeten. Mohammed (FVMH og 
hans familie) fikk ta over omsorgen til Ali (FVMH) etter at Abi Talib (Alis far) trengte hjelp til dette på 
grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i Mekka. Etter åpenbaringen var Ali (FVMH) den 
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første som aksepterte islam, den første som trodde på Allah sendebud, og den første som utførte 
bønn med Mohammed (FVMH og hans familie).  

Sunnimuslimske kilder, som’’al-Mustadrak alaa al-Sahihain’’ av al-Hakim al-Naysabori, beretning nr.: 
4609, nevner: ‘’… Abi Ishak sa: ‘’Jeg spurte Qathm ibn al-Abbas (som er fetteren til profeten 
Mohammed, og fetteren til Ali (FVMD): ‘’Hvordan arvet Ali (FVMH) Allahs sendebud (FVMH og hans 
familie) og ikke dere? Han sa (Qathm): ‘’Fordi han (Ali) var den første som fulgte han (Allahs 
sendebud), og den av oss som var mest klistret til han (Allahs sendebud).’’  

Beretningen ovenfor blir beskrevet av al-Hakim al-Naysabori som riktig, og er nevnt i mange andre 
sunnimuslimske kilder. Den viser oss at den som brukte mest tid med profeten Mohammed (FVMH 
og hans familie), og var mest klistret til han, altså festet eller bundet til han, var Ali ibn Abi Talib 
(FVMH). Legg merke til at ordet klistret (på arabisk: lozoq) blir brukt for å beskrive det nære forholdet 
mellom Ali og Allahs sendebud. Dermed er Ali (FVMH) den som fikk med seg flest mulig utsagn 
(hadith) og handlinger av Allahs sendebud, og er den beste til å forklare muslimene hvordan 
profetens tradisjon (sunna) var. Han er også den beste til å forklare og tolke koranversene fordi han 
var profetens nærmeste følgesvenn. Fortjener ikke den nærmeste følgesvennen av Allahs sendebud å 
bli hans etterfølger, spesielt når ingen andre fulgte profeten Mohammed (FVMH og hans familie) slik 
Ali (FVMH) gjorde?  

Ali (FVMH) har mest kunnskap etter Allahs 

sendebud     

Påstand: Abu Bakr og Omar er de som har mest kunnskap etter profetene (FVMD). Derfor valgte 
muslimene dem som etterfølgere av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) før Ali (FVMH). 
Kunnskapen Abu Bakr og Omar hadde, kan ikke sammenlignes med kunnskapen noen andre 
følgesvenner (sahaba) hadde.  

Svar: Påstander og svar om sjiaislam gjorde en omfattende undersøkelse i sunnimuslimske bøker og 
taler for å finne noe som tyder på at Abu Bakr og Omar var blant de mest kunnskapsrike, og fant ikke 
en eneste beretning eller koranvers som ga oss klare bevis på dette. Vi fant heller denne beretningen 
som beviser det motsatte:  

‘’… Salem ibn Abdullah ibn Omar beretter av sin far: ‘’Abu Bakr al-Sidik (altså den første kalifen) og 
Omar ibn al-Khattab og en gruppe av følgesvennene til Allahs sendebud (FVMH og hans familie) var 
sittende etter bortgangen til Allahs sendebud. Så de nevnte de største syndene, og hadde ikke 
kunnskap om de (syndene). De sendte meg til Abdullah ibn `Amr ibn al-`As for å spørre han om dette, 
og han fortalte meg: ‘’Den største synden er å drikke vin’’. Jeg kom og fortalte dem (gruppen av 
følgesvennene inkludert Omar og Abu Bakr), og de benektet dette. De sto opp alle sammen, inntil de 
kom til han i hans hjem. Han (Abdullah ibn `Amr ibn al-`As) fortalte dem at Allahs sendebud (FVMH 
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og hans familie) sa… ’’. Beretningen er lang, men de ble etter forklaringen fra Abdullah ibn `Amr ibn 
al-`As overbevist om at de tok feil.    

Beretningen viser klart og tydelig at Abu Bakr og Omar ikke er blant de mest kunnskapsrike, da de 
ikke hadde kunnskap om de største syndene en person kan begå i islam. Dessuten tvilte de på at det 
å drikke alkohol (vin) er blant de største syndene, noe som er kjent blant muslimer. Dette forteller 
oss om kunnskapsnivået de to hadde. Så hvordan kan de være blant de mest kunnskapsrike 
menneskene gjennom menneskehetens historie? Sunnimuslimske kilder for denne beretningen: 1) 
al-Albani i ‘’al-Silsilah al-Sahiha’’, del 6, side 439, 2) ’’al-Mustadrak alaa al-Sahihain’’ av al-Hakim al-
Naysabori, del 5, side 142, og 3) Ibn Hajr al-Haitami i ‘’al-Zawajer ‘an Iqtiraf al-Kaba’er’’, del 2, side 
153. Alle disse kildene som nevner denne beretningen sier at den er riktig og troverdig.  

Ali ibn Abi Talib (FVMH) er den mest kunnskapsrike etter Allahs sendebud. Profeten (FVMH og hans 
familie) sa: ''Den mest kyndige (dyktige/kunnskapsrike) person i mitt folk etter meg er Ali.'' 
Sunnimuslimsk kilde: ‘’Manakib al-Imam Ali ibn Abi Talib’’ av Ibn al-Maghazeli al-Shafi'i.   

Profeten sa også: ''Jeg er kunnskapens by og Ali er dens port. Den som søker etter kunnskap må gå 
igjennom porten.’’ Sunnimuslimske kilder: 1) al-Hakim i ‘’al-Mustadrak’’, vol.3, side 126, beretning 
nr.: 4637-4639, 2) al-Tabari i ‘’al-Riadh al-Nadhirah’’, del 1, side 192, 3) al-Dhahabi i ‘’Mizan al-
I’tidal’’, kapittel 2, side 251 og kapittel 4, side 366, 4) Ibn Kathir i ‘’al-Bidaya wa al-Nihaya’’, del 7, side 
372, og 5) al-Baghdadi i boken ‘’Tarikh Bagdad’’, del 2, side 377. Påstander og svar om sjiaislam 
kunne attpåtil ha nevnt over 80 kilder. Den som har mest kunnskap om islam må lede muslimene 
etter profeten (FVMH og hans familie), fordi kun Ali (FVMH) kan innføre den riktige versjonen av 
islam i samfunnet.   

Ali (FVMH) - den beste til å dømme  

Påstand: Abu Bakr og Omar var de som var de mest rettskafne personene etter Allahs sendebud i 
situasjoner hvor de skulle dømme. Rettskafne betyr hederlige og redelige. Med andre ord, dømte de 
nesten ikke feil. Absolutt alle muslimer kom til dem når de trengte noen som kunne dømme ved 
konflikter eller etter at noe kriminelt hadde skjedde. Da var det Abu Bakr eller Omar som dømte etter 
profetens tid for alle muslimer, noe som viser deres evne til å dømme rettferdig. Derfor valgte 
muslimer dem som profetens etterfølgere.   

Svar: Å dømme med rettferdighet er en av de vanskeligste og mest kompliserte oppgavene en person 
kan få. En person som dømmer med rettferdighet må først vite hva rettferdighet er. Dessuten vil det 
i en islamsk sammenheng bety at personen som har evnen til å dømme rettferdig også må vite hva 
Koranen og profetens tradisjon (sunna) sier for å kunne dømme etter den. Alle profetens 
følgesvenner, inkludert Omar og Abu Bakr, var enige om at den beste til å dømme etter Allahs 
sendebud Mohammed (FVMH og hans familie) var Ali (FVMH). Omar ibn al-Khattab sier: ‘’… Ali er 
den mest rettskafne (beste til å dømme) blant oss… ’’. Sunnimuslimske kilder: ‘’Sahih al-Bukhari’’ 
(mest riktige boken innenfor sunniislam), beretning nr.: 4121, og Musnad Ahmed, beretning nr.: 
2017.   
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Det Omar sier i denne beretningen bekrefter det profeten i utallig mange sammenhenger har sagt 
om at ''den mest rettskafne personen (beste til å dømme) er Ali''. Se for eksempel hva den 
sunnimuslimske Ibn Hajr al-Askalani skriver i boken ‘’ Fath ul-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari’’, del 8, 
side 167.    

Omar ibn al-Khattab pleide selv å si: ‘’O Allah, ikke la meg oppleve en vanskelig sak hvor Abo al-
Hassan (imam Ali (FVMH)) ikke er til stede for den’’. Omar sa også: ‘’Måtte Allah ikke la meg havne i 
et sted hvor du, Abo al-Hassan, ikke er’’. Disse beretningene, og lignende beretninger, er nevnt i 
situasjoner hvor den andre kalifen, Omar, ikke greide å svare eller dømme i vanskelige situasjoner. Ali 
(FVMH) steppet inn i slike situasjoner og løste sakene, og hjalp Omar ibn al-Khattab som ikke hadde 
evne til å svare. Sunnimuslimsk kilde for den første beretningen er Sibt ibn al-Jawzi i ‘’Tadhkirat al-
Khawas’’, side 87, og den andre beretningen er nevnt av al-Qastalani i boken ‘’Irshad al-Sari’’, del 3, 
side 195. Lignende formulering for den første beretningen er nevnt i ‘’Tarikh ibn Kathir’’, del 7, side 
359, og i boken ‘’Alfotohat al-Islamiah’’, del 2, side 306.   

Når det gjelder Abu Bakr, så kan vi lese i sunnimuslimske kilder, som i ‘’al-Tamhid’’, side 195, ‘’Tarikh 
al-Tabari’’, volum 2, side 450, og i ‘’al-Arba’in fi Osol al-Din’’, side 444, at Abu Bakr sa når han var 
leder og kalif for muslimene: ’’Gi meg avskjed, gi meg avskjed! Jeg er ikke den beste av dere når Ali er 
blant dere’’. Abu Bakr innrømmer med dette at Ali (FVMH) er den beste av alle som var i den tiden, 
inkludert han, Omar og Othman. Dette gjelder også evnen til å dømme rettferdig. Den som kan mest 
om rettferdighet, altså imam Ali (FVMH), har derfor mer rett til å lede muslimene.     

Ali er med Koranen, og Koranen er med Ali  

Påstand: Abu Bakr, Omar og Othman er de som kan mest om Koranen. De kjenner Koranens innhold 
bedre enn alle andre følgesvenner av profeten (sahaba). Derfor valgte muslimene dem som ledere 
før Ali (FVMH).  

Svar: Den som kan mest om Koranen etter Allahs sendebud (FVMH og hans familie) er Ali (FVMH). 
Profeten sier i flere beretninger: ''Ali er med Koranen og Koranen er med Ali. De vil aldri skille seg fra 
hverandre (Allahs bok og Ali), inntil de kommer tilbake hos meg ved det endeløse-havet (på 
dommens dag)''. Sunnimuslimske kilder: 1) al-Hakim al-Naysabori i ’’al-Mustadrak alaa al-Sahihain’’, 
del 3, side 124, 2) al-Haithami i ‘’Majma’ al-Zawa’id, del 9, side 134, og 3) al-Suyuti i ‘’Tarikh al-
Kholafa’’’, side 137. Beretningen finnes i flere andre sunnimuslimske kilder. 

Legg merke til at det ikke bare er Ali som er med Koranen, men at den hellige Koranen også er med 
Ali (FVMH). Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) setter likhetstegn mellom Ali og Koranen. 
Det betyr at Ali (FVMH) er feilfri på samme måte som Koranen er feilfri. Ali (FVMH) vil alltid være 
med Koranen, altså på rett spor, fordi Ali og Koranen skiller seg ikke fra hverandre.  

Det finnes ikke beretninger fra profeten (FVMH og hans familie) eller koranvers som sier at Abu Bakr, 
Omar og Othman har mer kunnskap om Koranen enn andre som levde på samme tid. Påstander og 
svar om sjiaislam fant heller denne beretningen som beviser det motsatte: ‘’… Anas ibn Malik hørte 
Omar ibn al-Khattab si: ‘’ Og i dem har Vi latt korn vokse, og vinstokker og grønnsaker, oliven og 
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palmer og trefylte haver og frukt, og fôr’’ (Koranen 80:27-33). Han (Anas ibn Malik) sa: ‘’Så alt dette 
vet vi hva er, men hva er fôr!?’’. Etter det knakk [Omar] en gren som var i hans hånd og sa: ’’Jeg 
sverger ved Gud, dette er å blande seg i det som ikke er ditt anliggende. Følg det som er klart fra 
denne boken (Koranen)’’. Sunnimuslimske kilder: 1) al-Hakim al-Naysaburi i ‘’al-Mustadrak Ala al-
Sahihain’’, beretning nr.: 3897, og 2) al-Mutakki al-Hindi i ‘’Kanzull ‘Omal’’, kapittel 2, side 328. al-
Hakim al-Naysaburi sier at denne bretningen er riktig og troverdig, og at den oppfyller vilkårene til 
Bukhari og Muslim (de som har skrevet de mest riktige bøkene innenfor sunniislam).      

Ordet fôr (på arabisk: ‘abba) er ikke et vanskelig ord verken på arabisk eller norsk. Hvorfor svarte ikke 
Omar på spørsmålet fra Anas ibn Malik?  Samme beretning er nevnt med andre formuleringer som 
klart viser at Omar ikke viste forskjellen på frukt (på arabisk: fakiha) og fôr (på arabisk: ‘abba). Dette 
sier noe om Omars kjennskap til Koranen.  

En annen viktig og sentral ting vi må studere er når Omar sier: ‘’Følg det som er klart fra denne boken 
(Koranen)’’. Skal muslimene følge hele Koranen, eller skal muslimene kun følge det som er klart og 
tydelig for dem? Alle muslimer sier at vi skal følge hele Koranen, ikke deler av Koranen. Omar har 
med dette misforstått en grunnleggende ting i islam, altså at hele Koranen skal følges. Igjen sier dette 
noe om Omars forhold til Koranen. Sjiamuslimer følger den som alltid er med hele Koranen, og som 
hele Koranen alltid er med. Sjiamuslimer følger Koranen og Ali (FVMH). 

Ali (FVMH) skiller rett fra galt 

Påstand: Omar ibn al-Khattab fikk tilnavnet al-Farooq av profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie) som betyr en som skiller rett fra galt. Abu Bakr fikk tilnavnet al-Siddiq: Den Sannferdige, den 
som aldri lyver. Å få slike titler fra Allahs sendebud sier noe om deres nivå som ikke kan 
sammenlignes med nivået til andre følgesvenner (sahaba). Derfor ble de profetens etterfølgere før 
Ali (FVMH).  

Svar: De aller fleste beretningene som nevner at profeten (FVMH og hans familie) kalte Omar for al-
Farooq (den som skiller rett fra galt) og Abu Bakr al-Siddiq (den sannferdige) blir av sunnimuslimene 
selv ansett som svake, uriktige og utroverdige. Siden vi har satt oss et mål om å svare kort, rekker vi 
ikke å gå gjennom over 10 beretninger og vurdere hver og en av dem. Al-Albani skriver i boken ‘’al-
Silsilah al-Da’ifah’’, beretning nr. 3062, at Allahs sendebud sa: ‘’Allah plasserte sannheten på Omars 
tunge og hans hjerte. Han er al-Farooq - Allah har gjennom han skilt rett fra galt’’. Al-Albani som er 
en stor sunnimuslimsk lærd sier at denne beretningen er svak, og at den ikke kan anses som 
troverdig.  

Dette var et konkret eksempel, men det finnes beretninger om at Allahs sendebud fant tilnavnene 
(al-Farooq og al-Siddiq) skrevet i himmelen da han ble ført dit. I tillegg til at disse beretningene 
innholdsmessig ikke er logiske, blir de avvist av sunnimuslimske lærde fordi det er store svakheter 
knyttet de som beretter eller forteller dem. Det er ikke rart at deres berettere ikke blir ansett som 
troverdige når beretningen er endret fra følgende:  
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 ‘’… Ali (FVMH) sa: ‘’Jeg er Allahs tjener, og broren av hans sendebud (FVMH og hans familie). Jeg er 
den største sannferdige (på arabisk: al-Siddiq al-Akbar). Ingen kaller seg dette etter meg uten å være 
en løgner.’’ Denne beretningen er nevnt i boken ‘’Sunnan ibn Majeh’’, beretning nr. 117, og alle 
berettere er til å stole på, i følge ibn Majeh selv som er en stor sunnimuslimsk lærd.  

‘’Aba Dhar (al-Gifari) beretter: ‘’Jeg hørte Allahs sendebud (FVMH og hans familie) si til Ali (FVMH): 
‘’Du er den største sannferdige (på arabisk: al-Siddiq al-Akbar), og du er al-Farooq - den som skiller 
mellom rett og galt…’’. Sunnimuslimske kilder som nevner denne beretningen eller lignende 
beretninger: 1) al-Haithami i ‘’Majma’ al-Zawa’id’’, kapittel 9, side 102, 2) al-Tabari i ‘’Thakha’ir al-
‘Okba’’, side 56, 58, og 60, 3) al-Motaqqi al-Hindi i ‘’Kanzul ‘Umal’’, del 11, side 616, og 4) Ibn ‘Asaker 
‘’Tarikh Dimashk’’, del 42, side 32, 41, 42 og 43.  

I tillegg nevner flere sunnimuslimske kilder en beretning som de selv utgir som troverdig om at Ali 
(FVMH) alltid er med det som er rett. Med andre ord skiller Ali mellom det som er rett og galt, noe 
som er den virkelige betydningen av tittelen al-Farooq. Profeten sa: ‘’Ali er med det som er rett (på 
arabisk: haqq), og det som er rett er med Ali uansett hvor han er’’.  al-Haithami i ‘’Majma’ al-Zawa’id’’ 
nevner beretningen i ulike varianter i del 7, side 234-235, og sier at den er riktig og at deres menn 
(fortellere) er troverdige. Studerer vi beretningene nøye, finner vi ut at Ali (FVMH) er al-Farooq (den 
som skiller mellom rett og galt) og al-Siddiq al-Akbar (den største sannferdige). 

 

Ali (FVMH) er lik Allahs sendebud?  

Påstand: Koranen, kapittel (sura) 3, vers: 60-61 sier: ‘’Sannheten er fra Herren, så vær ikke en tviler. 
Om noen vil strides med deg om dette etter at viten er blitt deg til del, så si: «Kom, la oss kalle 
sammen våre sønner og deres sønner, våre kvinner og deres kvinner og oss selv og dere. Så skal vi 
anrope Gud, og nedkalle Guds forbannelse over dem som lyver.»’’  
Med ‘’oss selv’’ i dette koranverset menes blant annet Omar og Abu Bakr. Dette finner vi i den 
sunnimuslimske boken ‘’Tarjamat Othman ibn ‘Afan’’.   
Svar: Sunnimuslimske lærde er enige om at den som er beskrevet som ‘’oss selv’’ i koranverset, altså 
profeten selv, er Ali (FVMH). I Sahih Muslim, som er en av de fullstendig riktige bøkene innenfor 
sunniislam, sier i en beretning i del 4, beretningnr. 1871: ‘’Når dette koranverset kom: «Kom, la oss 
kalle sammen våre sønner og deres sønner...», kalte profeten Mohammed (FVMH og hans familie) 
Ali, Fatima, Hassan og Hussein, og sa ‘’O, Allah. Dette er min familie.’’ Det samme finner vi i nesten 
alle sunnimuslimske bøker som tolker Koranen. Så ‘’våre sønner’’ for profeten Mohammed (FVMH og 
hans familie) er Hassan og Hussein (FVMD), ‘’våre kvinner’’ er Fatima (FVMH), og ‘’oss selv’’ er Ali 
(FVMH). Dette er det enstemmighet om blant sunnimuslimer.       

La oss stoppe litt ved hva som menes med at noen blir kalt for ‘’oss selv’’. Med andre ord blir Ali 
(FVMH) kalt for selve profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Hva betyr det?  
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Dette verset i Koranen må sees i sammenheng med Beretningen om posisjonen som vi tidligere har 
skrevet om. Beretningen er blant annet gitt ut av Ahmed ibn Hanbal, av Abi Bardah som sa: ‘’Ali gikk 
ut med profeten (FVMH og hans familie) … til han (profeten (FVMH og hans familie)) sa: ’’Er du ikke 
fornøyd med å ha samme posisjon i forhold til meg som Aron hadde i forhold til Moses, utenom 
profetien, og du er min stedfortreder (kalif)…’’. Denne beretningen er nevnt av Sibt ibn al-Jawzi i den 
sunnimuslimske boken ‘’Tadhkirat al-kawas’’, side 19 og al-Mas’odi i boken ‘’Muruj al-Dhahab’’, 
kapittel 2, side 437. 
Ali (FVMH) er lik profeten Mohammed (FVMH og hans familie), men forskjellen er at Ali (FVMH) ikke 
er profet. Derfor blir han i Koranen kalt for ‘’oss selv’’, altså selve profeten Mohammed (FVMH og 
hans familie). Beretningen bekrefter dette da Ali (FVMH) har samme posisjon som Allahs sendebud, 
men utenom profetien. Altså er han leder slik profeten er leder, syndefri slik profeten er syndefri, 
kunnskapsrik slik profeten er kunnskapsrik, osv. Den som Koranen beskriver som selve profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie), altså Ali (FVMH), har mer rett til å lede muslimene etter 
bortgangen til Allahs sendebud enn hvilken som helst annen person.        

Ghadeer Khum 

Beretningen om Ghadeer Khum og dens kilder  

Påstand: Beretningen om Ghadeer Khum er nevnt i flere kilder, blant annet Musnad Ahmed som 
skriver:  

‘’Profeten (FVMH og hans familie) sa på Ghadeer Khum-dagen: ‘’ Står ikke jeg de troende nærmere 
enn dem selv, og mine koner er deres mødre? Vi sa: Jo, Allahs sendebud. Han sa: ‘’Den som har meg 
som sin mester (arabisk: mawla), har Ali som sin mester. Å Allah, still deg bak den som stiller seg bak 
han, og gå imot den som går imot han.’’   

Sjiamuslimer mener denne beretningen beviser at Ali (FVMH) er profetens etterfølger. Vi trenger ikke 
å bruke tid på å analysere denne beretningen en gang, for denne beretningen er svak og har ikke 
kilde.  

Svar: Beretningen om Ghadeer Khum er den mest omtalte beretningen innenfor hele islam! Årsaken 
til at denne beretningen er så godt spredt henger sammen med at titusener av muslimer hørte den 
direkte fortalt av profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Tall varierer mellom alt fra ca. 200 
tusen til 70.000 muslimer som var med Allahs sendebud på Ghadeer Khum-dagen. Uansett hva tallet 
var, finner vi få andre eksempler på at så mange samtidig hørte på en beretning fortalt av profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie). Abu al-Muddafar, Sibt ibn al-Jawzi al-Hanafi, sa om denne 
hendelsen i begynnelsen av hans bok ‘’Tathkirat al-Khawas’’:  

‘’Historielærde er enige om at Ghadeer-hendelsen skjedde etter at Allahs sendebud (FVMH og hans 
familie) kom tilbake fra Hajjat Alwada’ (den første og siste pilegrimsreisen til Allahs sendebud) i den 
18. [av måneden] Dhu al-Ḥijjah. Med han av følgesvenner, ørkenaraberne og av de som bodde rundt 
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Mekka og Medina var 120.000. De var med han under Hajjat Alwada’, og hørte han si ‘’Den som har 
meg som sin mester, har Ali som sin mester’’. Dette har blitt publisert av Ahmed ibn Hanbal i ‘’al-
Musnad’’ og i ‘’al-Fadha’il’’, og også av  al-Tirmidi.’’         

Ahmed ibn Ali ibn Hajr al-Askalani sier i hans bok ‘’Tahdhib al-Tahdhib’’, kapittel 7, side 297: 

‘’Når det gjelder beretningen [som sier] ‘’Den som har meg som sin mester, har Ali som sin mester’’ 
så har al-Tirmidi og al-Nisa’i (to sunnimuslimske lærde) publisert den, og beretningens kilder er veldig 
mange. Ibn ’Oqdah (også en sunnimuslimsk lærd) skrev en egen bok som omfattet alle kildene, og 
flere av beretningens kilder er riktige eller gode. Vi fortalte tidligere [i denne boken] av Imam Ahmed 
[ibn Hanbal] at han sa: ‘’Vi har ikke mottatt om noen andre følgesvenner (arabisk: sahaba) det vi har 
mottatt om Ali ibn Abi Taleb (FVMH)’’….’’ 

Videre forteller ibn Hajr al-Askalani under samme avsnitt at 70 følgesvenner (arabisk: sahaba) eller 
mer har fortalt denne beretningen. I den sammenhengen er det verdt å nevne at hvis kun 5 
følgesvenner hadde fortalt en beretning, så hadde beretningen blitt karakterisert som svært 
troverdig av sunnimuslimer. Her diskuterer vi en beretning som er fortalt videre av over 70 
følgesvenner, og noen har til og med telt og funnet ut at beretningen er fortalt videre av over 100 
følgesvenner. Statistikk basert på samlinger av denne beretningen, som samlingen al-‘Alamah 
Al’Amini med navnet ‘’al- Ghadeer’’, viser at beretningen er nevnt med over 40 ulike fortellerkjeder i 
sjiamuslimske bøker mot over 80 ulike fortellerkjeder i sunnimuslimske bøker. Dette viser at 
beretningen ikke bare begrenser seg til sjiamuslimske bøker. Det finnes ikke en annen beretning 
innenfor islam som er mer troverdig, mer spredt eller mer riktig enn beretningen om Ghadeer Khum.  

 

Varianter av beretningen om Ghadeer Khum  

Påstand: Beretningen om Ghadeer Khum er riktig, men det eneste riktige av den er delen hvor 
profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sier: ‘‘Den som har meg som sin mester (arabisk: 
mawla), har Ali som sin mester’’. Alle andre påplussinger er noe sjiamuslimer selv har funnet på for å 
heve statusen til Ali (FVMH). Beretningen finnes kun i en variant, altså den varianten som er nevnt 
ovenfor.  

Svar: Slik vi har nevnt tidligere er beretningen om Ghadeer Khum en beretning som er nevnt av titalls 
av følgesvennene til profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Dette førte til at beretningen 
finnes i flere versjoner; noen er forkortet mens andre inneholder litt flere detaljer og mere innehold. 
Her er en variant:   

‘’Aisha bint Sa’d beretter av Sa’d at han sa: ‘’Vi var med Allahs sendebud på Mekkas vei,…, så når han 
kom til Ghadeer Khum som er i Khum stoppet folket. Etter det kom de som hadde dratt fra oss 
tilbake, og de som fulgte etter ble forent med han. Når alle var samlet sa han (FVMH og hans familie): 
‘’Dere mennesker! Har jeg forkynt (Allahs ord)? ’’. De sa: ‘’Ja’’. Han sa: ‘’Å Allah, vær vitne over 
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dette’’. Etter det sa han: ‘’Dere mennesker! Har jeg forkynt? ’’ De sa: ‘’Ja’’. Han sa: ‘’Å Allah, vær vitne 
over dette’’ (gjentok dette tre ganger).  

Han sa: ‘’Dere mennesker! Hvem er deres mester? De sa: ‘’Allah og hans sendebud.’’ (de gjentok 
dette tre ganger). Etter det tok han hånden til Ali ibn Abi Taleb og reiste han opp og sa: ‘’Den som har 
Allah og hans sendebud som sin mester, vil ha han (Ali) som sin mester. Å Allah, still deg bak den som 
stiller seg bak han, og gå imot den som går imot han.’’   

Sunnimuslimsk kilde for denne beretningen er ‘’Tarikh Dimashq’’ av Ibn ‘Asaker, bind 2, side 53. Legg 
merke til at beretningens ulike deler tyder på at hendelsen var av svært viktighet. For det første kom 
de som hadde dratt fra profeten Mohammed (FVMH og hans familie) tilbake, altså ble det sendt folk 
rundt som ba alle returnere. For det andre peker det i retninge av viktigheten at dette måtte skje på 
en slik varm dag og i disse omstendighetene. Når alle var samlet igjen, begynte Allahs sendebud 
(FVMH og hans familie) å snakke. Legg også merke til at profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie) drar en linje mellom Allahs og hans egen mester-posisjon og til Alis mester-posisjon. Vi skal 
se på en variant til:  

‘’…av Zadhan Abi Omar at han sa: ‘’Jeg hørte Ali i al-Rahbah da han spurte folket: ‘’Hvem var til stede 
da Allahs sendebud (FVMH og hans familie) på Ghadeer Khum-dagen sa det han sa?’’.  Tretten 
personer sto opp og vitnet om at de hørte Allahs sendebud (FVMH og hans familie) da han sa: ‘‘Den 
som har meg som sin mester (arabisk: mawla), er Ali hans mester’’. Sunnimuslimsk kilde: Musnad 
Ahmed, beretning nr. 906.  

Omar gratulerer Ali på Ghadeer Khum-dagen  

Påstand: Sjiamuslimer påstår at Omar ibn al-Khattab gratulerte imam Ali (FVMH) på selve Ghadeer 
Khum-dagen, og at han kalte Ali (FVMH) for sin mester. Dette er noe kun sjiamuslimske bøker referer 
til. La oss likevel anta at Omar gratulerte imam Ali (FVMH) denne dagen. Dette betyr ikke at han 
godtok han som leder etter profeten, men heller at Ali ble hedret som et godt menneske.  

Svar: La oss først se om det kun er sjiamuslimer som nevner denne delen av hendelsen. Vi starter 
med en beretning nevnt fra boken ‘’Tarikh Bagdad’’ av al-Khatib al-Bagdadi, bind 8, side 289:      

 ‘’.. Abo Horaira sa: ‘’Den som faster den 18. [av måneden] Dhu al-Ḥijjah får registrert belønning 
tilsvarende det å faste i 60 måneder. Den dagen er Ghadeer Khum-dagen når profeten (FVMH og 
hans familie) tok hånden til Ali ibn Abi Taleb og sa: ‘’Er jeg ikke mesteren over alle troende?’’. De sa: 
‘’Jo, Allahs sendebud’’. Han (Allahs sendebud) sa: ‘‘Den som har meg som sin mester (arabisk: 
mawla), har Ali som sin mester’’. Omar ibn al-Khattab sa: ‘’Bakhin, bakhin sønnen av Abi Taleb! Du 
har nå blitt min mester og mesteren over enhver muslim.’’ Allah sendte deretter ned: ‘’ I dag har Jeg 
fullbrakt deres religion’’ (Koranen 5: 3)…’’   

Utrykket bakhin bakhin på arabisk sies når noe eller noen skal forfremmes eller opphøyes. 
Beretningens mening og innehold er klar. Vi velger derfor å gå rett på en annen beretning som finnes 
i ‘’Musnad Ahmed’’, bind 4, side 281:  
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‘’…Al-Bara’ ibn A’zeb sier: ‘’Vi var i reise med Allahs sendebud (FVMH og hans familie), så stoppet vi i 
Ghadeer Khum. Deretter ble det ropt for felles bønn. Det ble for Allahs sendebud (FVMH og hans 
familie) feid under to trær så han gjorde middagsbønn (duhr). Han tok i hånden til Ali (FVMH) og sa: 
‘’Vet ikke dere at jeg står de troende nærmere enn dem selv?’’. De sa: ‘’Jo’’. Han sa: ‘’ ’Vet ikke dere 
at jeg står enhver troende nærmere enn han selv’’. De sa: ‘’Jo’’. Han tok i hånden til Ali og sa: ‘’Den 
som har meg som sin mester, har Ali som sin mester. Å Allah, still deg bak den som stiller seg bak 
han, og gå imot den som går imot han’’. Han sa: ‘’Omar møtte deretter han og sa: ’’Gratulerer, 
sønnen av Abi Taleb! Du har blitt mesteren for enhver troende mann og kvinne i hver morgen og 
kveld’’.      

Omar ibn al-Khattab og hans utsagn på Ghadeer Khum-dagen er nevnt i mange troverdige 
sunnimuslimske bøker i flere ulike fortellerkjeder. Lignede formulering av beretningen som 
inkluderer gratulasjon av Omar ibn al-Khattab finnes eksempelvis også i ’’al-Bidayeh wa al-Nihayeh’’ 
av ibn Katheer, kapittel 7, side 249. Omar ibn al-Khattab kaller Ali (FVMH) for sin og alle troendes 
mester. Var dette tilfellet etter at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) gikk bort, eller ble 
Omar ibn al-Khattab utpekt av Abu Bakr til å være muslimenes mester under tilstedeværelsen av 
imam Ali (FVMH)?  

Religionen ble fullbrakt på Ghadeer Khum-dagen  

Påstand: Sjiamuslimer mener at følgende vers ble åpenbart profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie) på Ghadeer Khum-dagen:  

‘’I dag har Jeg fullbrakt deres religion og fullbyrdet Min nåde mot dere, og godtatt islam som religion 
for dere.’’ (Koranen 5: 3)  

Det kan ikke stemme fordi sikre beretninger sier at dette verset ble åpenbart under pilegrimsreisen 
som profeten Mohammed (FVMH og hans familie) var på. Det vil si noen dager før Ghadeer Khum-
dagen, nærmere bestemt på A’rafah-dagen.  

Svar: For det første finnes det titalls beretninger som beviser at dette verset ble åpenbart profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie) på Ghadeer Khum-dagen.  Vi har tidligere nevnt at i boken 
‘’Tarikh Bagdad’’ av al-Khatib al-Bagdadi, bind 8, side 289, står det: ‘’.. Abo Horaira sa: ‘’…. Den dagen 
er Ghadeer Khum-dagen når profeten (FVMH og hans familie) tok hånden til Ali ibn Abi Taleb og sa: 
‘’Er jeg ikke mesteren over alle troende?’’. De sa: ‘’Jo, Allahs sendebud’’. Han (Allahs sendebud) sa: 
‘‘Den som har meg som sin mester (arabisk: mawla), har Ali som sin mester’’.…. Allah sendte deretter 
ned: ‘’ I dag har Jeg fullbrakt deres religion’’ (Koranen 5: 3)…’’   

Kjente sunnimuslimske bøker som tolker Koranen nevner også dette. Al-Sioti i boken ‘’al-Dorr al-
Manthor’’ nevner under tolkningen av dette verset:  

‘’Ibn-Mardaweeh og Ibn-Asaker publiserte med en svak kilde at Ibn Sa’id al-Khodryi sa: ‘’Når Allahs 
sendebud (FVMH og hans familie) utnevnte Ali på Ghadeer Khum-dagen som mester, kom [engelen] 
Gabriel til han med dette verset: ‘’ I dag har Jeg fullbrakt deres religion’’ (Koranen 5: 3)…’’.    
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At religionen ble fullbrakt på Ghadeer Khum-dagen finnes det altså flere referanser til i 
sunnimuslimske kilder. For det andre er det slik at selv om noen av beretningene er svake, betyr det 
ikke at alle blir avvist, spesielt med tanke på at alle beretninger med lik formulering bør vurderes 
samlet og sees i sammenheng.  

Til slutt skal vi svare på om et og samme vers i Koranen kan bli åpenbart to ganger, for det kan tenkes 
å ha skjedd med dette verset. Den sunnimuslimske Ibn Taimiyah gir i hans bok ‘’Osol al-Tafsir’’, side 
29, et svar på denne problemstillingen. Han skriver: ‘’At noen sier at verset ble åpenbart i ditt 
motstrider ikke at en annen sier at den ble åpenbart i datt…. For begge kan være ærlige fordi den kan 
ha blitt åpenbart etter begge årsakene, eller at den ble åpenbart to ganger – en gang for denne 
grunnen og en annen gang for en [annen] grunn’’.        

Ghadeer Khum-dagen og utnevnelsen av imam Ali (FVMH) gjorde at islam ble komplett. Islam hadde 
ikke vært komplett dersom det ikke ble utnevnt en mester og leder som kunne bringe videre islams 
budskap etter profetens bortgang på riktig måte. Derfor er Ghadeer Khum-dagen viktig.  

Betydningen av Ghadeer Khum 

Påstand: Ghadeer Khum har ingen betydning. At Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa ‘’den 
som har meg som sin mester (arabisk: mawla), har Ali som sin mester’’ betyr bare at den som har 
Allahs sendebud som venn har Ali (FVMH) som venn. Profeten (FVMH og hans familie) sa ikke at Ali 
(FVMH) er etterfølgeren hans.  

Svar: Når profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sier «står ikke jeg de troende nærmere enn 
dem selv, og mine koner er deres mødre? » (Kilde: blant annet Musnad Ahmed), og alle muslimer 
svarer «jo», så viser han til verset i Koranen som sier: ‘’Profeten står de troende nærmere enn dem 
selv, og hans hustruer er deres mødre.’’ (Koranen 33: 6). La oss først se på sunnimuslimsk tolkning av 
dette verset.   

I ‘’al-Tafsir al-Kabir’’ skriver al-Tabrani i tolkningen av dette verset: ‘’Betyr: Hvis han avgjør noe blant 
dem, er det hans avgjørelse som gjelder. Hans lydighet er plikt for dem. Ibn Abbas sa: ‘’Hvis profeten 
(FVMH og hans familie) ber dem om noe, og deres ego ber dem om noe annet, er lydigheten til 
profeten Mohammed (FVMH og hans familie) det som kommer foran deres egos lydighet.’’.  La oss se 
på hele beretningen om Ghadeer Khum på nytt: 

‘’Profeten (FVMH og hans familie) sa på Ghadeer Khum-dagen: ‘’ Står ikke jeg de troende nærmere 
enn dem selv, og mine koner er deres mødre? Vi sa: Jo, Allahs sendebud. Han sa: ‘’Den som har meg 
som sin mester (arabisk: mawla), har Ali som sin mester. Å Allah, still deg bak den som stiller seg bak 
han, og gå imot den som går imot han.’’ Kilde: Musnad Ahmed og andre kilder som tidligere har blitt 
nevnt gjennom flere artikler.  

Når Allahs sendebud, Mohammed (FVMH og hans familie), overfører denne autoriteten til Ali (FVMH) 
så betyr det at imam Ali (FVMH) er en mester med lik autoritet som profeten Mohammed (FVMH og 
hans familie) har. Hvis Ali (FVMH) avgjør noe blant muslimer, er det hans avgjørelse som gjelder. 
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Hans lydighet er plikt for alle muslimer. Lydigheten til Ali (FVMH) kommer foran lydigheten av 
muslimenes ego. Dette gjelder for alle, enten det er Abu Bakr, Omar eller Othman.  

Ghadeer Khum-hendelsen gir ikke imam Ali (FVMH) en ledelse av hvilken som helst karakter. Ali 
(FVMH) har blitt overført en ledelse av et nivå som kun sendebud av Allah får, men selvsagt er 
forskjellen at det ikke kommer profeter etter profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Ingen 
andre av profetens følgesvenner, sahaba, har fått lignende autoritet overført.    
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Del IV – «Sahaba» 
 

Denne delen tar for seg ulike tema knyttet til følgesvennene «sahaba» til Allahs sendebud (FVMH og 
hans familie). Er alle følgesvennene feilfrie og må følges i alt det de sa og gjorde? Eller har de begått 
store feil? Hva er deres posisjon i islam?   

Sjiamuslimenes syn på «sahaba»  

Påstand: Sjiamuslimer liker ikke følgesvennene til profeten Mohammed (FVMH og hans familie, altså 
«sahaba». Sjiamuslimer hater alle «sahaba».  

Svar: Sjiamuslimer hater ikke alle «sahaba», men respekterer alle som støttet Allahs sendebud. Vi er 
først og fremst uenige med sunnimuslimer om hvem som kan kalles for en «sahaba» av profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie). Sunnimuslimer mener at alle som har møtt profeten 
Muhammed (FVMH og hans familie), og var troende under møtet med profeten til vedkommende 
døde kan kalles for hans «sahaba».  Sjiamuslimer har en mer snever definisjon. Mange av de som 
møtte Allahs sendebud (FVMH og hans familie) viste i offentlighet at de trodde på han, men egentlig 
var hyklere og dobbeltmoralske. Hyklere omkring Allahs sendebud er noe Koranen snakker om i flere 
vers: 

‘’Når hyklerne kommer til deg, sier de: «Vi vitner at du er visselig Guds sendebud.» Gud vet at du er 
Hans sendebud, og Gud vitner at hyklerne visselig er løgnere. De tar sine eder som dekke, og så legger 
de hindringer på Guds vei. Ille er det de har gjort. Dette fordi de trodde, og så ble vantro. Så ble deres 
hjerter forseglet, så de intet forstår.’’ (Koranen, kapittel (sura) 63, vers 1-3).  

‘’Noen av ørkenaraberne omkring dere er hyklere, og noen av Medina-folket, helt hengitt i hykleri. Du 
kjenner dem ikke, men Vi vet om dem. Vi vil refse dem dobbelt opp, og så vil de bli overgitt til den 
store straffen.’’ (Koranen, kapittel (sura) 9, vers 101)  

‘’Hyklerne frykter at en åpenbaring om dem skal komme, som forteller dem det som bor i deres 
hjerter. Si: «Bare driv ap (tøys)! Gud vil bringe frem det dere frykter!» Men om du spør dem, så vil de 
si: «Det var bare tomt prat og spøk.» Si: «Var det Gud, Hans ord og Hans sendebud dere drev ap 
(tøys) med?» Unnskyld dere ikke! Dere falt fra etter at dere antok troen…’’ (Koranen, kapittel (sura) 9, 
vers 64-66)  

Versene i Koranen beskriver ganske nøyaktig hyklerne under profetens tid. De bodde i samme by 
som Allahs sendebud, var omkring han og møtte han. De hatet Allahs sendebud Mohammed (FVMH 
og hans familie). Dette hatet var ikke alltid synlig fordi Koranen sier: ‘’noen av Medina-folket, helt 
hengitt i hykleri. Du kjenner dem ikke…’’ (9:101). Oppsummert kan vi si at det er helt åpenbart at en 
del av de sunnimuslimer definerer som «sahaba» av profeten Mohammed (FVMH og hans familie), 
altså følgesvenner som befant seg omkring profeten, var hyklere. Sjiamuslimer mener at vi må 
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sortere mellom ekte følgesvenner av profeten, og falske følgesvenner av profeten. Det er dette 
uenigheten mellom sjia og sunni om «sahaba» dreier seg om. For øvrig viser vi til følgende artikkel: 
‘’Omtaler ikke følgesvennene med respekt?’’.  

Sjiamuslimer ber for «sahaba»     

Påstand: Sjiamuslimske ledere snakker ikke positivt om «sahaba». Hadde de likt «sahaba» så hadde 
de snakket positivt om dem.   

Svar: Svaret på denne påstanden finner vi i en av sjiamuslimenes mest hellige bøker, al-Sahifah al-
Sajadiah. Boken inneholder en egen bønn for «sahaba», bønn nr. 4, og er skrevet av sjiamuslimenes 
fjerde imam, imam Ali sønnen av Hussein Alsajjad (FVMH). Altså er han lederen av alle sjiamuslimske 
ledere. Mange sjiamuslimer ser på al-Sahifah al-Sajadiah som den andre riktige boken etter Koranen, 
da den er skrevet av en feilfri imam fra profetens familie. Der står det:  

‘’Å Allah! De som fulgte sendebudene og trodde på dem i skjulthet fra jordens folk, når de stae 
motstridde seg dem med anklager om løgn. De som med virkelig tro savnet sendebudene, i enhver 
århundre og tid du sendte et sendebud, og etablerte for deres folk et bevis fra Adam til Mohammed 
fred være med han og hans familie, fra veiledende ledere, og førere  for de gudfryktige, måtte fred 
være over alle dem, måtte Du (Allah) minne dem (som trodde på sendebudene) med tilgivelse og 
tilfredshet. 

Åh Allah! Spesielt Mohammeds «sahaba», av de som var gode følgesvenner, gjorde en god innsats i 
deres støtte, hjalp han, skyndte seg til å være med han, gikk i spissen for hans invitasjon, responderte 
da han fortalte dem argumentene i hans budskap, forlot ektefeller og barn for å vise fram hans ord, 
kriget mot foreldre og barn for å stifte hans profeti, vant gjennom han, var samlet om hans 
kjærlighet, og ønsket en handel som ikke vil tape gjennom å elske han. De som klanene forlot fordi 
de grep seg fast til han, de som slektskapet forlot da de bodde i hans nære skygge. Å Allah! Ikke glem 
hva de forlot for deg og gjennom deg. Gjør dem tilfredse fra din tilfredshet for det de har samlet av 
skapninger for deg og var med ditt sendebud budbringere for deg og til deg. Vis dem din 
takknemlighet for deres vandring fra sine folks hus for deg, for at de forlot velstand til knapphet, og 
for at de opplevde urettferd for å forstørre din religion…’’            

Dette er den første delen av bønnen for «sahaba» skrevet av sjiamuslimenes leder, imam Ali sønnen 
av Hussein al-Sajjad (FVMH). Legg merke til alle de detaljerte beskrivelsene i bønnen av hvem en 
«sahaba» er. Det er ikke hvilken som helst av de som var og hørte Allahs sendebud, profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie). Hyklere, de med syke hjerter, og de som handlet med andre 
intensjoner enn det som var det beste for islam faller automatisk utenfor de som er gode 
følgesvenner av profeten Mohammed (FVMH og hans familie).    

Sjiamuslimer leser denne bønnen og tror på dens ord. Hvem kan komme og si at sjiamuslimer ikke 
respekterer «sahaba» etter alle de fine ordene om dem?  
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Koranen og «sahaba» 

Studie av «sahaba» i Koranen  

Påstand: Allah den Allmektige sier i Koranen, kapittel (sura) 9, vers 40: ‘’Om dere ikke yter profeten 
hjelp, så har Gud tidligere gitt ham hjelp, da de vantro fordrev ham, en av to, og han sa til sin 
følgesvenn (på arabisk: «saahibihi»), da de var i grotten: «Vær ikke bedrøvet! Gud er med oss.» Da 
senket Gud guddommelig nærvær og ro over ham og styrket ham med hærskarer dere ikke så, og 
gjorde de vantros ord underlegent, mens Guds ord ble ovenpå. Gud er mektig, vis.’’  

Dette verset i Koranen viser den høye posisjonen til Abu Bakr siden han blir kalt for en følgesvenn (på 
arabisk: sahabi) av Allah den Allmektige.  

Svar: Påstander og svar om sjiaislam ønsker ikke å gå inn i en diskusjon på hvem som var med 
profeten (FVMH og hans familie) i grotten, for dette er et tema som er gjenstand for diskusjon. 
Uavhengig av hvem som var med profeten Mohammed (FVMH og hans familie), ønsker vi å se på om 
det å bli kalt for følgesvenn av en profet, eller på arabisk «sahaba» eller «sahabi», utgjør en høy 
posisjon innenfor islam. La oss se på noen vers i Koranen hvor «sahaba» av profeter blir omtalt.   

Vi finner i kapittel (sura) 12, vers 38-39, at profeten Yousef (Josef) kaller sine vantroe fengselsfeller 
for «sahaba». Følgende står: ‘’Jeg følger mine fedres tro. Abrahams, Isaks og Jakobs. Vi er ikke slik at 
vi gir Gud medguder. Dette er en Guds velgjerning mot oss og mot menneskeheten, men folk flest 
viser ikke takknemlighet. Hør, mine fengselsfeller (på arabisk: «sahibay»), er flere adskilte guder mer 
verdt enn Gud, den Ene, den Allmektige? ‘’  

Et annet eksempel på at betegnelsen «sahaba» blir bruk om ikke troende personer er Koranens 
kapittel (sura) 18, vers 37: ‘’Hans følgesvenn (på arabisk: «sahiboho») sa til ham, mens de snakket 
sammen: «Fornekter du Ham, som har skapt deg av jord, så av en sæddråpe og så formet deg til et 
menneske?’’  

Et tredje eksempel er fra kapittel (sura) 34, vers 46: ‘’Si: «Jeg gir dere kun én formaning, at dere skal 
reise dere for Gud, to sammen eller alene, og så tenke etter! Deres følgesvenn (på arabisk: 
«sahibokom») er ikke besatt. Han er bare en advarer for dere, før en forferdelig straff.»’’ Et siste 
eksempel er fra kapittel (sura) 53, vers 1-2: ‘’Ved stjernen når den går ned! Deres følgesvenn (på 
arabisk: «sahibokom») farer ikke vill, og han tar ikke feil!’’        

De fire versene som er nevnt inneholder ordet følgesvenn, eller på arabisk «sahaba» i ulike former. I 
disse eksemplene tror ikke profetenes følgesvenner på Allah eller budskapet sendebudene kom med. 
Dette viser at selv om en blir kalt i Koranen for «sahaba» av profeter, så gir ikke det alene noe høy 
status. Vedkommende kan til og med være vantro. Vi anklager ikke noen for å være det, men 
poenget er at følgesvennene til en profet kan også være ikke troende.   
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Koranen sier «sahaba» er det beste folk?  

Påstand: Koranen, kapittel (sura) 3, vers 110, sier om «sahaba» til Allahs sendebud: ‘’Dere er det 
beste folk som er sendt ut til menneskene.’’ Dette verset viser at følgesvennene til profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie), «sahaba», er de beste menneskene som Allah har skapt.  

Svar: Hvem sier at ‘’dere’’ i koranverset nevnt ovenfor kun er begrenset til de som levde under 
profetens tid, altså «sahaba» av profeten? Ibn Kathir sier i hans bok hvor han tolker Koranen, ‘’Tafsir 
Ibn Kathir’’, når han kommer til det verset: ‘’Det som er riktig er at dette verset gjelder generelt for 
hele nasjonen (muslimske nasjonen), i alle århundrer…’’. Ibn Kathir er en anerkjent sunnimuslimsk 
lærd. Med dette sier han at det ikke kun er «sahaba» av profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie) som er ment med verset.  

En feil som mange sunnimuslimske lærde gjør er å lese første del av kapittel (sura) 3, vers 110, uten å 
lese resten av verset. Tar vi med resten av verset står det: ‘’Dere er det beste folk som er sendt ut til 
menneskene. Dere forordner det som rett er, og forbyr det urette, og tror på Gud.’’ Verset setter 
klare vilkår for hvem som er blant ‘’det beste folk’’. Uten å ha disse kjennetegnene, er ikke en muslim 
blant denne gruppen: 1) Å forordne det som er rett, 2) Forby det urette og 3) Tro på Allah.  

Omar ibn al-Khattab sier selv i tolkningen av dette: ‘’Å’ alle mennesker. Den som liker å være en del 
av dette folket (‘’det beste folk’’) må oppfylle Allahs krav av å være det.’’ Denne beretningen finnes i 
flere sunnimuslimske bøker som tolker vers fra Koranen, som boken ‘’Tafsir al-Dorr al-Manthor’’ av 
al-Suyuti. Dette viser at det er krav som må oppfylles før en person kan være en del av ‘’det beste 
folk’’. Man kan gå ut ifra at Omar snakket til profetens følgesvenner siden han snakket til alle og sa: 
‘’Å’ alle mennesker’’. Omar ibn al-Khattab hadde ikke presisert at det finnes krav som måtte oppfylles 
for å være en del av ‘’det beste folk’’ hvis alle «sahaba» som han også snakket til var automatisk en 
del av denne gruppen. Han hadde heller ikke snakket med alle mennesker om dette verset hvis det 
kun var «sahaba» det omhandlet.  

Oppsummert, forstår vi at verset som er nevnt i påstanden ikke kun gjelder for en gruppe som levde i 
en bestemt tid, men for alle muslimer i alle tider som har bestemte kjennetegn beskrevet i 
koranverset. Alle som levde under profetens tid og som trodde på han bærer nødvendigvis ikke disse 
kjennetegnene automatisk.  

Samme oppsummering gjelder for kapittel (sura) 2, vers 143, som sier: ‘’Således har Vi gjort dere til 
et folk av formidlere så dere kan bære vitnesbyrd til menneskene, idet Sendebudet bærer vitnesbyrd 
til dere.’’ Hva er beviset på at dette verset kun gjelder for alle «sahaba»? De som er ment med ‘’et 
folk av formidlere’’ er alle som er formidlere av Allahs budskap og bærer vitnesbyrd til menneskene i 
enhver tid. Dette gjelder altså ikke automatisk for «sahaba». Sunnimuslimske tolkninger av dette 
verset, som ‘’Tafsir al-Dorr al-Manthor’’ av al-Suyuti, bekrefter dette.   
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Koranen og «sahaba» som utvandret  

Påstand: Koranen understreker i flere vers at «sahaba» av profeten (FVMH og hans familiesom 
utvandret eller var av hjelperne hadde høy status. Her er noen eksempler:   

‘’Det er for de fattige emigrantene fra Mekka, de som ble drevet bort fra sine hjem og sin eiendom, 
idet de søkte Guds godhet og velbehag, og hjelper Gud og Hans sendebud. Disse er de oppriktige.’’ 
(Koranen, 59:8)  

‘’De som har antatt troen, har utvandret og kjempet for Guds sak med liv og eiendom, de står høyere 
i rang hos Gud. Det er disse som vinner frem.’’ (Koranen, 9:20) 

 ‘’De som har antatt troen, og har forlatt sine hjem og kjempet for Guds sak, og de som har gitt dem 
tilflukt og hjelp, disse er de sanne troende. De får tilgivelse og en verdig omsorg.’’ (Koranen, 8:74)  

Disse versene snakker om alle følgesvenner av profeten, «sahaba», og viser deres høye rang fordi de 
ofret alt for islam. Det er dette sjiamuslimene nekter å tro på.         

Svar: For det første er det viktig å presisere at disse versene ikke er ment for alle følgesvenner av 
profeten, «sahaba», men omhandler kun noen få av dem. Det er to kjente grupper blant profetens 
«sahaba», og de er 1) al-Muhajiroun (utvandrerne), og 2) al-Ansar (hjelperne). Utvandrerne (al-
Muhajiroun) er de første som trodde på Allahs sendebud (FVMH og hans familie) og emigrerte fra 
Mekka til byen Medina. Hjelperne (al-Ansar) er de som bodde i Medina og tok imot og støttet 
profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Koranversene ovenfor handler om begge disse 
gruppene; ‘’De som... har forlatt sine hjem…, og de som har gitt dem tilflukt og hjelp,…’’ (Koranen, 
9:20). Mange av de sunnimuslimer ser på som «sahaba» omfattes ikke av disse versene, som 
Muawiyah ibn Abu Sufyan og andre som ble muslimer etter utvandringen og som ikke var blant 
hjelperne. Dette er noe alle muslimer er enige om.  

I både Sahih Muslim og Sahih al-Bukhari, som er de fullstendig riktige bøkene innenfor sunniislam, 
nevnes en beretning som sier: ‘’Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’Enhver gjerning 
må ha en intensjon, og ethvert menneske skal belønnes etter sin intensjon. Så den som utvandret for 
Allah og hans sendebud, er hans utvandring for Allah og hans sendebud. Og den som utvandret for å 
oppnå noe i dette livet, eller for å gifte seg med en kvinne, hans utvandring skal være for det han 
utvandret til.’’  

Beretningen som er nevnt fra Shaih Muslim og Sahih al-Bukhari viser at ikke alle som utvandret 
automatisk kan omfattes av koranversene som er nevnt i påstanden. Dette fordi flere av de som 
utvandret kan ha gjort det for annet enn å støtte Allahs sak, for eksempel for å oppnå noe i dette 
livet som makt og penger. Dette standpunktet presiserer også koranversene når følgende 
formuleringer blir bruk i for eksempel vers 59:8: ‘’idet de søkte Guds godhet og velbehag, og hjelper 
Gud og Hans sendebud’’. Dette betyr: de som ikke søkte Guds godhet, eller ikke søkte å hjelpe Gud 
og Hans sendebud, omfattes ikke av dette verset.  

Vi har med dette sortert bort en god del av de sunnimuslimer ser på som «sahaba». Versene som er 
nevnt i påstanden omfatter ikke de som ikke er av hjelperne eller utvandrerne. Koranversene 
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omfatter heller ikke de som utvandret eller ga hjelp til Allahs sendebud i Medina og som ikke hadde 
ren intensjon, altså intensjon om å gjøre dette for Allah den Allmektige og hans sendebud. Derfor er 
sjiamuslimer opptatt av å finne ut hvem av utvandrerne og hjelperne som hadde ren intensjon. 
«Sahaba» som hadde som intensjon å kun oppnå noe i dette livet som makt, penger eller sexuelle 
lyster, blir ikke fulgt av sjiamuslimer.         

Med alle «sahaba» er Gud tilfreds? 

Påstand: Koranen, kapittel (sura) 9, vers 100, sier: ‘’Foregangsmennene, de første av utvandrerne og 
hjelperne, og de som fulgte dem på beste måte, med dem er Gud tilfreds, og de er tilfredse med 
Ham. Han har beredt for dem paradisets haver, hvor bekker sildrer. Der skal de være og bli. Det er 
den store seier.’’  

Dette verset viser at alle følgesvennene av profeten (FVMH og hans familie), «sahaba», er i paradiset 
og er av de beste menneskene. Dette inkluderer de tre første kalifene; Abu Bakr, Omar og Othman. 
Gud er tilfreds med alle «sahaba» av profeten.   

Svar: Først er det viktig å presisere at det er uenighet blant muslimer om hvem det menes med 
’’Foregangsmennene, de første av utvandrerne og hjelperne’’. Helt klart er det ikke alle «sahaba» 
dette verset snakker om. Det er kun de som kan kalles for foregangsmenn.  

Å tolke et vers i Koranen uten å se på det neste verset er et forsøk på å mislede folk. Rett etter det 
verset som er nevnt i påstanden, sier Koranen i vers 101: ‘’Noen av ørkenaraberne omkring dere er 
hyklere, og noen av Medina-folket, helt hengitt i hykleri. Du kjenner dem ikke, men Vi vet om dem. Vi 
vil refse dem dobbelt opp, og så vil de bli overgitt til den store straffen.’’        

Hvordan kan sunnimuslimske lærde lese og tolke vers 100 uten og samtidig tolke vers 101? Verset 
har et klart budskap. Blant menneskene som er rundt profeten Mohammed (FVMH og hans familie) 
finnes det folk som er hengitt i hykleri. Profeten (FVMH og hans familie) kjenner dem ikke, i følge 
koranverset. Med andre ord er det en gruppe mennesker som i offentligheten er muslimer, men 
samtidig skjuler denne gruppen sine planer for å ødelegge islam og splitte muslimer. Koranverset er 
klart på at denne gruppen befinner seg omkring Allahs sendebud, altså er en del av «sahaba». Derfor 
kan ikke alle «sahaba» havne i paradiset, og det er ikke alle som Allah er tilfreds med. Noen ja, men 
ikke alle.  

De troende «sahaba» i Koranen  

Påstand: Koranen snakker i flere vers om alle følgesvennene til Allahs sendebud, «sahaba», og roser 
deres innsats. Her er noen vers: 
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‘’Blant de troende finnes menn som stod ved sin pakt med Gud. Noen av dem har fullført sitt løfte, 
andre avventer. Men de har ikke forandret seg det ringeste.’’ (Koranen, 33:23)  

‘’Hør, profet! Måtte Gud være nok for deg og for de troende som følger deg!’’ (Koranen, 8:64)  

‘’…Han har støttet deg ved Sin hjelp, og ved de troende.’’ (Koranen, 8:62)  

‘’De som har antatt troen, har utvandret og kjempet for Guds sak med liv og eiendom, de står høyere 
i rang hos Gud. Det er disse som vinner frem.’’ (Koranen, 9:20) 

Alle disse versene snakker om alle de troende «sahaba» til profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie). Med andre ord er dette klare bevis på deres høye status, og dermed bevis på at alle må 
følge dem, inkludert sjiamuslimer. Detter fordi alle er gode eksempler på hvordan muslimer bør 
være.   

Svar: Sjiamuslimer mener at de hellige versene nevnt i påstanden handler om noen av følgesvennene 
til Allahs sendebud, «sahaba», men ikke alle. Det er en stor forskjell på om et vers handler om noen 
få i en gruppe, eller om et vers handler om absolutt alle i en gruppe. Flere sunnimuslimske lærde 
hevder versene over handler om alle «sahaba», men dette standpunktet er det ingen bevis for.  

Vi velger et vers for å se nærmere på om disse gjelder for alle «sahaba» eller kun noen utvalgte. 
Koranen sier i 33:23: ‘’Blant de troende finnes menn som stod ved sin pakt med Gud. Noen av dem 
har fullført sitt løfte, andre avventer. Men de har ikke forandret seg det ringeste’’. Al-Hakim al-
Haskani som er en sunnimuslimsk lærd sier i boken ‘’Shawahid al-Tanzil’’, kapittel 2, side 6: ‘’… fra 
Abdullah ibn Abbas som beretter: ‘’om Allahs ord ‘’Blant de troende finnes menn som stod ved sin 
pakt med Gud’’ menes Ali (FVMH), Hamza (onkelen til Allahs sendebud (FVMH og hans familie) og 
Jafar (broren til Ali (FVMH)). ‘’Noen av dem har fullført sitt løfte’’, altså Hamza og Jafar, ‘’andre 
avventer’’, altså Ali (FVMH) som avventet sin skjebne og det å oppfylle overfor Allah sin forpliktelse 
og martyrdøden for Allahs sak. Så jeg sverger ved Allahs navn at han (Ali (FVMH)) oppnådde 
martyrstatusen’’. Lignende tolkninger av verset finnes også i ulike former i sunnimuslimske bøker 
som: ‘’al-Manakib’’ av al-Khawarizmi, side 279 og ‘’Yanabi’ al-Mawadah’’ av al-Qandozi kapittel 1, 
side 285, og kapittel 2, side 421.  

Tolkningen av verset viser at de som er ment med vers nr. 32:23 i den hellige Koranen ikke er 
absolutt alle «sahaba» av profeten Mohammed (FVMH og hans familie), men kun noen få av dem. 
Hvordan kan de versene da brukes for å si noe om statusen til absolutt alle «sahaba» når versene kun 
omtaler noen få og veldig konkrete personer? Det samme gjelder for de andre versene i påstanden. 
‘’…Han har støttet deg ved Sin hjelp, og ved de troende’’ (Koranen, 8:62). Verset betyr ikke alle 
følgesvennene, «sahaba». Det står ikke i verset: ‘’…Han har støttet deg ved Sin hjelp, og ved alle 
«sahaba»’’. Hvis noen skal tolke det slik, må bevis bli lagt fram.  

Dessuten er det klare krav som stilles i versene. ‘’De som har antatt troen, har utvandret og kjempet 
for Guds sak med liv og eiendom, de står høyere i rang hos Gud. Det er disse som vinner frem.’’ 
(Koranen, 9:20). For det første må personen være troende og ikke hykler (’De som har antatt troen’’). 
Dette må bevises individuelt. For det andre må personen ha ‘’ kjempet for Guds sak’’, ikke for egne 
interesser eller kjempet for personlige årsaker. Dette må også dokumenteres for hver og en 
følgesvenn hvis alle skal være inkludert av verset.    
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Allah lovet i Koranen «sahaba» stor lønn?    

Påstand: I Koranen, kapittel (sura) 48, vers 29, står det: ‘’Muhammad er Guds sendebud, og de som 
er med ham, er harde mot de vantro og gode mot hverandre. Du ser dem bøye seg og falle ned idet 
de søker Guds gunst og velbehag. Merkene i deres ansikter er spor etter megen nedfallen. Slik er 
deres beskrivelse i Moseloven. Og i evangeliet sammenlignes de med et korn som skyter opp sitt 
skudd, og styrker det, så det blir kraftigere og står rakt på sin stengel, til glede for såmennene, for å 
ergre den vantro ved dem. Gud har lovet dem som tror og lever rettskaffent, tilgivelse og stor lønn!’’ 

Dette verset viser at alle som var med profeten Mohammed (FVMH og hans familie), altså hans 
følgesvenner eller «sahaba», vil oppnå tilgivelse og høy lønn. Det er derfor vi må følge dem alle.  

Svar: Sjiamuslimer har ingen problem med å følge og respektere noen av dem som var med profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie), men å si at absolutt alle som var med ham vil få stor lønn av 
Allah for det de har gjort er direkte ulogisk. For det første må vi undersøke hvem som menes med 
‘’de som er med ham’’. Omfatter ‘’de som er med ham’’ de vantro og hyklere som var med Allahs 
sendebud? Hvis vi sier at verset ikke inkluderer hyklere og de vantro, må vi finne ut hvem av de som 
var rundt profeten som for eksempel var hyklere. Å si at alle som var med Allahs sendebud er hellige 
og må følges uten å undersøke nærmere om de var hyklere, vil kunne føre muslimene på feil vei.       

Muawiyah ibn Abi Sufyan er i følge sunnimuslimene en følgesvenn av profeten Mohammed (FVMH 
og hans familie). Samtidig kriget han mot imam Ali (FVMH) i Slaget ved Siffin som kostet 70.000 
mennesker livet. Absolutt alle muslimer er enige om at denne hendelsen skjedde. Spørsmålet i denne 
sammenhengen er: omfattes Muawiyah ibn Abi Sufyan av Koranverset som sier ‘’harde mot de 
vantro og gode mot hverandre’’ (48:29)? På hvilken måte var Muawiyah hard mot de vantro og god 
mot de troende når han valgte å krige mot imam Ali (FVMH)? Dette eksemplet viser at det er noen 
klare krav som må være oppfylt for at en person som var med profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie) skal omfattes av verset nevnt ovenfor. 

Sist, men ikke minst, er det viktig å understreke at siste setning i verset er oversatt feil. Det står 
ovenfor: ‘’Gud har lovet dem som tror og lever rettskaffent, tilgivelse og stor lønn!’’. Den riktige 
oversettelsen er: ‘’Gud har lovet de som tror og lever rettskaffent av dem, tilgivelse og stor lønn!’’. 
Forskjellen er at ikke absolutt alle er lovet tilgivelse og stor lønn, men at de av dem som er med 
Allahs sendebud som tror og lever rettskaffent får tilgivelse og stor lønn. Begrepet ‘’minhom’’ på 
arabisk betyr av dem, altså et utrykk for å begrense en gruppe. Det blir som å si; ‘’Den som løper av 
dem blir reddet’’. Det betyr ikke at alle blir reddet, men kun de som løper.  

Den riktige oversettelsen viser at ikke alle av ’’de som er med ham’’, altså med Allahs sendebud, får 
tilgivelse og stor lønn. Kun de som er med Allahs sendebud og 1) tror og 2) lever rettskaffent, får 
tilgivelse og stor lønn. Resten får ikke det.  
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«Sahaba» som ga troskapsed under treet  

Påstand: Koranen sier i kapittel (sura) 48, vers 18-19: ‘’Gud fant velbehag i de troende da de gav deg 
troskapsed under treet, og Han visste hva som var i deres hjerter. Og Han sendte guddommelig 
nærvær over dem, og gav dem seier i utsikt, og stort krigsbytte å ta. Gud er mektig, vis.’’  

Dette viser at alle «sahaba» får guddommelig nærvær, og at Allah er tilfreds med dem. Dette liker 
ikke sjia å høre.  

Svar: For det første var de som ga profeten Mohammed (FVMH og hans familie) troskapsed under 
treet under hendelsen som kalles ‘’Bayiaat al-Radwan’’ maks 1.500 personer. En beretning i den 
fullstendige riktige boken for sunnimuslimer, Sahih Muslim, del 6, side 25, sier: ‘’Salem ibn Abi Alju’d 
sa: ‘’ Jeg spurte Jaber ibn Abdillah al-Ansari om treets folk, så han sa:…’’vi var ett tusen fem hundre’’.  

Flere anerkjente lærde blant sunnimuslimer, som al-Hafiz Abu Zarac’ata al-Razi, mener det levde over 
100.000 (hundre tusen) følgesvenner når profeten døde. Hvordan kan sunnimuslimske lærde si at 
dette verset (48:18-19) gjelder for alle «sahaba» av profeten og at Allah den Allmektige er tilfreds 
med dem alle, når bare 1.500 av totalt 100.000 sverget troskap under treet.    

For det andre er det legitimt å spørre om hvorfor det står ‘’Gud fant velbehag i de troende da de gav 
deg troskapsed under treet’’ og ikke ‘’Gud fant velbehag i de som gav deg troskapsed under treet’’. I 
sistnevnte setning har vi tatt bort ‘’i de troende’’. Svaret er at Allah den Allmektige er kun fornøyd 
med de troende som gav troskapsed, ikke de som ga troskapsed og var hyklere. Koranen presiserer 
og sier ‘’i de troende’’ fordi ikke alle som ga troskapsed av de 1.500 personene var troende.  

Vi ser på et annet vers i Koranen som omhandler samme hendelse, vers 48:10: ‘’De som gir deg sin 
troskapsed, erklærer faktisk troskap overfor Gud. Guds hånd er over deres hånd. Om noen 
misligholder, gjør han det til egen skade. Den som oppfyller det han har påtatt seg overfor Gud, ham 
vil Gud gi stor lønn.’’ Legg merke til delen som sier: ‘’Om noen misligholder, gjør han det til egen 
skade’’. Al-Kortobi, som er en sunnimuslimsk lærd, sier i ‘’Tafsir al-Kortobi’’, kapittel 16, side 268: ‘’ 
‘’Om noen misligholder’’ etter troskapseden ‘’gjør han det til egen skade’’, altså får skaden av å 
misligholde mot seg, fordi vedkommende reserverer seg selv mot belønning og binder seg selv til 
straff’’.  

Versene viser at det er strenge betingelser som må oppfylles før en kan oppnå velsignelsene av å gi 
troskapsed til Allahs sendebud (FVMH og hans familie) under treet. For det første må personen være 
troende og ikke hykler. For det andre må personen ikke bryte troskapseden. Vi overlater til dere å 
finne eksempler på personer som ikke oppfylte troskapseden, for det var det flere «sahaba» som 
gjorde.         
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Kritikk av «sahaba» i Koranen  

Påstand: Det finnes ingen vers i Koranen som kritiserer følgesvennene til profeten Mohammed 
(FVMH og hans familie), «sahaba», slik sjiamuslimene hevder. 

Svar: Vi har tidligere gitt eksempler på flere vers om «sahaba» som levde under profetens tid blant 
muslimer men som var hyklere. Nå skal vi se på andre vers som inneholder klar kritikk av de 
sunnimuslimer ser på som «sahaba» av profeten Mohammed (FVMH og hans familie).  

Vi starter med vers 49:14-15 i Koranen: ‘’Beduinene sier: «Vi tror.» Si: «Dere tror ikke, men si heller: 
’Vi har antatt islam,’ for troen er ennå ikke gått inn i deres hjerter. Hvis dere adlyder Gud og Hans 
sendebud, vil Han ikke beskjære deres gjerninger det minste. Gud er tilgivende, nåderik.» Troende er 
kun de som tror på Gud og Hans sendebud og så ikke tviler, men satser liv og eiendom for Guds sak. 
Disse er de oppriktige.’’  

Alle sunnimuslimske tolkninger av Koranen sier at dette verset er ment for de som levde under 
profetens tid. Disse er «sahaba» som har mangler i deres tro selv om de er muslimer, og Koranen 
presiserer disse manglene gjennom å forklare hva tro går ut på: ‘’Troende er kun de som tror på Gud 
og Hans sendebud og så ikke tviler, men satser liv og eiendom for Guds sak’’. Dette er egenskaper 
noen av «sahaba» åpenbart ikke hadde fordi verset sier: ‘’…troen er ennå ikke gått inn i deres 
hjerter’’.   

Et annet eksempel på kritikk av «sahaba» i Koranen er vers 8:5-6: ‘’Likeledes førte Herren deg ut fra 
ditt hjem, ved sannheten, skjønt en del av de troende mislikte dette, og diskuterte med deg om 
sannheten etter at den stod klart fast, som om de skulle drives i døden med åpne øyne.’’  

Dette verset handler om da Allahs sendebud (FVMH og hans familie) skulle til Slaget ved Badr, og 
viser at flere av de troende «sahaba» mislikte det Herren hadde beordret profeten. Ikke bare det, 
men de begynte å diskutere med profeten Mohammed (FVMH og hans familie) etter at sannheten 
var klar for dem. Koranen beskriver deres svikt slik: ‘’…som om de skulle drives i døden med åpne 
øyne’’. De var altså ikke motivert til å støtte sannheten som var klar og tydelig for alle. Dette verset 
inneholder klar kritikk av «sahaba» og viser at denne gruppen ikke alltid støttet profeten Mohammed 
(FVMH og hans familie).              

Koranen: «Sahaba» plager Guds sendebud 

Påstand: Det finnes ingen vers i Koranen som kritiserer følgesvennene til profeten Mohammed 
(FVMH og hans familie), «sahaba», slik sjiamuslimene hevder. 

Svar: Vi starter med å vise til artikkelen vi skrev om hyklere rundt profeten Mohammed (FVMH og 
hans familie, samt artikkelen: Kritikk av «sahaba» i Koranen. Nå skal vi se på andre vers som 
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inneholder klar kritikk av de sunnimuslimer ser på som «sahaba» av profeten Mohammed (FVMH og 
hans familie). 

Koranen sier i vers 33:53: ‘’Dere må ikke besvære (plage) Guds sendebud, og ikke noen gang gifte 
dere med hans hustruer etter ham. Det ville være en svær ting i Guds øyne’’. Dette verset handler 
om noen av «sahaba» til profeten Mohammed (FVMH og hans familie) som plaget Allahs sendebud. 
Al-Sioti, en sunnimuslimsk lærd, omtaler i hans bok ‘’Asbab al-Nozol’’, side 307, verset på følgende 
vis: ‘’al-Siddi sa: ’’Vi fikk vite at Talha ibn Obaiydullah sa: ‘’Hindrer Mohammed oss fra våre kusiner og 
gifter han seg med våre kvinner? Hvis det skjer et uhell med han, kommer vi til å gifte oss med hans 
koner etter han!’’. Sunnimuslimer ser på Talha ibn Obaiydullah som en «sahaba» av profeten (FVMH 
og hans familie). Koranen kritiserer han for å plage Guds sendebud. Denne «sahaba» venter på at 
Allahs sendebud dør, slik at han kan gifte seg med hans koner. Hva slags uverdig mentalitet bærer en 
slik person?    

Et annet eksempel er fra Koranens vers 24:11: ‘’De som kom med bakvaskelsen er en liten gruppe 
blant dere. Anse ikke dette som noe ondt for dere, det er tvert imot godt. Hver enkelt av dem skal 
belastes det han har fortjent av synd, og hovedmannen, ham venter en svær straff.’’  

Verset handler om de som anklaget Aisha, de troendes mor, for utukt. Hvem er denne gruppe som 
anklaget henne for dette? Koranen sier: ’’… en liten gruppe blant dere’’, altså en gruppe som er en 
del av muslimene i profetens tid. Ibn Kathir, en sunnimuslimsk lærd om tolkningen av dette verset i 
‘’Tafsir Ibn Kathir’’: ‘’Dette betyr en gruppe av dere, altså ikke en eller to, men en gruppe. Den 
fremste personen for denne forbannelsen var Abdullah ibn Obaiy ibn Salool, hyklernes hovedmann’’. 
Etter det sier Ibn Kathir at en gruppe muslimer omkring profeten Mohammed (FVMH og hans familie) 
begynte å spre ryktene om Aisha, de troendes mor, og anklage henne for utukt. Med andre ord var 
det flere «sahaba» som gjorde denne store synden, og Koranen kritiserer dem. Allah lover dem 
følgende: ‘’ Hver enkelt av dem skal belastes det han har fortjent av synd’’. Dette inkluderer flere 
«sahaba».  

Dette verset sier noe om straffen de som plager profeten Mohammed (FVMH og hans familie) vil 
møte, vers 33:57: ‘’De som forulemper (plager) Gud og Hans sendebud, dem har Gud forbannet i 
denne verden og den hinsidige, og Han har gjort klar for dem en nedverdigende straff.’’  

Andre vers som kritiserer «sahaba»     

Påstand: Det finnes ingen andre vers som kritiserer «sahaba» utover det som er nevnt i artikkel 
‘’Koranen: «Sahaba» plager Guds sendebud’’, og artikkel ‘’Kritikk av «sahaba» i Koranen’’. 
Sjiamuslimer overdriver kritikken.  

Svar: Det er utallig mange vers i Koranen som inneholder klar kritikk av de som blir kalt for «sahaba» 
av profeten Mohammed (FVMH og hans familie). De flyktet fra kamp, slik vers 9:25 forklarer: ‘’Gud 
har bistått dere på mange valplasser. I Hunaynkampen, da dere var selvsikre på grunn av deres antall, 
så hjalp det dere ingenting. Landet i all sin utstrekning snørte seg sammen for dere, og dere vendte 
om til flukt.’’ 
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«Sahaba» synker sammen når de skal jobbe for Allahs sak, i vers 9:38: ‘’Dere som tror, hva er i veien 
med dere, når det sies til dere: «Dra ut for Guds sak,» så synker dere sammen. Er dere mer tilfreds 
med jordelivet enn det hinsidige? Men jordelivets gleder er bare småting i det hinsidige.’’ 

«Sahaba» møter Allahs sendebud (FVMH og hans familie) med manglende respekt og hever deres 
stemme over han. Les vers 49:2: ‘’Dere som tror, hev ikke deres stemmer over profetens stemme, og 
vær ikke høylytt i deres tale til ham, som dere er høylytte dere imellom, så at ikke deres gjerninger 
blir til fånyttes uten at dere aner det.’’       

«Sahaba» viser sterk motvilje mot Allah den Allmektige, noe som understrekes i vers 61:2-3: ‘’Dere 
som tror, hvorfor sier dere det dere ikke gjør? Det er til stor avsky for Gud at dere sier det dere ikke 
gjør!’’  

Noen av «sahaba» er hyklere, og andre har sykdom i deres hjerter. Dette bekrefter vers 33:12: ‘’Da 
hyklerne og de som har sykdom i sine hjerter sa: «Det Gud og Hans sendebud har lovet oss, er bare 
bedrag.»’’. Det samme gjelder i vers 33:60: ‘’Hvis hyklerne, og de som har sykdom i sine hjerter, og 
urostifterne i byen, ikke gir seg, vil Vi visselig la deg gå imot dem, og så vil de forbli dine naboer kun 
for kort tid.’’ Legg merke til at det var urostiftere i byen, altså mennesker rundt Allahs sendebud som 
var muslimer. Alle sunnimuslimer er enige om at disse versene omhandler «sahaba».      

 

«Sahaba» i beretninger   
   

«Sahaba» i profetens tradisjon    

Påstand: Påstander og svar om sjiaislam har tidligere gitt bevis på at «sahaba», etter den 
sunnimuslimske definisjonen, er kritisert i Koranen, og at koranversene som roser dem som levde 
under profetens tid ikke omfatter alle hans «sahaba». Likevel finnes det flere beretninger som 
beviser deres høye posisjon. Selv om Koranen kritiserer «sahaba», følgesvenner av profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie), så finner vi også beretninger som sier noe annet. Dette må vi 
også ta i betraktning når vi undersøker.    

Svar: Koranen advarer sterkt mot de som setter noen andre kilder foran Koranen:  

‘’Men når Vårt ord tydelig og klart oppleses for dem, så sier de som ikke ser frem til å møte Oss: 
«Kom med en annen Koran enn denne, eller gjør forandring i den!» Si: «Det står ikke til meg å gjøre 
forandringer i den på egen hånd! Jeg retter meg bare etter det som er åpenbart meg. Sannelig, jeg 
frykter en svær dags straff, om jeg skulle vise ulydighet mot Herren.» ‘’ (Koranen 10:15)     

Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) kan ikke forandre på Koranens ord fordi han eller noen 
andre ikke er fornøyde. Koranens ord står fast, og har høyere rang enn beretninger fra Allahs 
sendebud (FVMH og hans familie). Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sier ikke noe som 
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motstrider Koranen. Dermed kan ikke en beretning være riktig når den si at alle som så profeten er i 
paradiset når Koranen sier at hyklere kan være blant de som var rundt Allahs sendebud (FVMH og 
hans familie). Vet vi det, så svarer dette alene på alle beretninger som forsøker å gi alle som så og 
levde med profeten en posisjon de ikke har innenfor islam.  

Ingen når opp til «sahaba»?       

Påstand: Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa: “Ikke forbann mine «sahaba», for hvis en av 
dere skulle gitt vekten av fjellet Uhud i gull som almisse, ville det ikke rukket opp til en mudd (arabisk 
måleenhet, tilsvarer ca 0,51 liter) av en av dem, eller halvparten av det [av en mudd]“. 
Sunnimuslimsk kilde: Sahih al-Bukhari, beretning nr.: 3673.  

Denne riktige beretningen beviser at ingen rekker opp til handlingene utført av «sahaba» til profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie). De er i en posisjon ingen av oss kan oppnå. Dessuten advarer 
profeten Mohammed (FVMH og hans familie) mot å forbanne dem.   

Svar: Sjiamuslimer respekterer «sahaba», profetens følgesvenner, men har en mye snevrere 
definisjon av hvem «sahaba» er.  Vi mener at det ikke er slik sunnimuslimer hevder at alle som så 
Allahs sendebud og døde som muslim er «sahaba». Det finnes mange av de som så profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie) og levde som muslimer, men som samtidig var hyklere eller 
handlet imot islams lære.   

Når det er sagt, beviser beretningen nevnt i påstanden ovenfor at ikke alle som så profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie) kan kalles «sahaba». Hvem er det Allahs sendebud taler til i 
denne beretningen? Er det ikke hans «sahaba»? Det er det samme som om en person skulle si til sine 
barn; ‘’Ikke forbann mine barn’’. Ikke alle muslimer rundt Allahs sendebud (FVMH og hans familie) er 
hans «sahaba». Ellers hadde ikke Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sagt til sine «sahaba»’’ikke 
forbann mine «sahaba»’’.  

I tillegg til det logiske, kan det også bevises gjennom beretninger at ikke alle som var muslimer og 
levde rundt profeten Mohammed (FVMH og hans familie) er hans «sahaba». Sahih Muslim, beretning 
nr. 2541 sier: ‘’Det var en konflikt mellom Khalid ibn al-Walid og Abdulrahman ibn A’wf, så Khalid 
forbannet han (Abdulrahman ibn A’wf). Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa: “Ikke forbann 
en eneste av mine «sahaba», for hvis en av dere skulle gitt vekten av fjellet Uhud i gull som almisse, 
ville det ikke rukket opp til en mudd (arabisk måleenhet) av en av dem, eller halvparten av det [av en 
mudd]“.     

Abdulrahman ibn A’wf er en sentral følgesvenn av profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og 
en av foregangsmennene. Khalid ibn al-Walid, som ifølge sunnimuslimer også er en nær «sahaba», 
må i den sammenhengen ikke være en del av «sahaba» hvis denne beretningen stemmer. Hvis han er 
det, hvordan kan da profeten Mohammed (FVMH og hans familie) si til en følgesvenn at 
vedkommende aldri vil være i posisjonen til følgesvennene? Dette gjelder også for beretningen i 
Sahih al-Bukhari da den også snakker til «sahaba».  Derfor står sunnimuslimer overfor to valg: 1) at 
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denne beretningen som er nevnt i Sahih Muslim og andre kilder ikke er riktig, eller 2) at Khalid ibn al-
Walid ikke er en «sahaba» og dermed at ikke alle rundt profeten kan kalles for «sahaba».     

Sunnimuslimer hevder at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’Allahs forbannelse er 
over den som forbanner mine følgesvenner’’. Betyr dette at Khalid ibn al-Walid er forbannet av Allah 
den Allmektige siden han forbannet en annen følgesvenn? Den sistnevnte beretningen kan angripes 
for utroverdig fortellerkjede, noe vi overlater til våre lesere å finne mer ut av.        

Lykksalighet for alle «sahaba»?  

Påstand: En kjent beretning i sunnimuslimske bøker sier at profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie sa): ‘’Lykksalighet (svært lykkelighet) for den som så meg, og for den som så den som så meg, 
og for den som så en som så en som så meg, og trodde på meg.’’ (Kilde: Musnad A’bd ibn Hamid og 
flere andre kilder)  

Denne beretningen viser at «sahaba», følgesvenner av Allahs sendebud, er alle som så profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie) og samtidig trodde på han. Den viser også at alle de er svært 
lykkelige både i dette livet, men også neste liv. Dette er bevis på at sunnimuslimenes syn på 
«sahaba» er riktig, mens sjia tar feil.  

Svar: Vi antar at denne beretningen er riktig. Hvordan kan den bevise at «sahaba», følgesvenner av 
profeten Mohammed (FVMH og hans familie), er en gruppe som har høyere posisjon enn andre? For 
det første forutsetter beretningen at personen trodde på profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie). Altså må ikke vedkommende være en hykler, slik Koranen bekrefter at flere var under 
profetens tid.  

For det andre sier ikke beretningen at kun de som så Allahs sendebud (FVMH og hans familie) er og 
vil være svært lykkelige. Muslimer som vil komme flere generasjoner etter venter også lykksalighet. 
Ingenting i beretningen tilsier at de som ikke så profeten Mohammed (FVMH og hans familie) direkte 
er av mindre posisjon. Beretningen likestiller de som så Allahs sendebud og trodde på han, og de som 
kom flere generasjoner etter.      

En annen beretning i sunnimuslimske bøker beviser at muslimer som ikke så profeten Mohammed 
(FVMH og hans familie) er av høyere posisjon enn de som så han, altså høyere posisjon enn 
«sahaba». Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’Lykksalighet (svært lykkelighet) for den 
som så meg og trodde på meg, og syv ganger mer lykksalighet (svært lykkelighet) for den som trodde 
på meg uten å se meg.’’  

Beretningen viser at muslimer som ikke vil se Allahs sendebud (FVMH og hans familie) vil bli mer 
lykkelige på dommens dag enn de som levde under profetens tid og var rundt han. Dette er ganske 
logisk å tenke på, fordi muslimer i dag tror på noen de ikke har møtt eller sett, mens «sahaba» 
mottok budskapet rett fra kilden og kunne spørre Allahs sendebud og få svar direkte. Poenget er at 
beretningen nevnt i påstanden ikke kan sies å gi de som så profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie) noe høyere posisjon eller rang enn andre muslimer som fulgte etter.        
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Sunnimuslimske kilder på beretningen nevnt ovenfor i svaret er: al-Haithami i boken ‘’Majma’ al-
Zawa’id’’, bind 10, side 70, og Ibn Hajar al-‘Askalani i boken al-Amali, side 46. Beretningen har en 
troverdig fortellerkjede.  

«Sahaba» tilhører den beste generasjonen?  

Påstand: Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’Den beste av generasjonene er min 
generasjon, deretter de som følger dem, og så de som følger dem.’’ Sunnimuslimsk kilde: Sahih al-
Bukhari, beretning nr. 2651, 3650, 6427, 6695, Sahih Muslim, beretning nr. 2535, og Sunan al-
Thirmidhi, beretning nr. 2221.   

Denne beretningen viser at muslimer under profetens tid er de beste av alle andre muslimer. Dette 
er generasjonen som følgesvennene, «sahaba», tilhørte. Ingen andre kan sidestille seg disse.  

Svar: Sjiamuslimer mener at muslimer som levde under profetens tid spilte en viktig rolle. Det er de 
som la grunnlaget for spredningen av islam, slik at den ble bærekraftig og kunne nå til oss i dag. Uten 
det de måtte ofre, og uten alle kampene de måtte gå gjennom, hadde ikke islam eksistert til dagen i 
dag. Flere av dem forsvarte profeten Mohammed (FVMH og hans familie) i vanskelige tider hvor de 
var alene og få. Derfor respekterer vi dem høyt.  

Når det er sagt, så sier ikke beretningen i påstanden det sunnimuslimene hevder; at absolutt alle 
under profetens tid er av de beste. Allahs sendebud sammenligner kun hans generasjon med andres 
generasjon. Han sier ikke: ‘’Alle som levde under min generasjon er best’’. Årsaken til at han ikke sier 
det er at noen av de som levde under hans tid ikke er blant de beste. Følgesvenner som er hyklere er 
et godt eksempel. De så profeten Mohammed (FVMH og hans familie) og levde med han, viste seg 
som muslimer, men likevel var deres hjerter syke. Ingen kan hevde at disse hyklerne per definisjon 
ikke tilhørte profetens generasjon. De levde samme tid. Dermed er det helheten profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie) snakker om da det på personnivå kan finnes dårlige og gode 
muslimer som levde under hans tid.  

Når vi leser andre beretninger i sunnimuslimske bøker, finner vi fort ut at andre som ikke levde under 
profetens tid kan være av høyere nivå i islam enn de som var av profetens «sahaba». Profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’Min nasjon er lik regn - ingen vet om godheten vil komme 
blant det første eller siste.‘’ Sunnimuslimsk kilde: ‘’Musnad Ahmed’’ volum 3, side 130. Denne 
beretningen viser at noen av de første muslimene kan være blant de beste i profetens nasjon, mens 
andre personer som etter hvert vil bli medlemmer av denne nasjonen kan være av de beste.  

Profeten (FVMH og hans familie) sa også: ‘’En gruppe vil nå Messias, de er som dere eller tre ganger 
bedre enn dere.’’ Dette beviser at noen vil komme etter profetens tid som er bedre enn «sahaba». 
Sunnimuslimske kilde: ‘’Fath al-Bari’’, volum 7, side 5, og ‘’al-Musannaf’’ av Ibn Abi Shayibah, volum 
4, side 567.   

En tredje beretning som vi tidligere har nevnt sier: Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: 
‘’Lykksalighet (svært lykkelighet) for den som så meg og trodde på meg, og syv ganger lykksalighet 



66 
 

(svært lykkelighet) for den som trodde på meg uten å se meg.’’ Sunnimuslimsk kilde på beretningen 
nevnt ovenfor i svaret: al-Haithami i boken ‘’Majma’ al-Zawa’id’’, bind 10, side 70, og Ibn Hajar al-
‘Askalani i boken al-Amali, side 46. Beretningen har en troverdig fortellerkjede.   

Kjærlighet til «sahaba» er kjærlighet til Allah?  

Påstand: Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’Frykt Allah når det gjelder mine 
«sahaba». Ikke gjør dem til mål [for deres kritikk] etter meg. Enhver som elsker dem, elsker dem av 
kjærlighet for meg, og enhver som hater dem, hater dem av hat for meg. Enhver som besværer 
(plager) dem har besvært meg, og den som har besvært (plaget) meg har besvært Allah; og den som 
besværer Allah, vil snart bli tatt av Hans straff.’’ Sunnimuslimsk kilde: ‘’Sunan al-Thirmidhi’’, 
beretning nr. 3862.   

Beretningen viser den høye posisjonen alle følgesvenner, «sahaba», har. Derfor kan ikke sjiamuslimer 
kritisere dem.  

Svar: For det første sier al-Thirmidhi som skriver beretningen i hans bok at den er halvgod (på 
arabisk: ‘’hassanon gharib’’). Dette fordi deres berettere kan være kjent for troverdighet, men ikke 
nøyaktighet. Det kan også være fordi denne beretningen ikke er nevnt av flere fortellerkjeder. Med 
andre ord er beretningen som er nevnt i påstanden en ikke så veldig godt spredt beretning. Dette gir 
den mindre grad av troverdighet, i følge al-Thirmidhi selv.  

For det andre er beretningens innehold i strid med enhver logikk. Profeten Mohammed (FVMH og 
hans familie) snakker til sine «sahaba» når han beretter. Hvordan kan en person som snakker til sine 
venner si: ‘’Mine venner, frykt Allah når det gjelder mine venner’’? Det er som å si: ‘’Mine barn, frykt 
Allah vedrørende mine barn’’? Dette er ikke logisk å si.   

For det tredje vet vi at følgesvenner, «sahaba», kriget mot hverandre etter profetens bortgang. 
Muawiyah ibn Abi Sufyan er i følge sunnimuslimene en av «sahaba» av profeten Mohammed (FVMH 
og hans familie). Samtidig kriget han mot imam Ali (FVMH) i Slaget ved Siffin som kostet 70.000 
mennesker livet. Absolutt alle muslimer er enige om at denne hendelsen skjedde. Dette er et 
eksempel på følgesvenner, «sahaba», som kriget mot hverandre og drepte hverandre. Når de hatet 
hverandre, og kriget mot hverandre, så handlet de i strid med: ‘’…Enhver som elsker dem, elsker dem 
av kjærlighet for meg, og enhver som hater dem, hater dem av hat for meg...’’ Betyr det at «sahaba» 
handlet imot påbud fra Allahs sendebud?  

Samlet viser dette at beretningen som er nevnt i påstanden er svak innholdsmessig, og svak når det 
kommer til fortellerkjede og kilde.  
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«Sahaba» er som stjernene i himmelen?  

Påstand: Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ’’Mine følgesvenner er som stjerner. 
Enhver dere følger av dem, vil dere bli rettledet av.’’ Sunnimuslimsk kilde: Ibn Abdel-Barr i hans 
samling ‘’Jami’ Bayan al-‘Ilm’’, bind 2, side 91.  

En annen beretning sier; Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’Jeg spurte Allah om 
konfliktene [som vil oppstå] blant mine følgesvenner etter meg. Allah svarte: ‘’Å Mohammed! For 
Meg er dine følgesvenner som stjernene i himmelen. Noen skinner sterkere enn andre. Enhver som 
tar noe av det de [følgesvennene] er uenige om, vil Jeg anse som rettledet.’’ Sunnimuslimsk kilde: 
‘’Mishkat al-Masabih’’, side 554.  

Dette viser at vi må følge «sahaba» uansett.  

Svar: Store sunnimuslimske lærde som Ibn Kathir, og al-Albaniy i ‘’Silsilat al-‘Ahadith al-Tha’ifah’’, 
volum 1, side 144, sier at beretningene nevnt i påstanden er uriktige og utroverdige. Etter å ha gått 
gjennom flere kilder, fant vi ut at det nærmest er enighet blant sunnimuslimske lærde at disse 
beretningene ikke er riktige. Vi bruker derfor ikke mer tid på å forklare svakheter knyttet til 
fortellerkjeden og deres berettere. Vi ønsker dermed å rette fokuset på innholdet i beretningene.  

Selv om det nærmest er enighet om at disse beretningene som er nevnt ovenfor er utroverdige, 
velger likevel flere sunnimuslimer å spre disse. Beretningene spres uten at noen tenker over 
innholdet. Hvordan kan to av «sahaba» av profeten Mohammed (FVMH og hans familie), som sier to 
motstridende ting om en sak, eller kriger mot hverandre, samtidig være på rett side begge to? Dette 
høres ikke fornuftig ut. Derfor kan det ikke være slik at enhver vi følger av «sahaba» vil vi uansett bli 
rettledet av. Noen må ha rett, mens andre må ta feil. Slik er det i de fleste konflikter. Derfor kan disse 
beretningene verken aksepteres innholdsmessig eller fornuftig.  

Hyklere blant «sahaba» 

Påstand: Det finnes ingen bevis på at det var hyklere blant følgesvennene til Allahs sendebud (FVMH 
og hans familie), «sahaba». Det var hyklere under profetens tid, men de var klart og tydelig ikke blant 
«sahaba».  

Svar: Flere beretninger er klare og tydelige på at hyklere var blant «sahaba» til profeten Mohammed 
(FVMH og hans familie). Vi skal se på to av disse:   

Profeten (FVMH og hans familie) sa: ‘’Blant mine følgesvenner («sahaba») er tolv hyklere. Blant dem 
er åtte som ikke vil komme inn i paradiset før en kamel kommer gjennom et nåløye.’’ Sunnimuslimsk 
kilde: Sahih Muslim, beretning nr. 4983-4985 (samme innhold, ulik ordlyd), og Musnad Ahmed, 
beretning nr. 18128.  
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Profeten (FVMH og hans familie) sa: ‘’Blant dere er hyklere. Den som blir ropt må stå opp! 36 sto 
opp…’’ Sunnimuslimsk kilde: Sahih al-Bukhari,  del 7, side 22, og Musnad Ahmed, beretning 21317.  

Beretningene nevnt ovenfor er fra de mest riktige sunnimuslimske bøkene og viser at det var hyklere 
blant «sahaba». Vi leser i den sistnevnte beretningen at antallet var 36, altså høyere enn 12. Dette 
beviser at det kan være mange flere enn det som kommer fram, og at nummer 12 eller 36 er kun i 
det tidspunktet beretningen ble fortalt.  

Når Allahs sendebud (FVMH og hans familie) snakker om hyklere blant hans «sahaba», viser det oss 
at ikke alle som blir kalt for «sahaba» er gode mennesker. Noen «sahaba» vil aldri komme inn i 
paradiset, fordi det aldri vil være slik at en kamel kommer gjennom et nåløye.   

«Sahaba» som snudde tvert om  

Påstand: Ingen «sahaba» forandret seg etter profetens bortgang. Alle holdte seg til islam. 
Sjiamuslimer har ingen bevis på at noen «sahaba» snudde tvert om.    

Svar: Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) forteller i flere riktige beretninger om 
følgesvenner, «sahaba», som vil snu seg tvert om og havne i helvete på dommens dag. Her er en 
kjent beretning nevnt i de fleste riktige sunnimuslimske bøkene:  

Profeten (FVMH og hans familie) sa:’’… Det vil bli hentet noen menn fra min nasjon (på dommens 
dag), og de vil bli tatt til venstre (ildens folk). Jeg sier: ‘’Å min Herre! Mine følgesvenner («sahaba»).’’ 
Så blir det sagt: ‘’Du vet ikke hva de innoverte etter deg’’. Jeg sier slik den rettferdige tjeneren sa: 
‘’Jeg var vitne overfor dem, så lenge jeg var hos dem, men etter at Du har kalt meg til Deg, har Du 
selv vært oppsynsmann over dem. Du er vitne til alle ting!’’ (Koranen 5:117). Så blir det sagt: ’’Disse 
fortsatte å snu seg tvert om fra du forlot dem.’’ Sunnimuslimsk kilde: 1) Sahih al-Bukhari, beretning 
nr. 4259, 6097-6999, 6528, 2) Sahih Muslim, beretning nr. 367, 4243, 4247, 4250, og 3) Musnad 
Ahmed, beretning nr. 3457, 3672, 7652.  

Beretningen øverst er hentet fra de mest riktige sunnimuslimske bøkene, og er et klart og tydelig 
bevis på «sahaba» som vil bli av ildens folk. Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) blir selv 
overrasket over at noen av de som var rundt han ikke blir av paradisets folk. De forandret seg etter at 
Allahs sendebud (FVMH og hans familie) forlot dem, altså døde.   

Dette samsvarer også med det som står i Koranen. Kapittel (sura) 3, Aal Imran (Imrans hus), vers 144 
sier: ‘’Muhammad er bare et sendebud. Andre sendebud har gått bort før ham. Hvis nå han dør, eller 
drepes, vil dere da snu tvert om? Den som snur tvert om, skader ikke Gud det minste. Men Gud vil 
belønne de takknemlige.’’ Dermed bortviser ikke koranen at enkelte kan snu tvert om etter profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie).  
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Hva «Sahaba» endret etter profetens tid  

Påstand: «Sahaba» endret ingenting av Islam etter profetens tid. De fulgte det profeten Mohammed 
(FVMH og hans familie) kom med av hellige anbefalinger. De fulgte Koranen, handlinger og utsagn fra 
Allahs sendebud (FVMH og hans familie).  Det er ikke riktig det sjiamuslimer sier om at de endret på 
religionen etter profetens bortgang.  

Svar: For det første, forteller profeten selv om at hans «sahaba» vil handle i strid med hans lære 
etter han. Profeten (FVMH og hans familie) sa:’’… Det vil bli hentet noen menn fra min nasjon (på 
dommens dag), og de vil bli tatt til venstre (ildens folk). Jeg sier: ‘’Å min Herre! Mine følgesvenner 
(«sahaba»).’’ Så blir det sagt: ‘’Du vet ikke hva de gjorde etter deg’’. Jeg sier slik den rettferdige 
tjeneren sa: ‘’Jeg var vitne overfor dem, så lenge jeg var hos dem, men etter at Du har kalt meg til 
Deg, har Du selv vært oppsynsmann over dem. Du er vitne til alle ting!’’ (Koranen 5:117). Så blir det 
sagt: ’’Disse fortsatte å snu seg tvert om fra du forlot dem.’’ Sunnimuslimsk kilde: 1) Sahih al-Bukhari, 
beretning nr. 4259, 6097-6999, 6528, 2) Sahih Muslim, beretning nr. 367, 4243, 4247, 4250, og 3) 
Musnad Ahmed, beretning nr. 3457, 3672, 7652.  

For det andre finnes det beretninger som forteller oss om de store forandringene som kom knyttet til 
grunnleggende ting i Islam etter at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) gikk bort. Her er et 
eksempel: ‘’…Mahdi beretter av Gilan av Anas, at han (Anas) sa: ‘’Jeg kjenner ikke igjen noe av det 
som var under profetens tid’’. Det ble sagt: ‘’Bønn’’. Han (Anas) sa: ‘’Har ikke dere gjort fortapt deler 
av den?’’ Sunnimuslimsk kilde: Sahih al-Bukhari, beretning nr. 498 og flere andre sentrale kilder.  

En annen beretning sier: ‘’… Jeg hørte al-Zuhri si: ‘’Jeg kom inn til Anans ibn Malik i Damaskus og han 
gråt. Jeg sa: ‘’Hva gråter du av for’’. Han sa: ‘’Jeg vet ikke om noe annet som jeg rakk [å lære av 
profeten] utenom denne bønnen, og denne bønnen har deler av den gått fortapt.’’ Sunnimuslimsk 
kilde: Sahih al-Bukhari, beretning nr. 499.  

En tredje beretning sier: ‘’…al-‘Ala’ ibn al-Musaiyb beretter av sin far som sa: ‘’Jeg møtte al-Bara’ ibn 
‘Aazeb (måtte gud være tilfreds med han), så jeg sa: ‘’Lykksalighet for deg, du som var følgesvenn av 
profeten (FVMH og hans familie).’’ Han sa: ‘’Å sønnen av min bror. Du vet ikke hva vi forandret på 
etter han.’’ Sunnimuslimsk kilde: Sahih al-Bukhari, del 5, side 65, beretning nr. 3852.  

Alle disse beretningene bekrefter at «sahaba» forandret mye på religionen etter profetens bortgang. 
Så mye ble forandret på at de som levde under profetens tid ikke kjente igjen religionen som var når 
profeten Mohammed (FVMH og hans familie) levde. Dette er ikke småforskjeller, men essensielle 
endringer i grunnleggende deler av islam, som for eksempel bønn.   

 
 

Tragedien av torsdag 
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Tragedien av torsdag 

Påstand: Muslimer er enige om en hendelse kalt ‘’Tragedien av torsdag’’. Følgende beretning fra 
‘’Sahih al-Bukhari’’ forklarer hva som skjedde:  

‘’…Ibn Abbas (måtte Allah være tilfreds med han) sa: ‘’Når Allahs sendebud (FVMH og hans familie) 
[nærmet seg døden] og i huset var menn, blant dem Omar ibn al-Khattab, sa profeten (FVMH og hans 
familie): ‘’La meg skrive for dere en bok dere ikke blir misledet etter den.’’ Omar sa: ‘’Sykdommen 
har tatt over profeten. Dere har Koranen, og Allahs bok er nok for oss.’’ Deretter ble folket i huset 
uenige og det oppsto konflikt. Av dem [som var i huset] er det noen som sier ‘’hent [noe å skrive på] 
slik at profeten skriver en bok dere aldri vil bli misledet etter’’, og noen sier det Omar sa. Når de 
forøkte unyttig prat og konflikt hos profeten (FVMH og hans familie), sa Allahs sendebud (FVMH og 
hans familie): ‘’Reis dere opp [og gå]!’’. Ubayd Allah sa at ibn Abbas pleide å si: ‘’Tragedien, den store 
tragedien, var det som hindret, av deres konflikt og støy, Allahs sendebud (FVMH og hans familie) å 
skrive den boken til dem.’’  

Sjiamuslimer mener Omar også sa at profeten snakker tull. Ingenting av det som er nevnt eller av det 
som står i sunnimuslimske bøker tyder på det.  

Svar: Det er verdt å understreke innledningsvis at denne hendelsen er beskrevet i titalls av 
beretninger i de mest sentrale sunnimuslimske bøkene, som Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Musnad 
Ahmed, al-Sunan al-Kubra og andre bøker. Når det er sagt, nevner noen av versjonene denne 
beretningen om at ibn Abbas sa:  

‘’Torsdagen, for en torsdag!’’ Deretter gråt han inntil hans tårer fylte sanden. Etter det sa han (ibn 
Abbas): ‘’Sykdommen til Allahs sendebud ble kraftigere på torsdag, så han sa: ‘’Hent noe å skrive på, 
slik at jeg skriver en bok dere aldri vil bli misledet etter til evig tid’’. Deretter kranglet de, og det bør 
ikke være krangel hos en profet. Så sa de: ‘’Allahs sendebud prater tull.’’ Han (Allahs sendebud) sa: 
‘’La meg være, for det jeg er i er bedre enn det dere kaller meg til.’’  

Denne versjonen er nevnt i blant annet Sahih al-Bukhari, beretning nr. 2825. Legg merke til at ibn 
Abbas, som er en følgesvenn av profeten Mohammed (FVMH og hans familie), gråt av det som 
skjedde. Profeten ble anklaget for å prate tull. En må ha sagt det, og den ene er Omar ibn al-Khattab. 
Leser vi alle beretninger, finner vi ut at Omar ledet fronten som ville hindre profeten i å skrive noe 
som helst på torsdagen før han døde.  Legg for eksempel merke til formuleringen i beretningen 
ovenfor som sier: ‘’…og noen sier det Omar sa’’. Det var altså slik at alle som sa noe for å hindre 
profeten i å skrive, gjentok eller støttet det Omar sa. For det andre innrømmer sunnimuslimske lærde 
at Omar anklaget Allahs sendebud (FVMH og hans familie) for å snakke tull. Ibn Taymiyyah, som er en 
kjent sunnimuslimsk lærd, skriver i boken ‘’Minhaj al-Sunnah al-Nabawiah’’, del 6, side 24:  

‘’Når det gjelder Omar, så var han i tvil om det profeten (FVMH og hans familie) sa var på grunn av 
kraftig sykdom eller av profetens kjente uttalelser. Sykdom treffer profetene, og derfor sa han 
(Omar): ‘’Hva er det med han? Prater han tull?’’. Han (Omar) ble i tvil om det profeten sa, og 
konkluderte ikke med at han snakket tull. Det er tillatt for Omar å være i tvil, fordi det er kun 
profeten (FVMH og hans familie) som er feilfri.’’ 
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Dette avsnittet fra ibn Taymiyyah viser en forståelse hos sunnimuslimske lærde om at Omar var den 
som anklaget Allahs sendebud (FVMH og hans familie) for å snakke tull. Leser vi beretningen fra 
Sahih al-Bukhari, finner vi ut av at det ikke er noe spørsmålstegn bak det Omar sa. Omar var ikke i 
tvil, og derfor sa han rett ut: ‘’Allahs sendebud prater tull.’’ Det Omar sa strider med Koranen som 
sier: ‘’Ei heller taler han av eget påfunn! Dette er intet annet enn en åpenbaring som er åpenbart!’’ 
(Koranen 53:3-4). Verset gjelder alt det profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sier, og 
understreker at profetens utsagn er åpenbaring fra Allah den Allmektige, selv under sykdom. Dermed 
motstridde Omar Allahs åpenbaring.   

«Sahaba» respekterte ikke Allah sendebud       

Påstand: Det finnes ikke et eneste eksempel på at «sahaba» ikke respekterte profeten Mohammed 
(FVMH og hans familie). Alle respekterte han, lyttet til han og fulgte hans ordre.  

Svar: Koranen setter standard for hvordan muslimene må oppføre seg overfor profeten Mohammed 
(FVMH og hans familie). Blant annet sier Koranen (49:2): ‘’Dere som tror, hev ikke deres stemmer 
over profetens stemme, og vær ikke høylytt i deres tale til ham, som dere er høylytte dere imellom, 
så at ikke deres gjerninger blir til fånyttes uten at dere aner det.’’ I tillegg sier Koranen (33:57): ‘’De 
som forulemper (plager) Gud og Hans sendebud, dem har Gud forbannet i denne verden og den 
hinsidige, og Han har gjort klar for dem en nedverdigende straff.’’  

 Vi har tidligere nevnt hendelsen Tragedien av torsdag som blant annet er beskrevet i denne 
beretningen (Sahih al-Bukhari, beretning nr. 2825) av ibn Abbas som sa:  

‘’Torsdagen, for en torsdag!’’ Deretter gråt han inntil hans tårer fylte sanden. Etter det sa han (ibn 
Abbas): ‘’Sykdommen til Allahs sendebud ble kraftigere på torsdag, så han sa: ‘’Hent noe å skrive på, 
slik at jeg skriver en bok dere aldri vil bli misledet etter til evig tid’’. Deretter kranglet de, og det bør 
ikke være krangel hos en profet. Så sa de: ‘’Allahs sendebud prater tull.’’ Han (Allahs sendebud) sa: 
‘’La meg være, for det jeg er i er bedre enn det dere kaller meg til.’’  

Dette beviser at profetens følgesvenner, «sahaba», kranglet i tilstedeværelsen av Allahs sendebud 
(FVMH og hans familie) og de gjorde ikke slik han beordret dem til å gjøre. I en annen beretning i 
Sahih al-Bukhari sies det: ‘’Når de forøkte unyttig prat og konflikt hos profeten (FVMH og hans 
familie), sa Allahs sendebud (FVMH og hans familie): ‘’Reis dere opp [og gå]!’’ Med deres uenighet, 
krangel og unyttig prat gjorde de Allahs sendebud utilfreds, og han måtte kaste dem ut av sitt eget 
hus. Noen dager etter døde profeten Mohammed (FVMH og hans familie) og det finnes ingen bevis 
på at noen av profetens «sahaba», som Omar, gjorde opp for seg. Dermed døde Allahs sendebud og 
var utilfreds over noen av hans følgesvenner, «sahaba», blant annet Omar ibn al-Khattab.     

De adlydet han heller ikke, og ga han aldri det han ba om. Vi har tidligere bevist at Omar var den som 
sa: ‘’Allahs sendebud prater tull.’’ Han ble støttet av en del av de som var i huset til Allahs sendebud 
(FVMH og hans familie). Dette er rett og slett respektløst, og viser hvordan noen av profetens 
følgesvenner, «sahaba», behandlet Allahs sendebud (FVMH og hans familie). Dette er klart i strid 
med anbefalingene i Koranen.   
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Omar tror ikke på profetens sunna  

Påstand: Alle muslimer er enige om en hendelse kalt Tragedien av torsdag som beskrives av ibn 
Abbas (Kilde: Sahih al-Bukhari):  

‘’…Ibn Abbas (måtte Allah være tilfreds med han) sa: ‘’Når Allahs sendebud (FVMH og hans familie) 
[nærmet seg døden] og i huset var menn, blant dem Omar ibn al-Khattab, sa profeten (FVMH og hans 
familie): ‘’La meg skrive for dere en bok dere ikke blir misledet etter.’’ Omar sa: ‘’Sykdommen har tatt 
over profeten. Dere har Koranen, og Allahs bok er nok for oss. Deretter ble folket i huset uenige og 
det oppsto konflikt. Av dem [som var i huset] er det noen som sier ‘’hent [noe å skrive på] slik at 
profeten skriver en bok dere aldri vil bli misledet etter’’, og noen sier det Omar sa. Når de forøkte 
unyttig prat og konflikt hos profeten (FVMH og hans familie), sa Allahs sendebud (FVMH og hans 
familie): ‘’Reis dere opp [og gå]!’’. Ubayd Allah sa at ibn Abbas pleide å si: ‘’Tragedien, den store 
tragedien, var det som hindret, av deres konflikt og støy, Allahs sendebud (FVMH og hans familie) å 
skrive den boken til dem.’’ 

Omar ibn al-Khattab mente ikke noe stygt når han sa: ‘’Allahs bok er nok for oss.’’ Han mente kun å si 
at det profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sier i sykdom kan vi ikke godta.   

Svar: Absolutt alle muslimer er enige om at profetens praksis og utsagn (sunna) er en sentral kilde 
innenfor islam. Dette gjelder også hans praksis og utsagn under sykdom, fordi Allah sier i Koranen: 
‘’Ei heller taler han av eget påfunn! Dette er intet annet enn en åpenbaring som er åpenbart!’’ 
(Koranen 53:3-4). Verset gjelder alt det profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sier, og 
understreker at ethvert utsagn fra profeten er åpenbaring fra Allah den Allmektige.  

Dessuten oppfordrer Koranen oss til å følge alt fra profeten Mohammed (FVMH og hans familie). 
Koranen sier i 59:7: ‘’Det Sendebudet gir dere, ta det. Og hold dere borte fra det han forbyr dere. 
Frykt Gud, Gud er streng med straffen.’’ Koranen sier også i et annet vers (3:32): ‘’Si: «Adlyd Gud og 
Sendebudet! Men vender de seg bort, så holder ikke Gud av vantro.»’’ I (sura) kapittel 8, vers 46 står 
det i Koranen: ‘’Adlyd Gud og Hans sendebud! Avstå fra krangel…’’.  

Fulgte Omar Koranens ordre om å adlyde Allahs sendebud (FVMH og hans familie) når han 
oppfordret til å ikke følge profetens ordre og sa: ‘’ Allahs bok er nok for oss’’? Er ikke alle muslimer 
enige om å følge både Koranen (Allahs bok) og profeten Mohammed (FVMH og hans familie)? 
Hvorfor hindret Omar at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) skrev noe ned når profeten ba 
om å gjøre det? Det Omar sa og gjorde er klart i strid med det alle muslimer er enige om når det 
gjelder å følge og adlyde Koranen og profetens sunna (tradisjon, praksis og utsagn).  

Omar endret utviklingsretningen i historien  

Påstand: Muslimer er enige om en hendelse kalt Tragedien av torsdag. Beretningen i Sahih al-
Bukhari, beretning nr. 2825, av ibn Abbas som forklarer hendelsen:  
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‘’Torsdagen, for en torsdag!’’ Deretter gråt han (ibn Abbas) inntil hans tårer fylte sanden. Etter det sa 
han: ‘’Sykdommen til Allahs sendebud ble kraftigere på torsdag, så han sa: ‘’Hent noe å skrive på, slik 
at jeg skriver en bok dere aldri vil bli misledet etter til evig tid’’. Deretter kranglet de, og det bør ikke 
være krangel hos en profet. Så sa de: ‘’Allahs sendebud prater tull.’’ Han (Allahs sendebud) sa: ‘’La 
meg være, for det jeg er i er bedre enn det dere kaller meg til.’’  

Sjiamuslimer sier at denne boken hadde vært viktig å ha og at Omar hindret den i å bli skrevet. Det 
Allahs sendebud skulle skrive var ikke viktig. Hadde det vært viktig, hadde han skrevet det uansett. 
Han hadde til og med mulighet til å skrive det etter noen dager, fordi denne hendelsen skjedde på 
torsdag, og profeten Mohammed (FVMH og hans familie) døde på mandag.  

Svar: Vi må stille oss følgende viktige spørsmål: Hva hadde vært konsekvensene av at Allahs 
sendebud (FVMH og hans familie) skrev den boken beretningene viser til? Svaret på dette spørsmålet 
er det Allahs sendebud selv sier: ‘’…dere aldri vil bli misledet etter til evig tid’’. Altså hadde ikke 
mennesker blitt misledet om profeten Mohammed (FVMH og hans familie) hadde skrevet det han 
tenkte å skrive. Derfor er alle som er på vill spor, alle som ikke er på rett vei og alle som går i feil 
retning fra profetens tid til i dag en direkte årsak av at Omar og hans støttespillere hindret profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie) i å legge igjen et skriftlig testament, eller en bok. Den ville 
veiledet alle mennesker. Derfor gråt ibn Abbas når han kom på tragedien. Han sier også i en annen 
beretning i Sahih al-Bukhari:  

’’Tragedien, store tragedien, var det som hindret, av deres konflikt og støy, Allahs sendebud (FVMH 
og hans familie) å skrive den boken til dem.’’   

Hvorfor skrev ikke Allahs sendebud (FVMH og hans familie) boken likevel? Årsaken til dette ligger i 
Omars følgende utsagn:  ’’Allahs bok (Koranen) er nok for oss’’ og ‘’Allahs sendebud prater tull’’. Vi 
har tidligere bevist at Omar ibn al-Khattab sa dette, og at han ble støttet av andre som samtidig var i 
profetens hus. Reaksjonene fra Allahs sendebud (FVMH og hans familie) var å kaste dem ut av huset 
sitt. Ville den samme gruppen trodd på profeten Mohammeds (FVMH og hans familie) bok om han 
skrev den? Svaret er nei. Selv om han hadde skrevet den ville de avvist alt og anklaget han for å 
snakke tull og argumentere med at det holder kun med Koranen, ikke hva profeten kommer med av 
ordre. Det de sa i profetens tilstedeværelse hadde de også sagt etter profetens bortgang. Derfor var 
det ikke noe nytte i å skrive det Allahs sendebud (FVMH og hans familie) hadde planlagt å skrive.  

Omar ibn al-Khattab endret historien i en negativ forstand. Hadde profeten Mohammed (FVMH og 
hans familie) greid å fullføre det han hadde planlagt, hadde ingen blitt misledet til evig tid. Omars 
motstand mot profeten Mohammed (FVMH og hans familie) hindret at milliarder av mennesker 
gjennom historien knytter seg til sannheten fra Allah den Allmektige.  
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Kuppet etter profeten Mohammed 
(FVMH og hans familie)  

Abu Bakr gjorde et kupp  

Påstand: Hendelsen i al-Saqifah er kjent i islamsk historie. Hendelsen er oppkalt etter Saqifat bani 
Sa’ideh. Saqifah betyr på arabisk et sted med tak over, gjerne tak laget av palmeblad. Under dette 
taket samlet følgesvenner av profeten Mohammed (FVMH og hans familie), «sahaba», seg for å velge 
en leder for muslimene etter profetens bortgang. Abu Bakr ble valgt.  

Hvorfor er sjiamuslimer mot demokrati? Abu Bakr ble valgt på demokratisk vis av alle muslimene. Ali 
(FVMH) valgte også Abu Bakr. Derfor bør sjiamuslimer gjøre det samme som Ali (FVMH) og resten av 
muslimene og akseptere Abu Bakr som leder.      

Svar: Vi har tidligere bevist at det er kun Allah den Allmektige som velger profetens etterfølger og 
stedfortreder. Vi har også bevist at imam Ali (FVMH) ble utnevnt som leder av Allahs sendebud 
(FVMH og hans familie). Derfor tolker sjiamuslimer det som skjedde i Saqifat bani Sa’ideh som rent 
kupp, altså rask maktovertakelse og statsomveltning. Kuppet var uten tvil i strid med utnevnelsen av 
Ali (FVMH) som leder for muslimene.  

Det andre som beviser at møtet i al-Saqifah var et kupp er antallet som var med på å bestemme 
hvem som skulle bli leder. Flere lærde innenfor sunniislam, som al-Hafiz Abu Zarac ata al-Razi, mener 
det levde over 100.000 (hundre tusen) følgesvenner når profeten døde. Ingen sier at alle disse var 
samlet under møtet i al-Saqifah hvor Abu Bakr ble valgt. Heller var ikke sentrale personer som imam 
Ali (FVMH) tilstedeværende på møtet for å bestemme. Hvordan kan valget være demokratisk når den 
ble foretatt av få personer, når sentrale personer ikke var på møtet og når de aller fleste muslimene 
ikke visste om at noen var samlet for å velge for dem?  

Det overnevnte bekreftes av den sunnimuslimske lærden al-Juwainy som er kjent som ‘’imamen for 
de to helligdommene (Mekka og Medina)’’ som i sin bok ‘’al-Irshad’’, side 424 skriver: ‘’Vit at 
enstemmighet ikke er en forutsetning for lederskapet, men at lederskapet finner sted selv om 
nasjonen ikke er enstemmig om dens tilblivelse, og beviset på dette [er når] lederskapet ble til for 
Abu Bakr…. Så når enstemmighet ikke er en forutsetning for tilblivelse av lederskapet har vi ingen 
fast antall [velgere] eller bestemt grense…’’  

al-Juwainy sier videre under samme referanse at dersom kun en (1) person av den islamske nasjonen 
velger en leder, og den personen som velger har innflytelse og tyngde i samfunnet, så vil dette være 
innenfor rammene for islam for hvordan en leder blir utnevnt. Han forsøker med dette å si at det er 
vanskelig å sette en grense for hvor mange som skal til for å velge en leder. Beviset på at det ikke 
finnes en bestemt grense er utnevnelse av Abu Bakr hvor ytterst få personer var med på å ta 
beslutningen. Dette er uten tvil udemokratisk og urettferdig for alle som ikke deltok. Det er 
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udemokratisk og urettferdig blant annet mot imam Ali (FVMH) som ikke var med på å bestemme. 
Derfor var det mange av profetens «sahaba» som ikke godtok Abu Bakr som leder og protesterte. 
Dett vil vi komme tilbake til.      

Ali (FVMH) protesterte mot Abu Bakr  

Påstand: Absolutt alle «sahaba», følgesvenner av profeten Mohammed (FVMH og hans familie), avla 
troskapsed til Abu Bakr. Med dette støttet de Abu Bakr fullt ut, også imam Ali (FVMH), noe 
sjiamuslimer også bør gjøre i dag.  

Svar: Mange av profetens følgesvenner, «sahaba», støttet ikke Abu Bakr. Sagt med andre ord, fikk 
ikke Abu Bakr støtte fra flere av de mest sentrale «sahaba» til profeten (FVMH og hans familie).  

Sunnimuslimske bøker refererer til følgende hendelse: ‘’Ali (FVMH) ble hentet til Abu Bakr og han 
(Ali) sa: ‘’Jeg er Guds tjener, og broren til Hans sendebud’’. Så ble det sagt til han (til Ali): ‘’Gi 
troskapsed til Abu Bakr’’. Han (Ali) sa: ‘’Retten min for dette er mer enn deres. Jeg gir ikke dere 
troskapsed, og dere har mer plikt til å gi meg troskapsed. Dere tok makten fra Ansar (hjelperne), og 
argumenterte mot dem med at dere er nærmere profeten (FVMH og hans familie), men samtidig 
fratar dere med tvang oss, Husets folk, dette?’’ Sunnimuslimske kilder: 1) ‘’al-Imamah wa al-Siasah’’ 
av Ibn Qutaiybah al-Daiynori, kapittel 1, side 11, 2) ‘’Tarikh al-Tabari’’, kapittel 2, side 443-444 og 3) 
‘’Tarikh al-Ja’qobi’’, kapittel 2, side 105. Alle disse kildene er viktige sunnimuslimske kilder når det 
kommer til islamsk historie.  

I tillegg er det nevnt i boken ‘’Muruj al-Dhahab’’ av al-Mas’odi (sunnimuslimsk lærd), volum 2, side 
307, følgende samtale mellom imam Ali (FVMH) og Abu Bakr: ‘’Da Abu Bakr ble tatt i ed i Saqifah-
dagen (etter Saqifat bani Sa’ideh) og troskapsed for han ble fornyet på tirsdag (dagen etter profetens 
bortgang) av resten av muslimene, gikk Ali ut og sa: ‘’Du har ødelagt for oss sakene våre uten å 
spørre om råd og uten å ta hensyn til vår rett!’’ Abu Bakr sa: ‘’Ja, men jeg fryktet uro’’.   
Dette viser at imam Ali (FVMH) var tidlig ute med å protestere mot Abu Bakr, hans regime og måten 
han gikk fram på for å få makt. Abu Bakr aksepterte også premissene i det Ali (FVMH) sa, men kom 
med en forklaring. Sannheten er at Abu Bakrs handling i lengden førte til sterk uro og splittelse. 
Muslimene gikk fra en ordning hvor Allah den Allmektige velger profetens etterfølger, til et system 
hvor mennesker gjennom kamp og konflikt presser seg fram til å bli profetens etterfølger (kalif). Abu 
Bakrs handling førte til uro, og beviset på dette er konfliktene mellom imam Ali (FVMH) og 
Muawiyah, mellom imam Hassan (FVMH) og Muawiyah, og mellom imam Hussein (FVMH) og Yazid 
som alle er konflikter forårsaket av det systemet Abu Bakr etablerte.    

Den kjente sunnimuslimske boken Sahih al-Bukhari sier i beretning nr. 3998 at Ali (FVMH) ikke ga 
troskapsed til Abu Bakr før etter at Fatima (FVMH) gikk bort, og referer til at dette ikke var før etter 
seks måneder etter profetens bortgang. Det er uenighet blant muslimene om Ali (FVMH) ga helt 
frivillig troskapsed til Abu Bakr. Beretningen fra Sahih al-Bukhari er enda et bevis på at imam Ali 
(FVMH) viste motstand mot Abu Bakr og ikke var blant de fremste som støttet han. 
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«Sahaba» aksepterte ikke Abu Bakr  

Påstand: Absolutt alle «sahaba», følgesvenner av profeten Mohammed (FVMH og hans familie), avla 
troskapsed til Abu Bakr. Med dette støttet de Abu Bakr fullt ut, noe sjiamuslimer også bør gjøre i dag.  

Svar: Abu Bakr var fra første stund ikke støttet av alle muslimer. Vi har tidligere bevist at Ali (FVMH) 
ikke støttet Abu Bakr. Det samme gjelder Fatima, profetens datter (FVMH). Banu Hashim, som er 
klanen profeten Mohammed (FVMH og hans familie) tilhørte, støttet ikke Abu Bakr.  ‘’Muruj al-
Dhahab’’ av den sunnimuslimske al-Mas’odi sier i volum 2, side 301: ‘’Ingen av Banu Hashim avla ed 
[til Abu Bakr] før etter Fatima døde’’. Fatima (FVMH) døde omtrent seks måneder etter profetens 
død. Altså hadde ingen fra en av Mekkas viktigste klaner, og den klanen profeten Mohammed (FVMH 
og hans familie) tilhørte, gitt Abu Bakr støtte i minst et halvt år. Mange ble med trusler og vold etter 
hvert tvunget til å akseptere Abu Bakr som leder, noe vi tidligere har skrevet om. Andre 
sunnimuslimske kilder som nevner at Banu Hashim ikke støttet Abu Bakr er: 1) ibn al-Athir i ‘’Osd al-
Ghabah’’, volum 3, 329, 2) al-Halabi i ‘’al-Sirah al-Halabiyah’’ volum 3, side 484, og 3) al-Tabari i ‘’al-
Riadh al-Nadhirah’’ volum 1, side 241. 

Sa'd ibn Ubadah var hovedkonkurrenten til Abu Bakr når noen få var samlet i Saqifat bani Sa’ideh for 
å velge etterfølgeren etter profetens bortgang, og resultatet ble å utnevne Abu Bakr. Sa'd ibn 
Ubadah var så misfornøyd med resultatet at han aldri endte med å støtte Abu Bakr. Ibn Ubadah er 
lederen for Banu Khazraj, en av klanene Hjelperne (på arabisk: Ansar) tilhører. Dermed var han en 
veldig sentral, innflytelsesrik og viktig person blant muslimene i den tid. Al-Mas’odi skriver i samme 
kilde som er nevnt ovenfor: ‘’Sa'd ibn Ubadah gikk ut og avla ikke ed. Han vendte til Levanten.’’ Andre 
sunnimuslimske lærde som bekrefter at ibn Ubadah ikke støttet Abu Bakr er Qotaiba i ‘’al-Imamah 
wa al-Siasah side 10 og al-Tabari i ‘’al-Riadh al-Nadhirah’’ volum 1, side 241.  

Ammar ibn Yasir var også blant de som ikke støttet Abu Bakr. Han var blant en av de første som ble 
muslimer og trodde på budskapet til Allahs sendebud. I tillegg skriver al-Mas’odi i samme kilde som 
er nevnt ovenfor at Salman al-Farisi, Abu Dharr al-Ghifari, al-Bara' ibn `Azib, og Ubay ibn Ka'b var 
blant de som ikke støttet Abu Bakr. Dette er sentrale og viktige følgesvenner, «sahaba», som var 
misfornøyde med valget av Abu Bakr og som i flere uttalelser viste at de var i mot kuppet som ble 
foretatt.     

Ibn Abd Raboh, en sunnimuslimsk lærd, skriver i hans bok “al-’Aqd al-Farid”, del 1, side 87: “De som 
unnlot å gjøre troskapsed for Abu Bakr: Ali, Abbas, al-Zubair, og Sa'd ibn Ubadah. Når det gjelder Ali, 
Abbas og al-Zubair så satt de i huset til Fatima. Abu Bakr sendte til dem Omar ibn al-Khattab for å få 
dem ut av Fatimas hus, og han (Abu Bakr) sa: “Krig mot dem hvis de nekter”…’’.  

Titalls av sunnimuslimske kilder viser at flere av de mest sentrale følgesvennene av profeten (FVMH 
og hans familie) endte i opposisjon og var imot Abu Bakrs regime. Disse ble truet, forfulgt og utøvd 
vold mot. Det sistnevnte vil vi gi eksempler på i kommende artikler.  
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Flere ble tvunget til å støtte Abu Bakr  

Påstand: Det er sant at ikke alle muslimer støttet Abu Bakr fra første stund, men de trengte bare tid 
til å tenke. Etter at de hadde fått tenkt seg om, støttet de regimet til Abu Bakr frivillig og uten tvang 
slik sjiamuslimer hevder.  

Svar: Vi har tidligere beskrevet Abu Bakrs overtagelse av ledelsen og makten som et kupp. Det 
innebærer at ikke alle som aksepterte Abu Bakr som leder gjorde det av fri vilje. Flere ble tvunget til å 
støtte Abu Bakr. Dette bekrefter en beretning fra Aisha, Abu Bakrs datter og profetens kone. Aisha 
forsøkte å forklare hva som skjedde under samlingen i Saqifat bani Sa’ideh hvor resultatet ble å 
utnevne Abu Bakr som leder etter massivt støtte fra Omar. Uttalelsen finnes referert i Sahih al-
Bukhari som er den mest anerkjente boken etter Koranen innen sunniislam. Beretning nr. 3467 sier 
at Aisha sa:  

‘’Omar skremte folket, og inne i dem var hykleri. Gjennom dette [fryktet som Omar spredde] 
returnerte Allah dem tilbake [på riktig vei].’’  

Dette er et veldig interessant sitat. For det første viser den en oppfatning hos Aisha om at de som 
ikke støttet Abu Bakr i Saqifat bani Sa’ideh var besatt av hykleri, altså var hyklere. Flere av dem var 
faktisk følgesvenner av profeten Mohammed (FVMH og hans familie), altså «sahaba». Det betyr at 
«sahaba» kan også være hyklere, i følge Aisha. Derfor sier ibn Hajr (sunnimuslimsk lærd) i boken 
‘’Fath al-Bari’’ i del 7, side 40, der han forklarer denne beretningen at hyklere var blant de som var i 
Saqifat bani Sa’ideh for å velge en leder for muslimene etter profetens bortgang. Hvordan kan noen 
hyklere være med på å velge muslimenes leder, og hvordan vet vi at hyklere som Aisha referer til ikke 
var med på å velge Abu Bakr?        

For det andre viser sitatet at det var gjennom skremsel at folk støttet Abu Bakr, ikke gjennom fri vilje. 
Omar skremte folket som var i Saqifat bani Sa’ideh, ifølge Aisha. Er det gjennom frykt, trusler og 
tvang at muslimenes leder blir valgt? Skremseler og trusler fra Abu Bakr og Omar for å ta over 
makten finner vi dessverre flere eksempler på.       

Ibn Abd Raboh, en sunnimuslimsk lærd, skriver i hans bok “al-’Aqd al-Farid”, del 1, side 87: “De som 
unnlot å gjøre troskapsed for Abu Bakr: Ali, Abbas, al-Zubair, og Sa'd ibn Ubadah. Når det gjelder Ali, 
Abbas og al-Zubair så satt de i huset til Fatima. Abu Bakr sendte til dem Omar ibn al-Khattab for å få 
dem ut av Fatimas hus, og han (Abu Bakr) sa: “Krig mot dem hvis de nekter”…’’. Igjen viser dette at 
angrep i andres eget hjem, krig og vold var metoden for å få støtte for Abu Bakr og Omar. Omar var 
mannen Abu Bakr henvendte seg til for å ta i bruk slike uakseptable metoder.  
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Sa'd ibn Ubadah ble drept av Omar  

Påstand: Sjiamuslimer hevder at Omar drev med skremsler og vold for å samle støtte til Abu Bakr. De 
hevder også at Sa'd ibn Ubadah som var en av hovedkonkurrentene til Abu Bakr under valget i 
Saqifat bani Sa’ideh ble drept av Omar. Dette har ikke sjiamuslimer noe bevis på.  

Svar: Sa'd ibn Ubadah var hovedkonkurrenten til Abu Bakr når noen få var samlet i Saqifat bani 
Sa’ideh for å velge etterfølger etter profetens bortgang og hvor resultatet ble utnevnelsen av Abu 
Bakr. Sa'd ibn Ubadah var så misfornøyd med resultatet at han aldri endte med å støtte Abu Bakr. Ibn 
Ubadah er lederen for Banu Khazraj, en av klanene Hjelperne (på arabisk: Ansar) tilhører. Dermed var 
han en veldig sentral, innflytelsesrik og viktig person blant muslimene i den tid. ‘’Muruj al-Dhahab’’ 
av den sunnimuslimske al-Mas’odi nevner i volum 2, side 301: ‘’Sa'd ibn Ubadah gikk ut og avla ikke 
ed. Han vendte til Levanten.’’ Andre sunnimuslimske kilder som bekrefter at ibn Ubadah ikke støttet 
Abu Bakr, er Qotaiba i ‘’al-Imamah wa al-Siasah side 10 og al-Tabari i ‘’al-Riadh al-Nadhirah’’ volum 1, 
side 241.  

Sunnimuslimske bøker nevner at Sa'd ibn Ubadah ble drept, men det kan virke uklart hvem han ble 
drept av. I noen bøker nevnes ikke hvem som drepte han, og i andre nevnes det at utenom 
menneskelige vesener bidro i å drepe han. Svar ligger i sikre sunnimuslimske kilder, som Sahih al-
Bukhari.  Beretning nr. 3467 sier: ‘’En mann sa: ‘’Drepte dere Sa'd ibn Ubadah? Omar sa: ‘’Allah 
drepte han’’.   

Beretningen bekrefter at Sa'd ibn Ubadah ble drept. Beretningen bekrefter også at noen mistenkte at 
Omar sto bak drapet og derfor spurte vedkommende om han var blant de som drepte han. Omar 
benektet ikke dette og sa at Allah drepte han. Al-Baladhi som er en sentral sunnimuslimsk historiker 
som levde ca. 200 år etter profetens bortgang skriver i boken ‘’Ansab al-Ashraf’’, del 1, side 589:  

‘’ Når Sa'd ibn Ubadah ikke sverget troskap til Abu Bakr og reiste til Levanten, sendte Omar en mann. 
Han (Omar) sa: ‘’Kall han inn for å avlegge ed og lur han. Hvis han nekter, søk støtte hos Allah mot 
han.’’ Mannen kom til Levanten, og fant Sa'd i en hage i Hawarin, så han kalte han til å avlegge ed. 
Han (Sa’d) sa: ‘’Jeg avlegger aldri ed for en fra Quraysh (stamme fra Mekka)’’. Han (mannen sendt fra 
Omar) sa: ‘Da vil jeg drepe deg!’’. Han (Sa’d) sa: ‘’Selv om du dreper meg [vil jeg mene det samme]’’. 
Han (mannen sendt fra Omar) sa: ‘’Så du er utenfor det resten av nasjonen er en del av?’’. Han (Sa’d) 
sa: ‘’Når det gjelder å avlegge ed [til Abu Bakr] står jeg utenfor.’’ Deretter kastet han (mannen sendt 
av Omar) pil på han (Sa’d), så han drepte han.’’ 

Denne referansen gir et klart svar på hvem som drepte Sa'd ibn Ubadah. Den gir oss også et svar på 
hvorfor Omar ibn al-Khattab ble spurt om hvem som drepte Sa'd ibn Ubadah slik Sahih al-Bukhari 
refererer til. En «sahaba»av profeten er skyldig i drapet på en annen «sahaba». I tillegg viser dette 
oss at alle som ikke støttet Abu Bakr ble møtt med trusler, lureri og i verste fall drap. Slik fikk Abu 
Bakr makten, og gjennom uakseptable metoder ble makten overført til hans venn, Omar ibn al-
Khattab.  
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Valg eller utnevnelse?   

Påstand: Islam støtter demokrati, og Abu Bakr ble valgt gjennom et flertall av profetens 
følgesvenner, «sahaba». Selv om noen var imot Abu Bakr, så spiller det ingen rolle. Flertallet av 
muslimene valgte Abu Bakr, og det er gjennom valg av flertallet at en person blir leder for 
muslimene.  

Svar: Vi har tidligere bevist at det er kun Allah den Allmektige som velger profetens etterfølger og 
stedfortreder. Vi har også bevist at imam Ali (FVMH) ble utnevnt som leder av Allahs sendebud 
(FVMH og hans familie). Derfor tolker sjiamuslimer det som skjedde i Saqifat bani Sa’ideh hvor Abu 
Bakr ble valgt, som et rent kupp, altså rask maktovertakelse og statsomveltning. Dessuten har vi 
bevist at en stor og viktig del av muslimene ikke støttet Abu Bakrs lederskap.  

Sjiamuslimer respekterer flertallets vilje selv om flertallets vilje ikke alltid kan forsvares eller støttes. 
Imam Ali (FVMH) måtte tilslutt forholde seg til hvem som styrte, selv om han og flere andre ikke 
støttet Abu Bakrs regime.  

Det er interessant å sammenligne måten de tre første som ledet muslimene etter profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie) ble valgt på. Abu Bakr, Omar og Usman ble valgt på tre 
forskjellige måter. La oss anta at Abu Bakr ble valgt på et demokratisk vis. Han ble absolutt ikke det, 
men vi antar det likevel. Hvorfor ble Omar ibn al-Khattab direktevalgt av Abu Bakr? Sunnimuslimske 
kilder som al-Tabari i ‘’Tarikh al-Omam wa al-Molok’’, del 2, side 352 og ibn al-Athir i ‘’al-Kamel fi al-
Tarikh, del 2, side 273, sier at Abu Bakr sa mot slutten av sitt liv når han skulle utnevnte Omar som 
sin etterfølger: 

‘’Jeg har gjort Omar ibn al-Khattab som stedfortreder så hør på han og adlyd han’’.  

Dette var den klare beskjeden alle muslimene fikk fra Abu Bakr. Sjia- og sunnimuslimer er enige om 
at Omar ibn al-Khattab ble utnevnt direkte av Abu Bakr uten samråd eller felles møte i forkant for de 
som eventuelt hadde stemmerett og mening i det islamske samfunnet på den tid. Sunnimuslimer sier 
at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) ikke pekte ut en etterfølger, mens Abu Bakr faktisk 
pekte ut en etterfølger. Er ikke Abu Bakrs handling i så fall i strid med profetens praksis?  

Når Omar ibn al-Khattab skulle dø, opprettet han en gruppe bestående av seks personer for å velge 
hans etterfølger. Igjen ble ikke alle muslimer spurt, men kun seks personer. Mange sentrale 
følgesvenner av Allahs sendebud fikk ikke være med i denne gruppen. Altså var Omars ordning en 
indirekte utnevnelse av en etterfølger. Det finnes historiske bevis på at gruppens medlemmer på 
forhånd hadde en plan klar for å hindre at imam Ali (FVMH) kom til makten. I hvert fall ble Usman 
valgt på en helt annen måte enn Abu Bakr og Omar. Hvilken av de tre forskjellige måtene å velge en 
leder på er riktig? Ingen av dem, mener sjiamuslimer. Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) 
utnevnte Ali (FVMH) som etterfølger og leder for muslimene etter ordre fra Allah. Dette burde ha 
blitt fulgt opp.         
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Imam Alis kriger  

Krig mot Ali (FVMH) er krig mot Allah  

Påstand: Noen følgesvenner, eller på arabisk sahaba, av profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie) kan ha kriget mot imam Ali (FVMH). Hvorfor er det farlig å havne i en krig mot Ali (FVMH)? 
Det er som å havne i krig med hvilken som helst annen person.  

Svar: Muslimer mener at den som havner i krig mot Ali (FVMH), havner i krig mot profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie), og den som havner også i krig mot Allah den Allmektige. Det er 
flere bevis på dette:  

1. Beretningen om Ghadeer Khum hvor profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’Dere 
mennesker! Hvem er deres mester? De sa: ‘’Allah og hans sendebud.’’ (De gjentok dette tre 
ganger). Etter det tok han hånden til Ali ibn Abi Taleb og reiste han opp og sa: ‘’Den som har 
Allah og hans sendebud som sin mester, vil ha han (Ali) som sin mester. Å Allah, still deg bak 
den som stiller seg bak han, og gå imot den som går imot han’’. Altså er det slik at alle som 
kriger mot imam Ali (FVMH) har Allah imot seg, og alle som støtter Ali (FVMH) har Allah den 
Allmektige som støttespiller. Beretningen om Ghadeer Khum er den mest troverdige 
beretningen innenfor hele islam.  
 

2. Flere beretninger hvor profeten Mohammed (FVMH og hans familie) direkte sier at han er i 
krig mot alle som er i krig mot Ali (FVMH), som beretningen i Musnad Ahmed, bind 2, side 
443, som sier: ‘’… Abo Horaira sa: ‘’Profeten (FVMH og hans familie) så på Ali, Hassan, 
Hussein og Fatima og sa: ‘’Jeg er i krig mot den som er i krig mot dere, og i fred med den som 
er i fred med dere’’.  Samme beretning er nevnt med ulike fortellerkjeder i troverdige 
sunnimuslimske bøker som ‘’Sahih al-Tirmidhi’’ og ‘’Sunan ibn Majeh’’.     
 

3. En tredje beretning sier hvem imam Ali (FVMH) er, og hvem han kriger imot. Beretningen er 
riktig og er blant annet nevnt i boken ‘’Ma’rifat al-Sahaba’’ av al-Hakim al-Niysabori, 
beretning nr. 4644: ‘’…Jaber ibn Abdillah sa: ‘’Jeg hørte Allahs sendebud (FVMH og hans 
familie) at han hadde holdt i armen til Ali (FVMH) og sa: ‘’Denne personen er emir (leder) for 
de fromme (gudfryktige/rettskaffen), myrder av de syndefulle. Den som seirer han blir 
beseiret, og den som svikter han blir sviktet.’’      

 
Samlet gir dette oss et bilde av at den som kriger mot Ali (FVMH) er en taper i dette livet og neste liv i 
følge profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og den som støtter Ali (FVMH) er en vinner. Å 
krige mot Ali (FVMH) er det samme som å krige mot profeten Mohammed (FVMH og hans familie). 
Alle muslimer er enige om at den som kriger mot Allahs sendebud automatisk kriger mot Allah den 
Allmektige, fordi Allahs sendebud er Guds representant på denne jorden.   
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Aisha i krig med imam Ali (FVMH)  

Påstand: Sjiamuslimer påstår at Aisha, profetens kone og de troendes mor, havnet i krig med imam 
Ali (FVMH). Dette er ikke riktig. Aisha respekterte imam Ali (FVMH) og havnet aldri i krig mot han.  

Svar: Alle muslimer er enige om at Aisha, konen til profeten Mohammed (FVMH og hans familie), 
havnet i en blodig krig mot imam Ali (FVMH). Det er ingen som setter spørsmålstegn ved at 
hendelsen skjedde eller om Aisha var involvert. Krigen fikk navnet Slaget av kamelen, som er oppkalt 
etter Aishas kamel. I følge William Muir i boken ‘’The Caliphate: Its Rise, Decline and Fall from 
Original Sources’’, var det 10.000 (ti tusen) drepte muslimer i denne krigen. 

Det var tre sentrale personer som startet krigen mot imam Ali (FVMH): 1) Aisha datteren til Abu Bakr, 
2) Talha ibn Obaidullah, og 3) Zubayr ibn al-Awam. Alle levde under profeten Mohammeds tid, og alle 
oppfattes av sunnimuslimer som nære følgesvenner, «sahaba», av Allahs sendebud (FVMH og hans 
familie). Dermed er dette et eksempel på at følgesvennene til Allahs sendebud (FVMH og hans 
familie), «sahaba», kriget mot hverandre.  

Det som ble oppgitt som årsak for krigen av motstanderne til imam Ali (FVMH), var at de ønsket å 
hevne seg etter at den tredje statslederen for muslimene, Othman, ble drept. Sannheten er at de tre 
sentrale personene, altså Aisha, Talha og Zubayr, ikke er i nær slekt med Othman. Hvorfor skal 
akkurat de da be om hevn for Othmans blod? Dermed var det andre mer troverdige årsaker som 
gjorde at krigen som kostet 10.000 menneskeliv oppsto. Uansett årsak, sitter Aisha, Talha og Zubayr 
og andre som støttet dem med hele ansvaret i fanget. Dette kommer blant annet fram gjennom 
sunnimuslimske imamen, Abdulqahir al-Jirjaniy i ‘’Kitab al-Imamah:  

‘’Lærde i Hijaz (hele sørlige del av dagens Saudi-Arabia) og Irak, av de som tilhører [lovskolene] for 
mening eller beretning, og av dem er Malik, al-Shafiy, Abo Hanifa, al-Awza’iy og det absolutte 
flertallet av talerne, og muslimer er enstemmige om [følgende]: At Ali hadde rett i hans krig mot 
folket i Siffin. Han har også rett når det gjelder folket i al-Jamal (Slaget av kamelen). Og den som 
kriget mot han er de som krenket og var urettferdige mot han.‘’ Sunnimuslimsk kilde: boken ‘’Faidh 
al-Qadeer, Sharh al-Jame’ al-Saghir’’ av al-Manawi, bind 6, side 474.  

Vi har tidligere referert til beretningen i ‘’Musnad Ahmed’’ som sier at profeten Mohammed (FVMH 
og hans familie) så på Ali, Hassan, Hussein og Fatima og sa: ‘’Jeg er i krig med den som er i krig med 
dere, og i fred med den som er i fred med dere’’. Aisha, Talha og Zubayr havnet i en krig med Ali 
(FVMH), og er dermed i en krig med profeten Mohammed (FVMH og hans familie).  

Aishas rolle i krigen mot Ali (FVMH)  

Påstand: Aishas rolle i Slaget av kamelen, som var en krig mot imam Ali (FVMH), blir overdrevet av 
sjiamuslimer. Aisha, profetens kone, var der bare ved en tilfeldighet.  
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Svar: Alt tyder på at Aisha hadde en lederrolle i denne krigen. Uten rollen hun spilte, hadde ikke 
krigen funnet sted. Hennes posisjon som profetens kone ble misbrukt for å få med flere til krigen mot 
imam Ali (FVMH). Denne beretningen i ‘’Sahih al-Bukhari’’, beretning nr. 4163, av profetens 
følgesvenn, Abu Bakrah, forklarer hennes posisjon:  

‘’Abu Bakrah sa: ‘’Allah ga meg veiledning under Kamel-dagene av et utsagn jeg hadde hørt fra Allahs 
sendebud (FVMH og hans familie) etter at det var like før jeg ble forent med Kamel-folket for å krige 
med dem. Han (profeten) sa, etter at Allahs sendebud (FVMH og hans familie) fikk vite at Persias folk 
hadde underkastet seg Khosraus datter: ‘’Et folk som lar seg bli styrt av en kvinne vil ikke lykkes’’. 

Denne riktige beretningen viser at Aisha var ikke kun en deltager, men en som styrte hele arbeidet 
før og under Slaget av kamelen.  I den sammenhengen  er det verdt å nevne at islam ikke har noe 
imot å la kvinner styre eller lede, og at denne beretningen fra profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie) må sees i sammenheng med andre vers i Koranen og andre beretninger. Vi får dessverre ikke 
utdypet det sistnevnte her. Vårt formål med å nevne beretningen er å vise at folk som kriget mot 
imam Ali (FVMH) lot seg styre av Aisha. Sunnimuslimer er enige om at kvinnen som er ment i denne 
beretningen som styrte Kamel-folket var Aisha, profeten kone og datteren til Abu Bakr.  

Dessuten er det viktig å minne om at Slaget av kamelen er oppkalt etter Aishas kamel, noe som igjen 
viser hennes sentrale rolle i denne konflikten.  

Allahs sendebud advarte Aisha  

Påstand: Aisha sin deltagelse i Slaget av kamelen var ikke i strid med profetens ordre. Aisha hadde en 
sentral rolle under profetens tid, og det er ikke en overraskelse at hun har samme rolle etter 
profetens bortgang.  

Svar: Å medføre til at 10.000 mennesker blir drept under Slaget av kamelen, og samtidig gå til krig 
mot imam Ali (FVMH), er klart i strid med anbefalingene Allahs sendebud (FVMH og hans familie) ga. 
Det er nevnt i den anerkjente sunnimuslimske boken ‘’Musnad Ahmed’’ at profeten sa til Ali, Fatima, 
Hassan og Hussein (FVMD): ‘’Jeg er i krig med den som er i krig med dere, og i fred til den som er i 
fred med dere’’. 

Historien om ‘’Kilab al-Haw’ab’’ skjedde i tiden før Slaget av kamelen, og er kjent i sunnimuslimske 
bøker. Den forklarer at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) advarte sine koner mot en 
hendelse som vil komme.  ‘’Musnad Ahmed’’, ‘’al-Bidayeh wa al-Nihayeh’’, ‘’Tarikh al-Tabari’’, ‘’Fath 
al-Bari’’, og ‘’al-Mosanaf’’ er blant sunnimuslimske bøker som refererer til denne hendelsen, som 
lyder følgende:  

‘’Al-Zuhriy sa: ‘’Aisha hørte hundene bjeffe, så hun sa: ‘’Hvilket vann er dette?’’. De sa: ‘’al-Haw’ab’’. 
Hun sa: ‘’Vi tilhører Gud, og til Ham skal vi vende tilbake. Jeg er henne! Jeg hørte Allahs sendebud 
(FVMH og hans familie) si og hans koner var samlet hos han: ‘’Jeg hadde ønsket å vite hvem av dere 
hundene i al-Haw’ab bjeffer på!’’  
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Etter det slo hun (Aisha) benet til hennes kamel så den satt, og sa: ‘’Vend meg tilbake, vend meg 
tilbake! Jeg sverger på Gud, jeg er den som tilhører vannet i al-Haw’ab’’. Abdullah ibn al- Zubayr sa til 
henne: ‘’Den som sa til deg at dette er vannet i al-Haw’ab er en løgner.’’  

Denne beretningen inneholder flere interessante ting. Aisha forsto at hun var i feil sted, ellers hadde 
hun ikke sagt: ‘’Vend meg tilbake, vend meg tilbake!’’. Hun viste godt at profeten Mohammed (FVMH 
og hans familie) hadde mislikt hennes tilstedeværelse ved al-Haw’ab. Det er også interessant at en 
følgesvenn av profeten, altså Abdullah ibn al- Zubayr, lyver til Aisha og forteller henne at dette ikke 
er vannet i al-Haw’ab når det faktisk var vannet i al-Haw’ab de var ved. Hans hensikt var å hindre 
henne i å reise tilbake, fordi hadde hun gjort det så hadde deres planer om krig blitt ødelagt. Aisha 
gikk også med på dette i strid med det hun ønsket først, altså i strid med hennes ønske om å vende 
tilbake til Medina. Uansett viser dette oss at Aisha ble advart av profeten Mohammed (FVMH og 
hans familie), men hun avsluttet ikke planene for deretter å vende tilbake, men gjennomførte hennes 
planer om krig og konflikt.    

Da Allahs sendebud pekte på Aishas hus  

Påstand: Den mest riktige boken innenfor sunniislam, Sahih al-Bukhari, nevner i beretning nr. 2937 
følgende:  

‘’…Nafe’ [beretter] av Abdullah (måtte Allah være tilfreds med han) som sa: ‘’Profeten talte og pekte 
på bostedet til Aisha og sa: ‘’Her er prøvelsen (gjentok det tre ganger) hvor satans horn vil komme 
ut.’’ 

Alle muslimer mener denne beretningen er riktig, men diskusjonen handler om hva det å peke på 
bostedet til Aisha betyr. Sunnimuslimer mener han mente å peke mot Irak, ikke huset til Aisha. 
Sjiamuslimer tar feil når de sier at det var Aishas hus han pekte på.  

Svar: For det første er det ikke sjiamuslimer som sier at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) 
pekte på Aishas hus, men det er beretterne selv som sier det. Andre beretninger enn den som er 
nevnt i Sahih al-Bukhari sier også at det var Aishas hus som var ment. Imam Ahmed ibn Hanbal 
skriver i hans ‘’Musnad’’, beretning 4751: 

‘’…Salem [beretter] av ibn Omar som sa: ‘’Allahs sendebud gikk ut av huset til Aisha og sa: ‘’De 
vantroenes hode (ledelse) er herifra der satans horn vil komme ut.’’ 

Denne gangen pekte ikke profeten Mohammed (FVMH og hans familie) på huset til Aisha, altså pekte 
han ikke mot Irak for eksempel. Han gikk ut av Aishas hus og sa det han sa. Meningen med 
beretningen er derfor enda tydeligere. Vi skal se på en tredje beretning som er nevnt i boken ‘’al-
Sunan al-Waredah fi al-Fitan’’ av Abi Omar al-Daniy, som sier i side 245:  

‘’Nafe’ [beretter] av ibn Omar som sa: ‘’Profeten lente seg mot Aishas rom og sa: ‘’Prøvelsen er 
herifra hvor satans horn vil komme ut.’’      
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De ulike formene av beretningen kan indikere på at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) 
kan ha nevnt det samme flere ganger og i flere anledninger. Beretterne er kjente og troverdige i følge 
sunnimuslimske lærde, så de vil passe seg for å overføre en detalj som kan gjøre at folk misforstår 
hele meningen med beretningen. Leser vi historien, spesielt Slaget av kamelen hvor 10.000 (ti tusen) 
muslimer ble drept, finner vi fort ut at muslimer havnet i en vanskelig prøvelse på grunn av Aisha. 
Hun hadde ledende rolle i den konflikten, noe vi tidligere har omtalt i en egen artikkel.       

Angret Aisha etter Slaget av kamelen?     

Påstand: Det er ikke noe vits i å snakke om Aishas rolle under Slaget av kamelen fordi hun angret og 
ba om tilgivelse for det hun gjorde. Flere beretninger viser at hun angret og at hun fylte sitt skaut 
med tårer hver gang Slaget av kamelen ble nevnt for henne. Her er en av beretningene:  

‘’Masrooq sa: ‘’Aisha (måtte Allah være tilfreds med henne) pleide da hun leste ‘’hold dere hjemme’’ 
(Koranen 33:33) å gråte til hennes skaut ble fylt av tårer.  Sunnimuslimsk kilde: ‘’al-Tabaqat al-Kobra 
av ibn Saad’’ og lignende formulering i ‘’Tarikh al-Tabari’’ av al-Tabariy under delen om hendelser 
under Slaget av kamelen.  

Svar: Vi må skille mellom to ting; 1) anger, og 2) bønn om tilgivelse.  

Når det gjelder om Aisha angret, så er det ingen tvil om at hun gjorde det. Hun ledet en side som 
tapte Slaget av kamelen og hun visste at hun var på feil side. Derfor gråt hun hver gang noe minnet 
henne om dette. Dessuten handlet hun imot anbefalingene fra Allah den Allmektige som sier i 
Koranen, kapittel (sura) 33, vers 30-33:  

‘’Dere profetens hustruer, den av dere som begår en åpenbar skjendighet, for henne fordobles 
straffen. Dette er lett for Gud. Men den av dere som er Gud og Hans sendebud underdanig, og 
handler vel, vil Vi gi dobbelt lønn, og for henne har Vi gjort rede en ærefull omsorg. Dere profetens 
hustruer, dere er ikke som andre kvinner. Om dere frykter Gud, så vær ikke så spake og ydmyke i 
deres tale at begjæret vekkes hos en i hvis hjerte det er sykdom. Tal som skikk og bruk er. Hold dere 
hjemme. Stas dere ikke opp som i fordums hedensk tid! Forrett bønnen, gi det rituelle bidrag og 
adlyd Gud og Hans sendebud!...’’ 

Aisha fulgte ikke Allahs anbefaling da hun ikke holdt seg hjemme og reiste til Irak for å gå til krig mot 
imam Ali (FVMH). Derfor gråt hun når dette verset ble nevnt for henne. At Aisha angret for det hun 
gjorde beviser at hennes intensjon var ond. Islam tillatter ikke at en person angrer på noe der 
intensjonen var god. Hvorfor skal hun angre hvis hennes intensjon var å samle muslimer, men det 
endte i en krig?    

At Aisha angret for de valgene hun tok, betyr ikke at hun ba Allah den Allmektige eller imam Ali om 
tilgivelse. Det finnes ikke noe bevis på at Aisha ba om tilgivelse. Tvert imot, nevner historiske bøker at 
Aisha ble kjempeglad da hun hørte nyheten om at imam Ali (FVMH) ble drept. Boken ‘’Tarikh al-
Tabari’’ skrevet av al-Taqbari som er en anerkjent sunnimuslimsk lærd nevner i bind 4, side 115 at når 
Aisha fikk høre om at Ali (FVMH) ble drept, begynte hun å lese dikt som ga utrykk for gleden av den 
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nyheten hun hørte. Diktet ga også ros for den som drepte imam Ali (FVMH). Dette beviser at hennes 
hat mot imam Ali (FVMH) ble videreført også etter Slaget av kamelen. Aisha er skyldig i drapet av 
10.000 muslimer under Slaget av kamelen. Det skal mye til for å få tilgivelse for den splittelsen hun 
fikk til, som har etterlatt spor til den dag i dag.  

«Sahaba» kriget mot hverandre  

Påstand: Muawiyah ibn Abi Sufyan er i følge sunnimuslimene en følgesvenn av profeten Mohammed 
(FVMH og hans familie). Samtidig kriget han mot imam Ali (FVMH) i Slaget ved Siffin som kostet 
70.000 mennesker livet. Absolutt alle muslimer er enige om at denne hendelsen skjedde. 
Sunnimuslimer er samlet om at begge sider hadde rett, så det er ingen grunn til å overdrive 
hendelsen slik sjiamuslimer gjør.  

Svar: Sjiamuslimer overdriver ikke, men forteller sannheten slik den er. Det er riktig det flere har 
nevnt i historiebøkene om at 70.000 mennesker mistet livet; 25.000 fra Alis side og 45.000 fra 
Muawiyahs hær. Blant sunnimuslimer som har nevnt dette i deres bøker er al-Dhahabi i ‘’Tarikh al-
Islam – ‘Ahd al-Kholafa’ al-Rashidin’’ side 545. Sunnimuslimske bøker som ‘’Tarikh al-Ya’kobiy’’ og 
‘‘Tarikh Dimashq’’ nevner at antallet «sahaba», følgesvenner av profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie), som kriget på Alis side var opp til 1000 personer. Andre beretninger nevner at antallet var 
over 1000 følgesvenner, «sahaba». Flere av disse ble drept under krigen. Dermed står vi over en 
historisk hendelse som er svært viktig å studere. 

Årsaken til krigen, Slaget ved Siffin, var ganske kort at imam Ali (FVMH) ble utnevnt av muslimene til 
å lede dem politisk etter Othmans død, og Muawiyah nektet å akseptere dette.  Muawiyah ibn Abi 
Sufyan ønsket å bli leder selv og var allerede den tid guvernør i Syria-regionen før Ali (FVMH) kom til 
makten. Muawiyah ibn Abi Sufyan ønsket å utnevne seg selv som konge over alle muslimer, mens Ali 
(FVMH) fryktet at en person som han skulle få makten og skulle lede muslimene. Derfor oppsto det 
en krig mellom imam Alis tilhengere som stort sett var fra Irak og Muawiyahs tilhengere som var fra 
Syria-regionen.  

Sunnimuslimske lærde mener at Muawiyah tok feil når han ikke fulgte imam Ali og kriget mot han. 
Flere av dem går lenger og ser på Muawiyah som en løgner, utroverdig og urettferdig person som 
muslimer må ta avstand fra. Den mest kjente sunnimuslimske lærde som tar avstand fra Muawiyah 
er al-Shafi'i som sa: ‘’Fire av «sahaba» aksepterer vi ikke som vitner og disse er: Muawiyah, A’mro ibn 
al-A’s, al-Mughirah og Ziad’’. Alle muslimer vet at en av betingelsene for å være et vitne innenfor 
islam er at en for det første er muslim og for det andre ikke er syndefull. Altså mener al-Shafi'i at 
Muawiyah enten ikke er muslim eller i det minste er syndefull og kjent for sine synder. Sunnikilde for 
dette utsagnet om Muawiyah er ‘’al-Mukhtasar fi Akhbar al-Bashar’’av Abi al-Fida’, bind 1, side 259 
og al-Baghdadi i ‘’Khizanat al-A’dab’’, bind 6, side 51.    

 Vi trenger i utgangspunktet ikke uttalelse fra en sunnimuslimsk lærd for å finne ut om Muawiyah er 
en person enhver muslim må ta avstand fra. Beretningen i Musnad Ahmed, bind 2, side 443, sier: 
‘’…Abo Horaira sa: ‘’Profeten (FVMH og hans familie) så på Ali, Hassan, Hussein og Fatima og sa: ‘’Jeg 
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er i krig med den som er i krig med dere, og i fred til den som er i fred med dere’’. Dermed havnet 
Muawiyah i krig mot Allahs sendebud (FVMH og hans familie) når han havnet i krig mot imam Ali 
(FVMH). Dessuten er han skyldig i drapet av 70.000 muslimer, flere av dem var følgesvenner av 
profeten, «sahaba». Koranen sier i kapittel (sura) 4, vers 93:  

‘’Men den som forsettlig dreper en troende, hans lønn er helvete, og der skal han være og bli. Guds 
vrede og forbannelser er over ham, og Han har beredt ham en svær straff.’’      

Muawiyah vil bli straffet   

Påstand: Sahih al-Bukhari, beretning nr. 428 og 2601, nevner at profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie) sa:  

‘’Stakkars Ammar! Han blir drept av en gruppe overgripere. Han inviterer dem til paradiset, og de 
inviterer han til helvete…’’  

Denne beretningen er nevnt i en av de mest riktige sunnimuslimske kildene, og i tillegg er den nevnt i 
Sahih Muslim, Musnad Ahmed og mange andre anerkjente sunnimuslimske bøker. Ammar ble drept 
av Muawiyah under Slaget ved Siffin. Forskjellen mellom sunnimuslimer og sjiamuslimer er at 
sjiamuslimer tolker denne beretningen negativt. Det denne beretningen sier er at Ali (FVMH) hadde 
rett, ikke at andre er i helvete eller at andre er vantro.   

Svar: Et av de sterkeste bevisene fra sunnimuslimske bøker på at imam Ali (FVMH) sto på riktig side, 
og Muawiyah sto på urettferdighetens side er den beretningen som er nevnt i påstanden. Alle 
muslimer er enige om at Ammar ibn Yasir ble drept av Muawiyah. Ammar var ingen vanlig 
følgesvenn, «sahabi», av profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Han var blant en av de første 
som ble muslim og trodde på budskapet til Allahs sendebud. Alle som har sett filmen ‘’The Message’’ 
husker scenen hvor foreldrene til Ammar blir torturert til døden fordi de ble muslimer. Ammar ofret 
mye for islam. Til slutt kom en som Muawiyah ibn Abi Sufyan og drepte han.  

Legg merke til at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) gjør et mirakel når han forteller om 
en hendelse som vil skje i fremtiden. Han kaller de som drepte Ammar for overgripere. De betyr at 
Muawiyah og hans hær og støttespillere krenket imam Alis rettigheter gjennom den krigen de førte. 
Det er Muawiyah som begikk overgrep, og alle muslimer som ble drept eller skadet var ofre for hans 
overgrep.   

I tillegg kom Allahs sendebud (FVMH og hans familie) med en veldig viktig presisering når han sa: 
’’…Han inviterer dem til paradiset, og de inviterer han til helvete…’’. Det betyr at Ammars side, altså 
imam Alis side er paradisets side, mens de på Muawiyahs side, inkludert Muawiyah selv, fortjener 
straff i helvete på dommens dag for det de gjorde og inviterte til. Deres invitasjon til å ha Muawiyah 
som leder for muslimene og handlingene de gjorde fører bare en vei: helvete og straff. Ammar sto på 
riktig side og tok imot invitasjonen fra imam Ali (FVMH).  
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Alle som følger islam må mene at Muawiyah havner i helvete. En riktig og troverdig beretning i ’’al-
Mustadrak alaa al-Sahihain’’ av al-Hakim, beretning nr. 5661 og i ‘’Musnad Ahmed’’, beretning nr. 
18250, nevner at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’Den som dreper Ammar og den 
som plyndrer han er i helvete’’. Å si at Muawiyah ikke drepte Ammar fordi han ikke drepte han fysisk 
direkte er som å si at Israel eller Ariel Sharon ikke er ansvarlig for massakrene i Sabra og Shatila fordi 
det var noen soldater som utførte massakeren for dem, ikke landet selv eller Sharon selv.        

Alis holdning til Slaget ved Siffin    

Påstand: En riktig og troverdig beretning i ‘’al-Musannaf’’, bind 15, side 302, av ibn Abi Shaiybah sier:  

‘’…Jafar ibn Borqan [beretter] av Yazid ibn al-A’sam som sa: ‘’Ali ble spurt om de drepte under Siffin-
dagen, så han (Ali) sa: ‘’Våre og deres drepte er i paradiset. Og ledelsen vil bli for meg og for 
Muawiyah.’’ 

Fortellerkjeden for denne beretningen er troverdig.  Imam Alis utsagn forteller oss at ingen av de 
70.000 som ble drept under Slaget ved Siffin mellom han og Muawiyah vil havne i helvete. Alle var 
muslimer og vil havne i paradiset. Dessuten er det imam Ali (FVMH) sier om lederskap sant, fordi 
Muawiyah ble etter imam Alis død leder for alle muslimene.    

Svar: Beretningen som er nevnt i påstanden blir ofte gjentatt av sunnimuslimske lærde for å bevise at 
begge sider under Slaget ved Siffin hadde rett. Beretningen har en troverdig fortellerkjede i følge 
sunnimuslimer, men det er et stort hull som få legger merke til.  

Yazid ibn al-A’sam som beretter dette var ikke deltager under Slaget ved Siffin, så han kan umulig ha 
hørt dette fra imam Ali (FVMH). Den sunnimuslimske al-Dhahabi skriver i sin bok ‘’Siar A’lam al-
Nubala’’ at beretningen fra Yazid ibn al-A’sam om imam Ali (FVMH) ikke er riktig. Yazid ibn al-A’sam 
referer kun til en beretning fra imam Ali (FVMH), og det er den som er nevnt i påstanden. Dette 
bekrefter en annen sunnimuslimsk lærd som heter Abo Mohammed Osama ibn Ibrahim som skriver 
under hans kommentarer til ‘’al-Musannaf’’ at Yazid ibn al-A’sam ikke deltok i Slaget ved Siffin, altså 
var han ikke til stede under krigen. En forklaring på hvorfor han ikke var til stede er hans unge alder. 
Al-Dhahabi skriver i sin bok ‘’Siar A’lam al-Nubala’’ at Yazid ibn al-A’sam døde i år 101 eller 103 etter 
islamsk kalender, og Slaget i Siffin fant sted i år 37. Yazid ibn al-A’sam skal ha levd i 73 år. Med andre 
ord var han enten ikke født eller ganske ung da Slaget ved Siffin fant sted. Imam Ali (FVMH) døde i år 
40 etter islamsk kalender.  

I den sammenhengen er det verdt å nevne at ikke alle som var i Muawiyahs hær og ble drept vil 
havne i helvete på dommens dag. Mange av dem ble lurt. De viste ikke hvem imam Ali (FVMH) var, 
og ble misledet av Muawiyah. Ingen fortalte dem sannheten og de ble bare feilinformert. Likevel var 
det mange av de som var hyklere og som godt visste hvem imam Ali (FVMH) var. Disse vil få straffen 
sin på dommens dag.  

Vi finner flere uttalelser fra imam Ali (FVMH) i mot de som kriget mot han i Siffin, noe som viser 
fiendskapet han hadde mot dem. Hvorfor skal imam Ali (FVMH) være fiende med noen som er 
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muslimer og gode personer og vil havne i paradiset? En av disse uttalelsene vi ønsker å avslutte med 
finnes ‘’al-Musannaf’’, bind 5, side 43:  

‘’…Abdul-Rahaman ibn Ma’qal sa: ‘’Jeg ba morgenbønnen (fajr) med Ali. Han løftet sine hender [for 
bønn], og sa: ‘’Å’ Allah, ta Muawiyah og hans likemenn og Amr ibn al-As og hans likemenn, og Abi 
A’war al-Silmy og Abdullah ibn Qais og hans likemenn.’’ 

Betydningen av imam Alis kriger          

 Påstand: Sjiamuslimer fokuserer kun på kriger som handler om splittelse og konflikt mellom 
muslimer, ikke kriger som fremmet islam som for eksempel krigene når Omar og Abu Bakr ledet 
muslimene. Disse krigene synes ikke sjiamuslimer er verdt å rette oppmerksomhet mot. De vil kun ha 
oppmerksomhet rundt Alis kriger som Slaget av kamelen mot Aisha og Slaget ved Siffin mot 
Muawiyah. Det er på tide at vi glemmer Slaget av kamelen og Slaget ved Siffin og heller fokuserer på 
andre viktige hendelser.  

Svar: Imam Alis kriger er av svært viktighet fordi disse krigene var med på å bevare islam. Profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie) viser til at imam Alis arbeid mot de som kommer til å gå imot 
han er lik profeten Mohammeds arbeid mot de som kriget mot han og forsøkte å kvele hans budskap. 
En beretning i ‘’al-Khasa’is’’ av al-Nisa’i, ‘’Fada’il al-Sahaba’’ og ‘’Musnad Ahmed’’ av Ahmed ibn 
Hanbal, og i ’’al-Mustadrak alaa al-Sahihain’’ av al-Hakim nevner denne troverdige og riktige 
beretningen:   

‘’Abi Sa’id al-Khidri sa: ‘’Vi satt og ventet på Allahs sendebud (FVMH og hans familie), så kom han til 
oss og et bånd i hans sandaler hadde røket. Han kastet [sandalene] til Ali og sa: ‘’En mann av dere vil 
krige mot folk for tolkningen av Koranen, slik jeg kriget for dens nedsendelse.’’ Abu Bakr sa: ‘’Jeg?’’. 
Han sa: ‘’Nei’’. Omar sa: ‘’Jeg?’’. Han sa: ‘’Nei, men den som fester sandalen (imam Ali (FVMH))’’.    

Denne beretningen er svært viktig å studere. Alle som kriget mot imam Ali (FVMH) hadde et mål til 
felles: De ønsket å styre muslimene og få dem bort fra den rette veien og den riktige tolkningen av 
Koranen. Det er sant at Koranen ble nedsendt under profeten Mohammeds tid, men en riktig 
tolkning av Koranen er like viktig som nedsendelsen av den. Ali (FVMH) sto for den riktige tolkningen 
av Koranen, fordi profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa:  

”Ali er med Koranen og Koranen er med Ali. De vil aldri skille seg fra hverandre (Allahs bok og Ali), 
inntil de kommer tilbake hos meg ved det endeløse-havet (på dommens dag)”. Sunnimuslimske 
kilder: 1) al-Hakim al-Naysabori i ’’al-Mustadrak alaa al-Sahihain’’, del 3, side 124, 2) al-Haithami i 
‘’Majma’ al-Zawa’id, del 9, side 134, og 3) al-Suyuti i ‘’Tarikh al-Kholafa’’’, side 137. Beretningen 
finnes i flere andre sunnimuslimske kilder. 
Derfor var Alis kriger, kriger for Koranen. De som kriget mot Ali (FVMH) kriget imot Koranen og dens 
prinsipper. Hadde imam Ali (FVMH) tapt, så hadde Koranen tapt. Og hva er islam verdt uten 
Koranen? Alle som hindrer folk i å studere slagene som har vært mellom imam Ali (FVMH) og andre 
vil hindre at denne sannheten kommer frem.    
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Ali (FVMH) krenkes av Muawiyah 

Påstand: Sjiamuslimer forteller ikke sannheten når de påstår at Muawiyah oppfordret til å snakke 
stygt mot Ali (FVMH) og at dette fortsatte i mange år etter Muawiyahs bortgang. Hvordan kan dette 
ha skjedd når flere av Det umajjadiske dynastiet som Muawiyah tilhørte respekterte imam Alis 
barnebarn og hadde slektskapsforhold med dem? Slektskapsforholdet og respekten de viste til 
hverandre viser det gode forholdet som var mellom imam Alis familie og Muawiyahs familie.  

 
Svar: Ordene som er nevnt i påstanden er ganske tomme for innhold og samsvarer ikke med 
virkeligheten. Imam Alis sønn, imam Hussein (FVMH), ble drept av Muawiyahs sønn, Yazid i det 
kjente slaget i Karbala. Imam Alis døtre og barnebarn ble deretter tatt som gisler av Yazid. Muawiyah 
selv havnet i krig med imam Ali (FVMH) som kostet 70.000 livet. Det er nok verre å drepe noen enn å 
oppfordre til å spre falske rykter eller tale nedsettende om en person. La oss likevel se på kilder som 
beviser at Muawiyah krenket imam Ali (FVMH) gjennom ord og oppfordret til krenkelse. Vi starter 
med en beretning nevnt i ‘’Sahih Muslim’’, en av de mest riktige bøkene innenfor sunniislam, og vi 
ser på beretning nr. 2404: 

‘’… A’mer ibn Sa’d ibn Abi Waqqas beretter av sin far at han sa: ‘’Muawiyah ibn Abi Sufyan befalte 
Sa’d så han sa: ‘’Hva hindrer deg i å tale nedsettende om Aba Turab (imam Ali)? Han (Sa’d) sa: ‘’Så 
lenge jeg husker tre ting Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa til han (Ali) vil jeg aldri tale 
nedsettende om han. Hadde jeg vært ment med et av disse utsagnene [fra Allahs sendebud], ville 
dette vært mer elsket av meg enn røde kameler…’’ 

Røde kameler var tegn på kapital og rikdom blant araberne. Sa’d forklarer videre de tre tingene 
Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa om imam Ali (FVMH), blant annet beretningen om 
posisjonen som vi tidligere har nevnt som sier: ’’Din posisjon i forhold til meg er lik posisjonen til 
Aron i forhold til Moses, med unntak av at det ikke kommer noen profet etter meg”. Alle muslimer er 
enige om at Ali (FVMH) er ment med Aba Turab, og de tre utsagnene fra Allahs sendebud som blir 
referert til i beretningen er bevis på dette. Noen vil kanskje hevde at Muawiyah kun stilte et 
spørsmål, og dermed ikke oppfordret til å tale nedsettende om imam Ali (FVMH). Det er ikke riktig. 
Legg merke til ordet befalte som er synonymt med å gi ordre til noen. Den sunnimuslimske ibn 
Taymiyyah sier i sin bok ‘’Minhaj ul-Sunnah’’, del 4, side 468 når han beskriver forholdet mellom 
imam Alis side og Muawiyahs side:  

‘’… Forbannelsen [på hverandre] skjedde fra begge sider, slik krigen skjedde. Disse (den ene gruppen) 
forbannet lederne til disse (den andre gruppen) i deres bønn, og disse forbannet lederne til disse i 
deres bønn.’’  

Han forklarer etter hvert at begge sidene snakket nedsettende om hverandre. Det ibn Taymiyyah 
skriver er viktig, fordi han innrømmer at hver side ba om forbannelse på den andre og talte 
nedsettende om den andre. Avslutningsvis nevner vi en riktig beretning i sunnimuslimske bøker, 
blant annet ‘’Musnad Ahmed’’, beretning nr. 26791, som sier at profeten Mohammed (FVMH og 
hans familie) sa: ‘’Den som taler nedsettende om Ali taler nedsettende om meg’’. Det samme har 
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ikke blitt sagt om andre følgesvenner av profeten Mohammed (FVMH og hans familie), heller ikke om 
Muawiyah.   
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Del V – Diverse tema  
 

Denne delen inneholder diverse påstander og svar om følgende tema: 

• Hvem grunnla sjiaislam?  
• 10 påstander og svar om bønn 
• Tilber sjiamuslimer graver? 
• Hvordan nedkalle velsignelse? 
• Urettferdigheten mot Fatima (FVMH)  
• Imam Hassan (FVMH) 
• Imam Hussein (FVMH) 
• Imam Mehdi (FVMH) 
• Diverse påstander og svar om familiebånd 

  

Hvem grunnla sjiaislam?  
 

Abdullah ibn Saba grunnla sjiisme?  

Påstand: Flere hevder i dag at den som grunnla sjiaislam var en som het Abdullah ibn Saba som var 
en jøde og deretter ble muslim. Han elsket imam Ali (FVMH) så høyt at han tilba han. Han er en av 
grunnene til at en gruppe muslimer (sjia) splittet seg fra flertallet (sunni). Han skapte splittelse i den 
tredje kalifens tid, Uthman ibn Affan, hvor han greide å starte et opprør som endte med at Uthman 
ble drept. Der startet splittelsen mellom sjia og sunni. Abdullah ibn Saba mente at imam Ali (FVMH) 
var bedre enn alle andre kalifer før han, altså bedre enn Abu Bakr, Omar og Uthman, og at Ali var 
profetens etterfølger nummer én. En gruppe muslimer fulgte hans ideer. De kalles i dag for sjia.  

Svar: Det er ulike meninger blant sunni- og sjiamuslimer om at en person i det hele tatt eksisterte 
med navnet Abdullah ibn Saba. Flere mener denne personen er diktet opp for å knytte sjiamuslimer 
til jøder og deres planer for å splitte islam. Taha Hussein var blant de første sunnimuslimene som 
skrev om at ibn Saba er en fabrikkert person i islamsk historie i hans bok ‘’Alfitna Alkobra’’, andre 
kapittel, side 98, (Egypt, 1953). Andre sunnimuslimske historikere og vitenskapsmenn som Ali Sami 
al-Nasher, Abdulaziz al-Hilabi, Mohammed Kurd Ali og flere andre fulgte etter og støttet Taha 
Hussein i hans konklusjon. 

Hovedargumentene for at Abdullah ibn Saba ikke eksiterte er at Saif ibn Omar er den første som 
startet fortellingen av ulike hendelser hvor Abdullah ibn Saba var involvert. Saif ibn Omar er kjent for 
å være en upålitelig kilde blant store sunnimuslimske lærde som for eksempel ibn Haban, Alhakim 
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Alnaisabori, ibn Oday, ibn Moa’in og Alnisaiy. Hvordan kan vi ta de fleste og mest sentrale 
fortellingene om ibn Saba fra en som er kjent for løgn blant lærde? Tar vi bort beretningene som Saif 
ibn Omar har fortalt, er det ingen ting som beviser at ibn Saba hadde en rolle knyttet til splittelsen 
som skjedde under den tredje kalifens tid eller at han mente imam Ali (FVMH) var mye bedre enn de 
tre første kalifer, Abu Bakr, Omar og Uthman. Ibn Saba hadde derfor ingen sentral og viktig rolle i 
islamsk historie hvis vi kun forholder oss til sikre kilder. 

Et annet argument er totalt manglende informasjon om Abdullah ibn Saba. Ingen vet med sikkerhet 
hvilken familie han tilhørte, når han ble født, hvor han opprinnelig kom fra, når han ble muslim, når 
han dukket opp blant muslimer, og ingen vet hvem hans støttespillere nøyaktig var. En person som 
får så stor rolle i islamsk historie, og som greide å starte et omfattende opprør mot den tredje 
kalifen, Uthman, som endte med hans drap, må vi kunne si noe mer om enn bare hans navn hvis han 
skulle ha eksistert.    

På en annen side er det mange sjiamuslimske lærde som hevder at Abdullah ibn Saba eksisterte, og 
alle lærde som gjør dette mener han var en hykler eller en person på urett vei. Dette fører oss til det 
neste og viktige spørsmålet: Hva har ibn Saba med sjiaislam å gjøre? Hvis vi antar at han eksisterte, 
hvordan kan en person bevise sammenhengen mellom han og sjiaislam? Vi har tidligere bevist at 
profeten Mohammed (FVMH og hans familie) under hans tid snakket om sjia som en gruppe 
muslimer som fulgte Ali (FVMH), og her skriver vi om ibn Saba som ble muslim etter profetens tid. 
Det er ingen som kan bevise en link mellom han og sjiaislam, selv om han skulle eksistert. Dermed 
faller uansett påstanden som er nevnt øverst. 

Se også: Sjia oppsto etter profetens tid? 

 

Bønn  

Sjia ber tre ganger?  

Påstand: Sjiamuslimer ber tre ganger om dagen, mens alle andre muslimer ber fem ganger om 
dagen. Sjiamuslimer ber ikke bønnen sin i tide. Hadde de gjort det, så hadde de utført bønnen fem 
ganger daglig, ikke tre. 

Svar: Denne påstanden handler egentlig om det er tillatt innenfor islam å be i tre tider istedenfor 
fem. Altså om det tidsmessig tillatt å slå sammen middagsbønn (duhr) med ettermiddagsbønn ('asr), 
og solnedgangsbønn (maghrib) med kveldsbønn ('isha). Sunnimuslimer er enige om at det er tillatt å 
be ‘asr rett etter duhr og ‘isha rett etter maghrib, altså operere med tre tider og ikke fem, under 
reise, sykdom eller regn. Noen tilføyer en fjerde grunn, som frykt, og andre tilføyer en femte grunn 
som jobbforhold. Altså finnes det ulike meninger innenfor sunniislam om dette, men alle er enige om 
at det må være ganske spesielle grunner for å sammensveise bønnetidene.   
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Sjiamuslimer er uenige med sunnimuslimer i hvor grensen går for og tidsmessig slå sammen 
middagsbønn (duhr) med ettermiddagsbønn ('asr), og solnedgangsbønn (maghrib) og kveldsbønn 
('isha). Sjiamuslimer mener at særlige grunner for å gjøre dette ikke trengs fordi profeten ba de 
obligatoriske daglige bønnene i tre tider uten å være på reise, være syk eller fordi det regnet. La oss 
se på argumentet fra koranen først:  

‘’Forrett bønnen ved solnedgang [duhr og asr] frem til nattens frembrudd [maghrib og isha], og 
(Koran) resitasjon ved daggry [fajr bønn]. Daggryets Koran-lesning blir bevitnet.’’  (17:78) 

Koranen viser klart at bønnetiden er delt i tre tider og ikke fem. Dette samsvarer også med profetens 
tradisjon. Det står i Sahih al-Bukhari, volum 1, beretning nr. 537; Fortalt av Ibn 'Abbas: "Profeten ba 
syv bønnenheter sammen og åtte bønnenheter sammen". Det står også i Sahih Muslim, del 4, 
beretning nr. 1515: Ibn 'Abbas fortalte: ‘’Allahs sendebud (FVMH og hans familie) ba middagsbønn 
(duhr) og ettermiddagsbønn (‘asr) sammen, og solnedgangsbønn (maghrib) og kveldsbønn ('isha) 
sammen uten å være i en tilstand av frykt eller i en tilstand av reise.’’ Ibn ‘Abbas forklarer årsaken 
til dette gjennom flere beretninger i Sahih Muslim: ‘’Han (profeten) ville at hans nasjon ikke skulle 
settes for [unødvendig] motgang.’’  

Bevis fra Koranen og fra de mest sikre bøkene hos sunnimuslimer, som Sahih al-Bukhari og Sahih 
Muslim, klargjør at det går an å slå sammen middagsbønn (duhr) og ettermiddagsbønn (‘asr), samt 
slå sammen solnedgangsbønn (maghrib) og kveldsbønn ('isha) uten å ha en spesiell grunn. Profeten 
forklarer årsaken, og sier i flere beretninger at dette er for å gjøre det lettere for folk å følge 
religionen. Sjiamuslimer handler dermed ikke imot Koranen eller profetens tradisjon når de velger å 
slå sammen de daglige bønnene i tre ulike bønnetider.      

Hvordan utføre vask før bønn?  

Påstand: Det er viktig å utføre vask før bønn på en riktig måte, ellers vil ikke bønnen bli akseptert. 
Det er noen grunnleggende forskjeller mellom måten sjiamuslimer og sunnimuslimer utfører vask på 
før bønn. For eksempel vasker sunnimuslimer armene fra og med fingertuppene til og med albuene, 
mens sjiamuslim vasker fra albuen og nedover. I tillegg vasker sunnimuslimene føttene til og med 
anklene, mens sjiamuslimer stryker sine våte hender over føttene til og med anklene. Sunnimuslimer 
følger med dette profetens måte å vaske seg på før bønn, mens sjiamuslimer endret på profetens 
tradisjon.   

Svar: I følge flere norske oversettelser av Koranen, står det i kapittel (sura) 5, vers 6: ‘’Dere som tror, 
når dere stiller opp til bønn, vask ansiktet og hendene opp til albuen. Tørk over hodet, og vask 
føttene opp til anklene‘’. Påstander og svar om sjiaislam vil gjøre våre lesere oppmerksomme på at 
dette koranverset er oversatt på en total feil måte. Den riktige oversettelsen er: ‘’Dere som tror, når 
dere stiller opp til bønn, vask ansiktet og hendene med albuen. Tørk over hodet og (tørk over) 
føttene opp til anklene‘’.  I det følgende skal vi gi en begrunnelse for disse endringene i 
oversettelsen.   
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Ordet «ila» på arabisk som ble brukt i dette koranverset, kan bety til, altså ‘‘til albuen’’, men kan også 
bety med, altså ‘’med albuen’’. Et annet eksempel fra Koranen er kapittel (sura) 4, vers 2 som sier: 
‘’Disponer ikke deres eiendom sammen med deres egen’’. Her er ordet «ila» også brukt, men i denne 
sammenhengen betyr det med og ikke til. Alle muslimer, sjia og sunni, er enige om to ting: 1) at den 
som vasker fra albuen og nedover har riktig vask, og 2) at den som inkluderer albuen i vasken har 
riktig vask. Enhver fornuftig muslim vil følge det absolutt alle muslimer mener er riktig og unngå det 
som muslimske lærde, også sunnimuslimer blant seg, er uenige om. Altså bør en muslim vaske fra 
albuen og nedover, samt inkludere albuen i vasken og ikke stoppe/starte rett før albuen. Dette 
strider ikke mot Koranen da «ila» på arabisk også kan bety med, altså vaske med albuen og ikke 
nødvendigvis vaske til albuen.  

Det andre spørsmålet dreier seg om føttene skal vaskes, eller om føttene skal tørkes over med våte 
hender. Det er en stor forskjell mellom å tørke eller å vaske. Ut ifra koranverset er det ikke noe tvil 
om at å tørke føttene er meningen i verset. Det står ‘’Tørk over hodet og føttene…’’, så hvordan snek 
ordet vask seg inn i den norske oversettelsen? Dette er uten tvil en oversettelse som har en hensikt 
bak seg, nemlig å avlede muslimene fra den rette måten å utføre den rituelle renselsen. At føttene 
skal tørkes og ikke vaskes blir bekreftet av en rekke beretninger nevnt av sunnimuslimske lærde:  

1) Sunnan ibn Majeh, beretning 453: ‘’…Rafe’ahta ibn Rafe’ var sittende hos profeten (FVMH og hans 
familie). Så sa han (profeten): Ingen bønn blir fullført til den rituelle renselsen blir gjennomført slik 
Allah den Allmektige har befalt, altså vaske ansiktet og hendene med albuen og tørke over hodet og 
føttene til anklene’’.  2) al-Tabari i boken ‘’Jame’ al-bayan’’, kapittel 6, side 175: ‘’Ibn Abbas sa: ‘’Den 
rituelle renselsen er to vasker og to tørk’’. 3) al-Suyuti i boken ‘’Tafsir al-dar al-manthor’’, kapittel 2 
side 262: ‘’Ibn Abbas sa om Allahs ord ‘’Tørk over hodet og føttene… ‘’ (5:6): ‘’det er å tørke (både 
hodet og føttene)’’.  

Tillat å be på teppe?  

Påstand: Sjiamuslimer setter en stein eller papir når de har pannen på bakken under bønn, mens 
sunnimuslimer ber direkte på teppe uten å ha stein eller papir mellom panne og teppe under 
nedbøyet posisjon (på arabisk: sojod). Det er tillatt å be på teppe i islam. Sjiamuslimer er ikke ærlige 
om årsaken for at de bruker papir eller stein. De gjør det fordi de ber til steinen, eller fordi de ikke vil 
sette sine panner der sunnimuslimer har satt sine panner.  

Svar: Det blir ofte spekulert i hvorfor sjiamuslimer ikke setter sine panner på tepper under bønn, 
men den eneste riktige forklaringen er at sjiamuslimer følger profetens tradisjon når de ber på denne 
måten. Sjiamuslimer mener at det kun er tillatt å sette sine panner på jorden under bønn, som for 
eksempel på sand og stein, og det jorden planter med unntak av det som kan spises eller brukes til 
klær. Tepper er laget av stoff som kan brukes til å lage klær, og derfor er det ikke tillatt å be på 
tepper. Det mest klare beviset på dette er profetens tradisjon hvor teppe og stoff som brukes til klær 
aldri ble brukt til å sette pannene på under bønn. La oss se på noen beretninger:  
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1. Profeten ber om å fjerne stoff fra pannen under bønn: ‘’Profeten (FVMH og hans familie) så 
en mann sette sin panne (under nedbøyet posisjon i bønn) på hans hatt, så profeten ga han 
tegn med sin hånd om å heve sin hatt, så han (profeten) pekte på hans panne’’. 
Sunnimuslimske kilder: Ibn Abi Shaiba al-Kofi i boken ‘’al-Musanaf’’, volum 1, side 300. Flere 
andre sunnimuslimske kilder nevner lignende beretning der profeten (FVMH og hans familie) 
forsøker aktivt å fjerne stoff som hindrer pannen i å nå jord eller stein under bønn.   
      

2. Følgesvennene klager på varme steiner: Khabban beretter: ‘’Vi klagde til Allah sendebud 
(FVMH og hans familie) om varmen av jorden/steinen i våre panner og hender, men han 
(profeten) gjorde ikke noe med årsaken til vår klage’’. Sunnimuslimske kilder: Sahih Muslim, 
volum 1, side 433, beretning nr.: 619, og Sunnan Alnisaiy, volum 1, side 465, beretning nr.: 
1491.  
 

3. Nedkjøling av stein: Jaber beretter: ‘’Jeg ba middagsbønn (duhr) med profeten (FVMH og 
hans familie), så jeg (Jaber) tok en håndfull med stein i den ene hånden, og så overførte jeg 
steinen i den andre hånden til den ble kald. Etter det la jeg steinen (på bakken) for min 
panne, på grunn av den sterke varmen, for å være i nedbøyet posisjon (under bønn)’’. 
Sunnimuslimske kilder: 1) Sunnan Alnisaiy, volum 1, side 227, beretning nr.: 668, 2) Sunnan 
Abi Dawood, volum 1, side 166, beretning nr.: 399, og 3) Musnad Ahmed, volum 3, side 327, 
beretning nr.: 14546.      
 

Hvorfor måtte profetens følgesvenner be på varme steiner når de kunne be på stoff fra deres hatt 
eller klær? Hvorfor måtte profetens følgesvenner nedkjøle og forberede stein for bruk i bønn? 
Hvorfor fjernet profeten (FVMH og hans familie) stoff fra pannene til muslimer under bønn hvis dette 
var tillatt? Derfor finnes det flere sunnimuslimske lærde, som Ibn Taymiyyah, som mener at det 
strider med profetens klare tradisjon å sette sin panne på teppe under bønn.  

Bøye armene foran brystet under bønn?  

Påstand: Under bønnen står sjia med hendene langs siden, mens sunni bøyer armene foran brystet. 
Sjiamuslimer følger ikke profetens tradisjon når de har hendene langs siden.  

Svar: Alle lovskoler innenfor sunniislam mener at det å ha hendene langs siden under bønn ikke 
avbryter bønn. Malik ibn Anas, som er imamen i Maliki-lovskolen (en av de fire lovskolene innenfor 
sunniislam), mener at under obligatorisk bønn er det frarådet og mislikt å bøye armene. Han mener 
at det riktige er å ha hendene langs siden, og han argumenterer for dette med praksisen i Medina. 
Altså var det praksis blant muslimer i Medina å ha sine hender nede langs siden under bønn under 
Malik sin tid.  

Hvis armene skal bøyes, er det uenighet blant lovskolene innenfor sunniislam om hvor de skal 
plasseres. Ingen kan komme og si at alle de forskjellene plasseringene er riktige, fordi profeten ba på 
en måte og ikke på flere forskjellige måter. Hvordan kan det være mulig at muslimer ikke vet med 



96 
 

sikkerhet hvor profeten (FVMH og hans familie) pleide å ha sine hender under bønn når han ba minst 
fem ganger om dagen? Dette viser oss klart og tydelig at beretningene som sier noe om å bøye 
hendene er få, svake, samt uklare, og derfor har vi den uenigheten vi finner blant lovskolene. 
Hovedregelen er å ikke tilføye en handling til bønn når ikke vi har et vers fra Koranen eller en klar 
beretning som sier at handlingen skal være en del av bønnen.  Sjiamuslimer har all grunn til å følge 
hovedregelen med denne uklarheten, og dermed ikke tilføye til bønnen bøying av armen.  

Samtidig mener sjiamuslimer at beretninger gir oss svar på hvor vi skal plassere hendene under bønn. 
Ibn Rushd er en sunnimuslimsk lærd som skriver i sin bok ‘’Bidayat al-mujtahid’’, del 1, side 117: ’’Det 
har kommet sikre spor som overbringer måten hans bønn ble utført på (FVMH og hans familie), og 
det ble ikke nevnt i de sporene at han la sin høyre hånd på venstre hånd. Disse sporene er flere enn 
de som inneholder at han (FVMH og hans familie) gjorde dette’’.  

Fra disse sporene, nevner Ibn Rushd en beretning som er å finne i boken ‘’Sunan Abi Dawood’’, altså 
en annen viktig sunnimuslimsk kilde, på del 1, side 168. Der beretter Abi Hamid al-Saidi som var 
sammen med 10 av profetens følgesvenner: ‘’Når profeten (FVMH og hans familie) skulle be, hever 
han sine hender ved sine skuldre. Deretter gjør han takbir (sier: Allaho akbar) inntil hvert bein i hans 
kropp blir i rett stilling… ‘’. De ti av profetens følgesvenner som lyttet til Abi Hamids forklaring på 
hvordan profeten ba, bekreftet at hans forklaring var riktig.  

Hva betyr det at hvert bein i profetens kropp ble i en rett eller oppreist stilling? Oppreist betyr på 
norsk: ikke bøyd. Hvis Allahs sendebud bøyde sine hender, så var ikke hvert av hans bein i en rett 
stilling.   

Hva skal vi lese i bønn? 

Påstand: Sjiamuslimer anser ‘’Bismillah al-rahman al-rahim’’, eller på norsk: ‘’i Guds navn, den 
barmhjertige, den nåderike’’, som et koranvers i begynnelsen av alle kapitler i Koranen, med unntak 
av kapittel (sura) 9, Attawbah (Bruddet). Hvorfor skal sjiamuslimer anse ‘’bismillah al-rahman al-
rahim’’ som et koranvers, og hvorfor leses den høyt i bønn? Hvorfor må sjiamuslimer lese hele 
kapitler i koranen etter å ha lest kapittel 1, Alfatihah (Åpningsbønnen), og hvorfor leser de ikke bare 
deler av et kapittel? Sjiamuslimer har ingen argumenter for å forsvare måten de leser på.    

Svar: La oss studere følgende hendelse for å finne ut om sjiamuslimer har rett eller ikke: ‘’Muawiya 
(ibn Abu Sufyan) ba en bønn i Medina, så han leste høyt. Han leste Bismillah al-Rahman al-Rahim for 
Koranens mor (altså for Åpningsbønnen (kapittel 1)), men han leste ikke Bismillah al-Rahman al-
Rahim for kapittelet etter, og han ble ferdig med å lese. Etter at han gjennomførte hilsen (avsluttet 
bønnen), ropte de som hørte dette av Muhajirun og Ansar på han fra alle steder: ’’Å’ Muawiya! Har 
du stjålet fra bønnen eller har du glemt?’' Så når han (Muawiya) ba etter dette, leste han Bismillah 
al-Rahman al-Rahim for kapittelet etter Koranens mor (Åpningsbønnen (kapittel 1)), og han gjorde 
Takbir (sa Allaho Akbar) før han skulle i nedbøyd posisjon’’.  

Sunnimuslimsk kilde for denne beretningen: al-Hakim al-Naysabori i ’’al-Mustadrak alaa al-Sahihain’’, 
beretning nr. 851. Er beretningen riktig, eller er den svak? Al-Hakim al-Naysabori sier at denne 
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beretningen er riktig etter Muslims kriterier og vilkår. Altså er beretningen klassifisert blant de aller 
riktigste.  

Hva forteller denne beretningen oss? For det første må Bismillah al-Rahman al-Rahim leses høyt når 
vi leser Åpningsbønnen (kapittel 1 i Koranen) og alle andre kapitler. Det hjelper ikke å lese dette inni 
seg, så Bismillah al-Rahman al-Rahim må leses høyt slik Medinas folk forventet av Muawiya. Dette 
gjelder i de bønnene hvor koranvers skal leses høyt. Under middagsbønn (duhr) og 
ettermiddagsbønn ('asr) er det anbefalt å lese Bismillah al-Rahman al-Rahim høyt. 

For det andre må vi lese hele kapitler i bønnen, og ikke bare enkeltvers. Hvis det var enkeltvers vi 
måtte lese, hvorfor klager Medinas folk, som også var av profetens følgesvenner, på Muawiya når 
han ikke leste Bismillah al-Rahman al-Rahim? Dette beviser at følgesvennene til profeten forventet 
at Muawiya leste hele kapitler fra Koranen fra første vers, som er Bismillah al-Rahman al-Rahim, og 
helt til siste vers. Det er ordet kapittel som nevnes i beretningen som er nevnt øverst, og ikke ordet 
vers. For det tredje beviser dette at Bismillah al-Rahman al-Rahim er en del av alle Koranens 
kapitler (med unntak av kapittel 9), og derfor er det obligatorisk å få den med når man leser hele 
kapitler. 

Samlet viser dette at sjiamuslimer leser alt riktig under bønn. Når denne beretningen er riktig, står 
alle overfor to valg: 1) at sunnimuslimer leser bønnen feil i dag, eller 2) at profetens følgesvenner 
med Muhajirun og Ansar ikke visste hvordan bønn skulle utføres.  

Løfte hendene for å gjøre ‘’dua’’ i bønn?  

Påstand: Alle som ser sjiamuslimer be, legger merke til at de løfter sine hender for å be i bønn (på 
arabisk: konot). Dette gjør de i andre bønneenhet etter å ha lest koranvers og før de går i 
fremoverbøyet posisjon (roku’). De gjør dette i all obligatorisk bønn. Dette strider mot profetens 
tradisjon.  

Svar: Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) oppfordret oss til å be slik han ba. Hvis han 
gjorde en handling i bønn, så skal vi som muslimer gjøre samme handling. Derfor er det viktig å gå 
tilbake til hvordan Allahs sendebud ba for å finne ut hvordan vi skal be i dag.    

Den sunnimuslimske lærden, al-Haithami, skriver i boken ’’Majma’ al-Zawa’id’’, kapitel 2, side 138, at 
al-Bara’ beretter: ’’Profeten (FVMH og hans familie) ba ikke en obligatorisk bønn uten å løfte sine 
hender for å be (gjøre dua)’’. Grad av riktighet: al-Tabrani nevner den i al-Awsat og skriver at alle 
fortellere er til å stole på. Derfor har denne beretningen troverdig kilde.    

En annen sunnimuslimsk lærd, al-Suyuti, skriver i ’’al-Durr al-Manthur’’, kapittel 1, side 307 om flere 
beretninger der profeten (FVMH og hans familie) pleide å løfte sine hender for å lese bønn (gjøre 
dua) når han utførte obligatorisk bønn. En av de beretningene som nevnes er av al-Bazzar og al-
Bajhaqi, som beretter at Anas forteller: ’’Allahs sendebud (FVMH og hans familie) løftet sine hender 
for å be i bønn (gjøre dua i bønn: konot) til han døde, og Abu Bakr til han døde og Omar til han 
døde.’’  
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Det er verdt å nevne at det er uenighet mellom lovskolene innenfor sunniislam angående når det er 
tillatt å løfte sine hender for å lese bønn. Enkelte lærde tillatter dette under morgenbønnen, mens 
andre tillatter å gjøre det under noen ganske spesifikke former for bønn. Under hvilken del av 
bønnen hendene skal løftes er det også uenighet om. Sjiamuslimer er klare på at profetens tradisjon 
var å løfte sine hender for å be til Gud under hver obligatorisk bønn, og helt spesifikt i andre 
bønneenhet før man går til fremoverbøyet posisjon. Beretningene som er nevnt beviser dette.  

Bønn er bedre enn søvn? 

Påstand: Når sunnimuslimer roper til morgengrybønnen (fajr), sier de blant annet ‘’alsalato khairon 
min alnawom’’ som på norsk betyr; ‘’bønn er bedre enn søvn’’. Sjiamuslimer følger ikke denne 
tradisjonen som har eksistert fra profetens tid.  

Svar: Er dette en tradisjon fra profetens tid, eller er denne handlingen en tilføyelse som ikke har noe 
rot i islam? Sjiamuslimer mener at det å si ’’alsalato khairon min alnawom’’ når man roper til 
morgengrybønn, er noe den andre kalifen, Omar ibn al-Khatab, fant på selv. Her er noen bevis:   

a) ‘’En bønneroper kom til Omar (ibn al-Khatab) for å rope på han for å be morgengrybønnen 
(fajr), så han (bønneroperen) sa: ‘’bønn er bedre enn søvn’’ (på arabisk: ’’alsalato khairon min 
alnawom’’). Omar likte dette og sa til bønneroperen:’’ innfør dette i ditt bønnerop’’. 
Sunnimuslimske kilder:  1) Imam Malik i ‘’al-Muwatta’’’, kapittel 1, side 72, 2) flere 
beretninger i boken ‘’Tanwir al-Hawalik’’ av al-Suyuti, side 92, og 3) al-Mutakki al-Hindi i 
‘’Kanzull ‘Omal’’, kapitel 8, side 355 og 357 (flere beretninger som bekrefter dette).  
 

b) ‘’Mujahid sa: ‘’Jeg og Abdullah sønnen til Omar (ibn al-Khatab) kom inn i en moské og i den 
var det bønnerop, og vi vil be i den (moskeen). Så sa bønneroperen: ’’alsalato khairon min 
alnawom’’ (på arabisk kalles dette: ’’tathwib’’). Abdullah sønn av Omar (ibn al-Khatab) gikk ut 
(av moskeen) og sa: ‘’La oss gå bort fra denne oppfinneren!’’ Han (Abdullah sønnen av Omar) 
ba ikke i denne (moskeen)’’. Sunnimuslimske kilder: 1)’’ Sunan at-Tirmidhi‘’ av al- Tirmidhi, 
boken om bønn, delene om bønnerop, delen om ‘’al-tathwib’’, beretning nr. 198, 2) 
Abdullrazaq al-San’ani i ‘’al-Musanaf’’, kapittel 1, side 475, og  3) al-Mizzi i ‘’Tahthib al-
Kamal’’, kapittel 3, side 82.  

Hvorfor oppfordret den andre kalifen, Omar ibn al-Khatab, personen som ropte til bønn om å innføre 
’’alsalato khairon min alnawom’’ hvis dette allerede var en del av bønneropet? Omars sønn, 
Abdullah, protesterte når han hørte noen rope ’’alsalato khairon min alnawom’’ i moskeen.  

Abo Hanifa og Malik ibn Anas er velkjente lærde som følges av millioner av muslimer i dag. Abo 
Hanifa og Malik ibn Anas sier selv at denne delen av bønneropet ble oppdiktet etter profetens tid. 
Les hva Malik sier i ‘’al-bid’a’’ av Ibn Wadhah, og hva Abo Hanifa mener i boken ‘’al-‘Athaar’’ skrevet 
av Mohammed ibn al-Hassan al-Shaibani. Begge disse bøkene er sunnimuslimske bøker. Abo Hanifa 
innrømmer at ’’alsalato khairon min alnawom’’ er en oppdiktet del av bønneropet, men sier at dette 
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er en god oppdiktet ting. Sjiamuslimer følger ikke det som ble oppdiktet etter profetens tid, men 
velger heller å følge tradisjonen til Allahs sendebud Mohammed (FVMH og hans familie).  

‘’Skynd dere til den beste handling’’ i bønnerop? 

Påstand: Sjiamuslimer sier ‘’haiya ala khairil amal’’ i bønnerop (adhan), som på norsk betyr: ‘’skynd 
dere til den beste handling’’. Dette samsvarer ikke med det profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie) oppfordret oss til å si.  

Svar: Å si ‘’haiya ala khairil amal’’ er en del av bønneropet. Boken ‘’Musannaf Ibn Abi Shaiba’’, 
kapittel 1, side 244 nevner: ‘’… at Ali, sønn av Hussein (FVMH) gjorde bønnerop, så når han kom til 
‘’haiya ala alfalah’’ (i bønneropet) sa han [etter det] ‘’haiya ala khairil amal’’, og han sa at dette var i 
det opprinnelige bønneropet’’. Er denne beretningen som er nevnt i en sunnimuslimsk bok svak, eller 
er den troverdig? Ibn Abi Shaiba, som er en stor lærd hos sunnimuslimer, sier at denne beretningen 
er riktig, og dens berettere er til å stole på. Han sier at den oppfyller vilkårene til Bukhari og Muslim 
som har skrevet de mest riktige sunnimuslimske bøkene.             

Al-Dosoki er en sunnimuslimsk lærd fra Maliki-lovskolen. Han skriver i sine fotnoter til den 
sunnimuslimske boken ‘’al-Sharh al-Kabir’’, at Ali (FVMH) pleide å tilføye ‘’haiya ala khairil amal’’ 
etter ‘’haiya ala alfalah’’ og dette er det sjiamuslimer følger i dag. Se boken ‘’Hashiat al-Dosoki ala al-
Sharh al-Kabir’’, kapittel 2, side 221. Ali (FVMH) som var blant de første som ba med profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie) er den beste til å fortelle oss hvordan bønn skal gjennomføres.    

Ibn Taymiyyah, som også er en stor sunnimuslimsk lærd, innrømmer at ’’haiya ala khairil amal’’ var 
noe kjent blant følgesvennene til profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Dette finner vi i 
samlingen av hans fatwa, ‘’Majmo’ Fatawa Ibn Taymiyyah’’, kapittel 5, side 279. Han sier: ‘’’’haiya ala 
khairil amal’’ var ikke en del av det vanlige bønneropet, men noen av følgesvennene sa dette for å 
oppfordre folk til bønn’’. Påstander og svar om sjiaislam støtter ikke denne forklaringen av Ibn 
Taymiyyah. Hvordan kom Ibn Taymiyyah fram til at denne delen ikke er en del av bønneropet 
samtidig som han innrømmer at profetens følgesvenner pleide å si det?  

Samlet gir disse bevisene oss klare tegn på at ’’haiya ala khairil amal’’ er en del av bønneropet, og 
derfor er alle sjiamuslimer enige om å si det under hvert bønnerop etter å ha sagt ‘’haiya ala 
alfalah’’.  

‘’Ashhadu anna aliyann waliyullah’’ i bønnerop?   

Påstand: Sjiamuslimer tilføyer til bønneropet (adhan) ‘’ashhadu anna aliyann waliyullah’’, som på 
norsk betyr: ‘’jeg bevitner at Ali har fått sin autoritet (myndighet) fra Allah’’. Ikke en eneste beretning 
fra profeten Mohammed (FVMH og hans familie) eller fra hans følgesvenner, eller ingen vers i 



100 
 

Koranen nevner at dette skal sies. Denne tilføyelsen har sjiamuslimer oppdiktet selv, og de gjentar 
den minst ti ganger daglig i forbindelse med bønn.  

Svar: ‘’ashhadu anna aliyann waliyullah’’ kalles også for den tredje trosbekjennelsen i islam (på 
arabisk; ‘’shahada’’). Sjiamuslimer mener at alle som kommer med de to første trosbekjennelsene i 
islam, altså ‘’ashadu an la ilaha illa llah wa-ashadu anna Muhammada r-rasul Allah’’, er muslimer. Vi 
har tidligere gitt bevis på at Ali (FVMH) er profetens etterfølger, og at det kun er Allah som utpeker 
hvem profetens etterfølger skal være. I det som kommer, skal vi forklare hvorfor den tredje 
trosbekjennelsen også kan sies i bønnerop.      

For det første er det viktig å understreke at ingen sjiamuslimske lærde mener at ‘’ashhadu anna 
aliyann waliyullah’’ er en obligatorisk del av bønneropet. Altså blir bønneropet akseptert selv om 
noen med vilje ikke sier ‘’ashhadu anna aliyann waliyullah’’. Dermed skiller dette seg fra ‘’alsalato 
khairon min alnawom’’ som ble oppfunnet etter profetens tid, og som sunnimuslimer i dag anser 
som en anbefalt del av bønneropet.  

For det andre finnes det beretninger som sier at den tredje trosbekjennelsen ble ropt under 
profetens tid når profetens følgesvenner skulle kalle til bønn. Shaik Abdullah Almaragi er en 
sunnimuslimsk lærd fra det syvende århundre etter den islamske kalenderen. Han skriver i sin bok 
‘’al-Salafa fi Amr al-Khilafa’’ om to beretningen hvor ‘’ashhadu anna aliyann waliyullah’’ ble sagt i 
forbindelse med bønnerop under profetens tid. Den første beretningen sier at profetens nære 
følgesvenn, Salman al-Farisi, gjorde bønnerop med den tredje trosbekjennelsen, ’’ashhadu anna 
aliyann waliyullah’’. Andre følgesvenner av profeten (FVMH og hans familie) som hørte dette, gikk for 
å klage til profeten. Allahs sendebud (FVMH og hans familie) godtok ikke klagen, og støttet Salmans 
handling. Den andre beretningen sier at profetens følgesvenn Aba Dhar al-Gifari sa den tredje 
trosbekjennelsen under bønnerop, og at noen klagde om dette til profeten.  Profeten Mohammed 
(FVMH og hans familie) støttet også her Aba Dhars handling.  

Påstander og svar om sjiaislam vil nevne at disse beretningene har store svakheter når det kommer 
til kilder. Beretningene er kun nevnt et sted, og fortellerkjeden er uviss. Vi valgte likevel å nevne 
beretningene som er fra en sunnimuslimsk bok for å vise leseren at det ikke er helt utenkelig at den 
tredje trosbekjennelsen ble lest i bønnerop under profetens tid.   

Avslutningsvis vil vi igjen presisere at ingen sjiamuslim mener at ‘’ashhadu anna aliyann waliyullah’’ 
er en obligatorisk del av bønneropet. Sunnimuslimer og sjiamuslimer har ulike bønner som leses 
under hver del av bønneropet. For eksempel ber vi muslimer om fred og velsignelse for Allahs 
sendebud etter at vi sier ‘’ashadu anna Muhammada r-rasul Allah’’ i bønneropet. Er vår bønn om 
fred og velsignelse i denne sammenhengen en del av bønneropet og vil det eventuelt gjøre den 
ugyldig? Nei, bønn om fred og velsignelse er anbefalt handling og vil ikke gjøre bønneropet ugyldig. 
Det samme gjelder for ‘’ashhadu anna aliyann waliyullah’’.        
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Hva sier sjiamuslimer avslutningsvis i bønn?  

Påstand: Sjiamuslimer avslutter sin bønn med å si tre ganger ‘’khan al-amin’’ som på norsk betyr 
‘’den betrodde svek’’. Den betrodde i det tilfelle er engelen Gabriel (jibril), fordi Koranen sier om 
Gabriel i kapittel 26, vers 193: ‘’den betrodde Ånd steg ned med den’’. Sjiamuslimer hevder at den 
betrodde Gabriel svek fordi han i utgangspunktet var sendt for å fortelle Ali (FVMH) om profetien, 
men han gjorde en feil ved å gi profetien til Mohammed (FVMH og hans familie). Derfor ble 
Mohammed profet og ikke Ali. Dette markerer sjiamuslimer hver dag i sin bønn ved å avslutte den 
med å si tre ganger ‘’den betrodde svek’’.  

Svar: Dessverre er denne latterlige påstanden spredt blant folk, og dessverre går mange 
sunnimuslimer rundt og tror på slike feilaktige hevdelser om sjiamuslimer. For det første mener 
sjiamuslimer at Ali (FVMH) kun er en elev av profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og vi har 
tidligere gitt klare bevis på at sjiamuslimer mener at Allahs sendebud er rangert høyere enn imam Ali 
og alle andre skapninger.  

For det andre vil Allah som er Allvitende ikke gi en så viktig oppgave til Gabriel hvis han visste at han 
kommer til å svikte. Sjiamuslimer kjenner sin Skaper godt, og vet at slike påstander som enkelte 
kommer med ikke bare forsøker å skade sjiamuslimer, men også forsøker å gi et feilaktig bilde av 
sjiamuslimenes syn på Allah den Allmektige. Dessuten forventer alle sjiamuslimer, som 
sunnimuslimer, at Gabriel kjenner forskjellen på Mohammed (FVMH og hans familie) som var på den 
tiden rundt 40 år, og Ali (FVMH) som på samme tid var rundt 10 år gammel.  

Ingen sjiamuslimer per dags dato sier ‘’khan al-amin’’ eller ‘’den betrodde svek’’tre ganger i 
avslutningen av bønnen. Det sjiamuslimer sier i avslutningen av bønnen er ‘’Allahu akbar, Allahu 
akbar, Allahu akbar ’’. Det er verdt å nevne at sunnimuslimske lærde har en diskusjon mellom 
hverandre om hva som er anbefalt å si når bønnen avsluttes, og om ‘’Allahu akbar’’ skal sies eller 
ikke. Sjiamuslimer mener at beretningene er klare på at Allahs sendebud pleide å avslutte bønnen 
med å si ‘’Allahu akbar’’. Vi har en beretning i de mest riktige bøkene hos sunnimuslimer som sier:  

‘’…at Ibn Abbas (måtte Allah være tilfreds med han) beretter: ‘’Jeg fikk vite at profetens bønn 
avsluttes gjennom takbir  (å si ‘’Allahu akbar’’).’’ Sunnimuslimske kilder: Sahih al-Bukhari, beretning 
nr. 806, og samme beretning nevnes i ‘’ Musnad Ash-Shafii’’ og i ‘’Musnad Ahmed’’.     

I den berømte sunnimuslimske boken som tolker Sahih al-Bukhari av Ibn Hajr al-Askalani, altså ‘’ Fath 
ul-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari’’, står det i tolkningen av beretningen nevnt øverst: ‘’… med dette er 
det klart at meningen med å gjøre takbir (å si ‘’Allahu akbar’’) i avslutningen av den obligatoriske 
bønnen, og som var å finne under levetiden til Allahs sendebud (FVMH og hans familie), er: tre 
takbirat (‘’Allahu akbar’’) etter hverandre.’’ Det er viktig å presisere til slutt at sjiamuslimer anser ikke 
de tre takbirat som en del av bønnen, men kun en anbefalt handling å gjøre i slutten av bønnen.   
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Tilber sjiamuslimer graver? 
  

Er det tillatt å besøke graver?  

Påstand: Ingen andre muslimer er mer opptatt av å besøke graver enn sjiamuslimer. Det er mye 
bedre hvis muslimer ber til Allah for de døde av profetens nærmeste familie og andre troende, enn å 
besøke deres graver og bruke tid og krefter på dette.  

Svar: Det er viktig å understreke at alle de fire lovskolene hos sunnimuslimene er enige om at besøk 
av grav er tillatt og er en foretrukket handling i islam. Lovskolene er kun uenige når det kommer til 
spørsmål rundt kvinner og besøk av graver. Noen mener Ahmed ibn Hanbal (hanbali-lovskolen) har 
anbefalt kvinner å besøke, mes andre sier at Ahmed ibn Hanbal ikke tillot kvinner å besøke graver. 
Ellers er det enighet blant lovskolene om at besøk av graver er en foretrukket handling i islam. Alle 
muslimer er enige om at besøket gir fordeler til både den som besøker og til den som blir besøkt.  

Beviset på at det var profetens tradisjon å besøke graver er mange:  

1) Beretning fra profeten Mohammed (FVMH og hans familie) som sier: ‘’Tidligere gjorde jeg 
det forbudt for dere å besøke graver, så besøk (graver)’’. Beretningen er blant annet nevnt i 
de mest riktige sunnimuslimske bøkene: Sahih Muslim, beretning nr. 1977 og Sunan an-
Nasa'i, beretning nr. 2033.  

2) Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) besøkte graven til sin mor og anbefalte andre å 
gjøre det samme. Kilde for det sistnevnte er flere beretninger i al-Mostadrak alaa al-Sahihain, 
kapittel 1, side 531.  

3) I tillegg pleide Allahs sendebud å besøke Maqbaratu l-Baqī' (en stor gravplass i Medina), i 
følge beretninger nevnt i flere viktige sunnimuslimske bøker som al-Mostadrak alaa al-
Sahihain, Sahih al-Bukhari og Sahih Muslim.  

Enighet blant lovskolene, samt ulike beretninger viser at muslimer følger profetens tradisjon når de 
besøker graver. Hvorfor skal sjiamuslimer bli kritisert for å følge profetens tradisjon? Derfor er det i 
strid med profetens tradisjon å lage hindringer for at troende muslimer skal kunne besøke gravene til 
troende slik situasjonen er i Baqi’ (gravplass i Medina, Saudi-Arabia). I dag er det blant annet ganske 
begrenset åpningstider for gravplassene i Baqi’, slik at færrest mulig muslimer kan besøke gravene 
der.       
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Tilber sjiamuslimer graver?   

Påstand: Sunnimuslimer er enige om at det ikke er tillatt å be til en grav, men at muslimer kun skal 
be til Allah den Allmektige. Sjiamuslimer ser ut til å være uenige med resten av muslimene på dette 
punktet. Se hvordan sjiamuslimer reiser lange avstander for å besøke graver de mener er hellige, og 
hvordan de ber til gravene.  

Svar: Sjiamuslimer tilber ikke graver, men kun til Allah den Allmektige. Når det er sagt, spør vi om det 
er tillatt å besøke graven til profeten Mohammed (FVMH og hans familie), eller gravene til andre 
profeter eller troende av høy status og bruke dem som et bindeledd mellom oss og Allah den 
Allmektige i vår bønn? Deler av dette spørsmålet er besvart i en tidligere artikkel: ‘’Sjiamuslimer ber 
til andre enn Allah?’’. La oss nå se på noen hendelser som gir oss svar på spørsmålene vi stilte.  

Ibn Khathir, en stor sunnimuslimsk lærd, skriver i hans historiebok ‘’al-Bidaya wa al-nihaya’’ i del 7, 
side 105 at folk ble rammet av tørke under Omar ibn al-Khatab sin tid som leder. Derfor besøkte en 
person profeten Mohammeds grav. Mannen sto foran profetens grav og sa ’’Å' Allahs sendebud, be 
Allah om å sende vann til din nasjon fordi de er helt utslitte’’. Etter at mannen gjorde bønn, kom 
profeten i hans drøm. Profeten sa til mannen i drømmen: ’’Gå til Omar, og hils han fra meg, og fortell 
han at regn vil komme…’’. Mannen fortalte Omar om hendelsen, og Omar reagerte ikke negativt på 
mannens handling. Ibn Khathir, som nevner denne hendelsen i sin bok, sier at fortellerkjeden til 
denne hendelsen er riktig.  

Hendelsen som er nevnt øverst viser at følgesvennene til profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie) dro til hans hellige grav, snakket til profeten foran hans grav, og brukte profeten som 
bindeledd i sin bønn. Hvis denne handlingen fører en person ut av islam, hvorfor straffet ikke Omar 
mannen? De aller fleste muslimene i dag tillatter derfor å besøke grav av troende med høy status for 
å bruke dem som bindeledd. Her er også et klart eksempel fra imamen i Shafi'i-lovskolen (en av de 
fire lovskolene i sunniislam):     

Al-Hafiz al-Khatiib al-Baghdadi i boken ‘’Tarikh Bagdad’’, del 1, side 123, av Ali ibn Majmun: 
‘’Mohammed ibn Idris al- Shafi'i (måtte Allah være tilfreds med han) pleide å si: ‘’Jeg søker godhet 
hos Abo Hanifa og kom til hans grav hver dag. Så hvis jeg har et ønske, ber jeg to bønneenheter og 
kommer til hans grav og ber til Allah om mitt ønske hos han, og jeg forlater ikke stedet (graven) 
uten at mitt ønske blir oppfylt.’’. Andre sunnimuslimske kilder som nevner dette: 1) Ibn Hajr i ‘’al-
Khirat al-hisan’’, side 69, 2) al-Khawarizmi i ‘’Manaqib Abo Hanifa’’ del 2, side 199, 3) al-Kurdari i 
‘’Manaqib’’ del 2, side 112, og 4) Watas Kubra Zadeh i ‘’Miftah al-sa’ada’’ del 2, side 82.  

Al- Shafi'i besøkte graven til Abo Hanifa hver dag. Hvorfor skal ikke sjiamuslimer få lov til å besøke 
gravene til profetens nærmeste familie og venner én gang i uken, eller én gang i året? Al- Shafi'i 
brukte Abo Hanifa som bindeledd opp mot Allah hvis han hadde et ønske! Hvorfor skal ikke sjia få 
bruke Allahs sendebud og hans nærmeste familie som bindeledd?    
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Ikke tillatt med moské over graver?   

Påstand: Grunnen til at bygninger over Baqi’ (gravplass i Medina, Saudi-Arabia) ble ødelagt, er at det 
ikke er tillatt i islam å bygge høyt over en grav. Spesielt er det ikke tillatt å bygge en moské over en 
grav. Det finnes flere beretninger fra profeten Mohammed (FVMH og hans familie) som bekrefter 
dette.   

Svar: Enkelte sunnimuslimer nevner ulike beretninger fra profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie) som støtter argumentasjonen i påstanden. Sjiamuslimer bruker deriomt et koranvers som 
beviser at det er tillatt å bygge en moské over en grav. Det er viktig å understreke at muslimer er 
enige om at hvis det er en beretning som strider med Koranen, så er det Koranen vi skal følge. 
Koranverset i kapittel (sura) 18, vers 21 sier:       

‘’Da de tvistet seg imellom om deres sak, så sa de: ‘’Reis et hus over dem! Deres Herre kjenner dem 
meget godt!’’ De som gikk av med seieren i saken om dem, sa: «Vi skal sannelig lage et bedehus 
(moské) over dem!»’’.  

Verset handler om mennene i hulen (på arabisk: Ashab al-Kahf). Når folk fant de, og de var døde, ble 
to grupper uenige om hva de skulle gjøre. Noen sa: ‘’Reis et hus over dem!..’’. Andre sa: ‘’…lage et 
bedehus (moské) over dem!’’. Den første gruppen var ikke troende, mens de som vil bygge et 
bedehus (moské) var en troende gruppe. Dette er helt logisk tolkning, fordi de troende vil bygge en 
moské for å be i den, mens de ikke troende ikke trenger et bedehus. Denne tolkningen støttes blant 
annet av sunnimuslimske lærde som al-Razi i ‘’Tafsir al-Razi’’, volum 11, side 106, og av al-Shokani i 
‘’Fath al-Qadir’’, volum 3, side 277. Koranen lærer oss gjennom dette at det er tradisjon blant de 
troende å bygge moskeer over graver. Hvorfor skal ikke det være tillatt under og etter profetens tid å 
gjøre det samme? Hvor er beviset fra Koranen på at det ikke er tillatt? Som sagt kan ikke en 
beretning stride med et klart vers fra Koranen.              

Det finnes andre bevis enn det som allerede er nevnt. I dag finnes det moskeer og bygg over graver i 
sunnimuslimske områder og land, som i Palestina, Jordan og Irak. Disse har eksistert i flere hundre år. 
Ibn Taymiyyah (sunnimuslimsk lærd), sier i hans bok ‘’al-Sirat al-Mustakim’’: ‘’Når Jerusalem ble 
erobret (av muslimene), var det bygninger på profetens graver…’’. Jerusalem ble erobret av 
muslimene under Omar sin tid som leder i år 638. Hvis det i islam ikke er tillatt å bygge over graver, 
hvorfor fjernet ikke muslimer som levde under og etter Omars tid som leder bygningene som fantes, 
eller finnes fortsatt over gravene til profetene? Dette beviser en lang tradisjon hos muslimene om at 
de tillatter bygninger og moskeer over graver.  

Bevisene som er nevnt fra Koranen og muslimenes egen tradisjon viser oss hvor ekstrem handling det 
var å fjerne bygninger over Baqi’ (gravplass i Medina, Saudi-Arabia) i år 1925. Bygningene som ble 
revet ned var over gravene til flere av profeten Mohammeds nærmeste familie.    
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Bønn om velsignelse 

Inkludere profetens familie i bønn om 

velsignelse?  

Påstand: Ofte hører vi sjiamuslimer si etter å ha nevnt profeten - ‘’måtte Allahs velsignelse være over 
han og hans familie’’ eller ’’fred være med han og hans familie’’. Det er ikke nødvendig å si ‘’hans 
familie’’ hver gang. Det holder å si ‘’fred være med ham’’ eller ‘’måtte Allahs velsignelse være over 
ham’’.  

Svar: Hvis profeten Mohammed (FVMH og hans familie) beordret oss å inkludere hans familie hver 
gang vi ba for han om fred og velsignelse, så må vi gjøre det. La oss se på noen beretninger fra 
sunnimuslimske bøker som beviser dette:   

1. Profetens følgesvenner kom til profeten (FVMH og hans familie) når følgende koranvers ble 
åpenbart: ‘’Gud og Hans engler velsigner profeten. Dere som tror, nedkall også velsignelse 
over ham, og fred’’ (33:56). De sa: Å' Allahs sendebud, vi vet hvordan vi nedkaller fred over 
deg, men vi fikk ikke vite hvordan vi nedkaller velsignelse over deg. Profeten (FVMH og hans 
familie) sa: ‘’Si: Å Allah, velsign Muhammed og Muhammeds familie, slik du velsignet 
Abraham og Abrahams familie, Du er den Prisede, Den Praktfulle!’’. Kilde: Sahih al-Bukhari, 
volum 4, side 118. Samme beretning er nevnt i Sahih Muslim og flere andre viktige 
sunnimuslimske bøker.  
 

2. Profeten (FVMH og hans familie) sa: ‘’Ikke nedkall en kuttet velsignelse over meg’’. De sa (de 
som var med profeten): ‘’Hva er en kuttet velsignelse?’’. Profeten sa: ‘’at dere sier ‘’Å Allah, 
velsign Muhammed’’, og stopper der. Si heller: ‘’Å Allah, velsign Muhammed og 
Muhammeds familie’’. Kilde: Ibn Hajr al-Askalani i boken ‘’Alsawa’eq al-Mohriqa’’, side 87. 
 

3. Abo Masood al-Ansari beretter at Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa: ‘’Den som 
nedkaller velsignelse uten å nedkalle over meg og min familie, dens nedkallelse (bønn) vil 
ikke bli akseptert’’. Kilde: ‘’Sunan al-Darqtni’’, side 136. En annen beretning sier at Allahs 
sendebud (FVMH og hans familie) sa: ‘’Bønnen når ikke fram inntil det nedkalles velsignelse 
over meg og min familie’’. Kilde: Ibn Hajr al-Askalani i boken ‘’Alsawa’eq al-Mohriqa’’, side 
88.        

Felles for alle beretninger er at profetens familie, også kalt ‘’husets folk’’ eller ‘’Ahlulbayt’’, blir nevnt 
hver gang. Det er en repetert oppfordring fra Allahs sendebud om å ikke kun nedkalle velsignelse 
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over han alene, men også hans familie. Dette samsvarer med det som må bli sagt i de fem 
obligatoriske bønnene hvor nedkallelse av velsignelse også inkluderer profetens familie. For 
sjiamuslimer er det viktig å følge formen som finnes i bønnen, og formen som profeten selv har 
oppfordret oss til å gjenta, altså å be om Allahs velsignelse over profeten og hans familie. Noe annet 
vil bety å vike fra profetens sterke oppfordring.   

 

Urettferdigheten mot Fatima (FVMH)  

Mesterinnen over alle verdens kvinner 

Påstand: Sjiamuslimer mener at Fatima (FVMH) datteren til profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie) er mesterinnen over alle verdens kvinner. Det innebærer at Fatima (FVMH) har høyest 
posisjon i islam sett i forhold til alle andre kvinner. Dette stemmer ikke fordi Aisha, datteren til Abu 
Bakr og profetens kone har høyere posisjon.   

Svar: Beretningen som vitner om at Fatima (FVMH) er den beste kvinnen og mesterinnen over alle 
verdens kvinner er mange. Sahih al-Bokhari, den mest riktige boken innenfor sunniislam, sier i 
beretning nr. 3353, at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa til sin datter Fatima (FVMH): 
‘’Er ikke du fornøyd med å være mesterinnen til paradisets kvinner, eller [mesterinne til] de troendes 
kvinner?’’ Beretteren forteller deretter: ‘’Så hun (Fatima) smilte til dette’’. En annen beretning sier: 
‘’Profeten (FVMH og hans familie) sa i sykdomsperioden han døde i: ‘’Å Fatima, er du ikke fornøyd 
med å være mesterinnen for alle verdens kvinner, og mesterinnen for alle kvinner i denne nasjonen, 
og mesterinnen for alle kvinner til de troende?’’ Sunnimuslimsk kilde: al-Hakim i ‘’al-Mustadrak’’, 
beretning nr.: 4740. al-Hakim sier at denne beretningen er riktig. Lignende formuleringer finner vi i 
flere av de mest sentrale og troverdige bøkene for sunnimuslimer, som Sahih Muslim, Musnad 
Ahmed, Sunnan al-Tirmidi og andre.    

Beretningene øverst viser at Fatima (FVMH) har høyest posisjon av alle verdens kvinner. Det å være 
mesterinnen til de troende og kvinnene i paradiset betyr automatisk at hun er mesterinnen til alle 
andre kvinner. Dette fordi paradisets folk har høyere rang enn alle andre. I tillegg finnes det 
beretninger som sier at Fatima (FVMH) var den mest likte av Allahs sendebud. Dette er en av dem:  

‘’Jami’ ibn Omair beretter: ‘’Jeg kom inn med min tante til Aisha, så jeg spurte: ‘’Hvem var den mest 
likte personen av Allahs sendebud (FVMH og hans familie)?’’. Hun (Aisha) sa: ‘’Fatima’’. Jeg sa: ‘’Av 
menn?’’. Hun (Aisha) sa: ‘’Hennes ektefelle (Ali)’’…’’. Sunnimuslimske kilder: 1) al-Tabari i ‘’al-Mu’jam 
al-Kabir’’, del 22, side 403, 2) al-Hakim al-Naisabori ‘’al-Mustadrak’’, del 3, side 157, og al-Hakim 
skriver at denne beretningen har riktig og troverdig kilde, og at al-Bukhari og Muslim (to som skrev 
sahih-bøkene) ikke har nevnt beretningen i deres bøker, og 3) al-Imam al-Tirmidi i ‘’Sunnan al-
Tirmidi’’, volum 5, side 701, beretning nr.: 3874. Påstander og svar om sjiaislam kunne ha nevnt 
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minst 30 kilder til på at denne beretningen, eller lignende formuleringer, ble sagt om Fatima (FVMH) 
og Ali (FVMH). 

Igjen viser denne beretningen at Aisha, profetens kone, selv er vitne til at profeten Mohammed 
(FVMH og hans familie) likte hans datter, Fatima (FVMH), mer enn alle andre. Hvem andre kvinner 
som levde under, etter eller før profetens tid kan da sidestilles med Fatima (FVMH)?      

Fatimas (FVMH) tilfredshet er Allahs tilfredshet  

Påstand: Sjiamuslimer mener at Fatima (FVMH) datteren til profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie) har så høy posisjon hos Allah at hennes tilfredshet henger sammen med tilfredsheten til 
Allah den Allmektige. Det er tvilsomt at sjiamuslimene har bevis på dette.  

Svar: Sunnimuslimske bøker er fulle av riktige beretninger som understreker at tilfredsheten til 
Fatima (FVMH) er lik tilfredsheten til Allahs sendebud (FVMH og hans familie) og tilfredsheten til 
Allah den Allmektige. Sahih al-Bukhari, en av de mest riktige bøkene innenfor sunniislam, sier i en 
beretning, nr. 3437, at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’Fatima er en del av meg. 
Den som gjør henne sint gjør meg sint’’. Samme beretning er nevnt i andre former hvor ordet sint er 
byttet ut med andre formuleringer som: ‘’Den som plager henne plager meg’’. Slik utsagn av Allahs 
sendebud (FVMH og hans familie) er referert til i flere sentrale sunnimuslimske bøker som Sahih 
Muslim, Musnad Ahmed, Sunnan al-Tirmidi og andre. Alle muslimer er dermed enige om at denne 
beretningen er riktig.  

En annen beretning sier at Fatimas (FVMH) tilfredshet er lik Allahs tilfredshet. al-Hakim al-Naisabori i 
boken ‘’al-Mustadrak’’, beretning nr. 4730, skriver: ‘’Profeten fred være med han [og hans familie] sa 
til Fatima [FVMH]: ’’Allah blir vred av din vrede, og blir tilfreds av din tilfredshet’’. Al-Hakim skriver at 
denne beretningen har riktig og troverdig kilde, og at Muslim og al-Bukhari ikke har tatt med 
beretningen i deres kjente bøker. Verdt å nevne i denne sammenhengen at sunnimuslimske bøker 
som referer til det samme er utallig mange.       

Hvis Allahs sendebud (FVMH og hans familie) blir sint, så er det ikke noe tvil om at Allah den 
Allmektige også blir sint. Hvis profeten Mohammed (FVMH og hans familie) er tilfreds med en 
handling eller et utsagn, så er også Allah den Allmektige tilfreds. Så det er en klar sammenheng 
mellom den første beretningen som er nevnt ovenfor og den sistnevnte beretningen.  

Hva betyr denne beretningen? Handling og utsagn som gjør Fatima (FVMH) tilfreds er også samme 
handling og utsagn som gjør Allah den Allmektige tilfreds. Hvis Fatima (FVMH) er utilfreds med 
handlingen som en person gjorde, så er Allah utilfreds med den samme handling. Det å ha denne 
posisjonen innebærer at Fatima (FVMH) vet alt om hva som er riktig og hva som er galt i Allahs øyne.     
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Fatimas (FVMH) eiendomsrett over «Fadak»  

Påstand: «Fadak» er en oase, altså et fruktbart sted i ørken, som ligger i dagens Saudi-Arabia cirka 
280 km fra Medina. Sjiamuslimer mener at denne oasen tilhører Fatima (FVMH) datteren til profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie), og at Abu Bakr tok denne oasen fra henne etter profetens 
bortgang. Dette stemmer ikke da «Fadak» i utgangspunktet ikke ble gitt av profeten Mohammed 
(FVMH og hans familie) til hans datter.  

Svar: Påstander og svar om sjiaislam skal gjennom denne artikkelen bevise Fatimas (FVMH) 
eiendomsrett over «Fadak». Vi skal først bevise dette gjennom kilder fra sunnimuslimer som viser at 
Fatima (FVMH) faktisk fikk oasen under profetens tid av Allahs sendebud (FVMH og hans famille) 
selv.  

Les hva sunnimuslimske bøker sier når følgende vers i kapittel (sura) 17, Alisraa (Nattereisen), vers 
26, ble åpenbart: ’’Gi din slektning det som tilkommer ham,….’’. Blant annet skriver al-Suyuti i ‘’al-
Durr al-Manthur’’ og Ibn Kathir i deres bøker som tolker Koranen: ‘’Når dette verset ble sendt ned; 
’’Gi din slektning det som tilkommer ham,….’’, inviterte Allahs sendebud (FVMH og hans familie) 
Fatima og ga henne «Fadak»’’.  

Det er i den sammenhengen verdt å nevne at kapittel (sura) 17 ble sendt i Mekka, og «Fadak» ble 
profetens eiendom under hans tid i Medina. Så hvordan kan et vers som ble sendt i Mekka si noe om 
noe som bør skje flere år etter i Medina? Her er det to muligheter: 1) enkelte vers i Koranen kan 
være sendt to ganger i ulike sammenhenger og med ulike betydninger, eller 2) at selv om en stor del 
av kapittelet er sendt i Mekka, så kan enkelte vers være sendt i Medina. Det finnes flere eksempler 
på det sistnevnte for de som vil undersøke mer.  

Alle muslimer er enige om at Abu Bakr nektet å gi oasen «Fadak» til Fatima (FVMH) etter bortgangen 
til Allahs sendebud (FVMH og hans familie).  Sahih al-Bukhari, den mest riktige boken innenfor 
sunniislam, referer til hendelsen gjennom flere beretninger, som nr. 3730, 3913 og 6230. Det står: 
‘’…Fatima (FVMH), datteren til profeten (FVMH og hans familie), sendte til Abu Bakr et spørsmål om 
hennes arv av Allahs sendebud (FVMH og hans familie) av det Allah har gitt han i Medina og «Fadak», 
og det som er igjen av femtedelen av «Khaibar». Abu Bakr sa: ‘’Profeten (FVMH og hans familie) sa: 
’’Vi etterlater ikke noe arv. Det vi etterlater er til veldedighet.’’…. Så Abu Bakr nektet å gi til Fatima 
noe av dette. Så Fatima ble sint på Abu Bakr av den grunn. Hun forlot han, så hun snakket ikke med 
han inntil hun døde, og levde etter profeten (FVMH og hans familie) i seks måneder. Når hun døde, 
begravde hennes ektefelle, Ali, henne om natten uten å si ifra til Abu Bakr, og han (Ali) ba over 
henne.’’                

Beretningen øverst er fra Sahih al-Bukhari, og lignende finnes i Sahih Muslim, Musnad Ahmed, Sunan 
Abi Dawood og flere andre sentrale sunnimuslimske bøker. «Fadak» er ingen arv. Det er noe hun 
allerede eide under profetens tid, men noe hun (FVMH) ble fratatt seinere. Abu Bakr nektet å gi 
Fatima (FVMH) noe hun allerede hadde fått av profeten Mohammed (FVMH og hans familie).    



109 
 

Fatimas (FVMH) rett til å arve «Fadak»  

Påstand: «Fadak» er en oase, altså et fruktbart sted i ørken, som ligger cirka 280 km fra Medina. 
Sjiamuslimer mener at denne oasen tilhører Fatima (FVMH) datteren til profeten Mohammed (FVMH 
og hans familie), og at Abu Bakr tok denne oasen fra henne etter profetens bortgang. 

Årsaken til at Fatima (FVMH) ikke fikk «Fadak» blir forklart av Abu Bakr i Sahih al-Bukhari, beretning 
nr. 3913. Der begrunnet han dette med å si: ‘’Profeten (FVMH og hans familie) sa: ’’Vi etterlater ikke 
noe arv. Det vi etterlater er til veldedighet’’. Abu Bakr forklarte med dette hva islam sier. Profetene 
etteratte ikke arv til sine barn. Det samme gjelder også for profetens datter, Fatima (FVMH).  

Svar: For det første har vi gitt bevis på at «Fadak» ble gitt til Fatima (FVMH) av Allahs sendebud 
(FVMH og hans familie) under levetiden hans. La oss nå anta at «Fadak» ikke ble gitt til Fatima 
(FVMH) under profetens levetid. Har Fatima (FVMH) rett til å arve?   

Fatima (FVMH) ga i en diskusjon med Abu Bakr bevis fra Koranen om at det han sa strider mot klare 
vers i Koranen. La oss se på fire vers fra Koranen: 1) ‘’Salomo ble Davids arvtager…’’ (27:16), 2) Jehiya 
(Johannes) sønnen av Zakaria (FVMH) når han sa: ‘’Min hustru er ufruktbar, så skjenk Du meg en 
rettsetterfølger, som kan arve meg og Jakobs hus, og la ham bli velbehagelig, Herre!’’ (19:5-6), 3) 
‘’Gud bestemmer vedrørende deres barn: En mannlig arving tilkommer to kvinneliges andel.’’ (4:11), 
og 4) ‘’Det er foreskrevet dere at når en av dere ligger for døden og etterlater seg verdier, å 
bestemme testamentarisk til fordel for foreldre og nære slektninger på tilbørlig måte. Dette er en 
plikt for de gudfryktige.’’ (2:180).   

Alle muslimer er enige om at hvis en beretning strider mot Koranen, så er det Koranen vi må følge. 
Versene som er nevnt viser at det Abu Bakr sa strider mot Koranens klare ordlyd. De to første 
versene viser at barn av profeter arver deres foreldre på lik linje med alle andre. Noen vil si at det de 
arver er ikke eiendeler, men kun kunnskap eller profeti. Dette strider med logikken. Kunnskap eller 
profeti arves ikke fra far til sønn. Kunnskap og profeti er noe som ikke overføres automatisk til slekt 
ved en persons død. Dette er alle muslimer enige om.     

De to siste versene er generelle og viser at islam har regler for arv. Disse reglene gjelder også for 
profetene, som profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Hvor i Koranen står det at disse 
versene ikke skal gjelde for Allahs sendebud (FVMH og hans familie)?  

Fatima (FVMH), datteren til profeten Mohammed (FVMH og hans familie), har rett til å arve sin far. 
Det Abu Bakr brukte som argument mot kravet fra Fatima (FVMH) strider med Koranens klare tekst. 
Alle muslimer er enige om at Abu Bakr hindret Fatima (FVMH) å arve sin far, Allahs sendebud. Abu 
Bakr visste at han tok feil, fordi disse argumentene fra Koranen ble lagt fram for han. Likevel valgte 
han å handle mot versene i Koranen.        
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Abu Bakr gjorde Fatima (FVMH) sint  

Påstand: Påstander og svar har tidligere bevist at Abu Bakr ikke ga «Fadak» til Fatima (FVMH), 
profetens datter, selv om hun fikk oasen av Allahs sendebud (FVMH og hans familie) og selv om hun 
hadde arverett etter profetens bortgang. Å frata Fatima (FVMH) «Fadak» var en feil fra Abu Bakrs 
side, men Abu Bakr er ikke feilfri. Hvorfor overdriver sjiamuslimer det som skjedde?     

Svar: Å gjøre Fatima (FVMH) sint, eller å gå imot Fatima (FVMH) er ikke en liten feil som alle kan 
gjøre. Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’Fatima er del av meg, og den som gjør 
henne sint, gjør meg sint" (Sahih al-Bukhari, vol. 5, side 75). I tillegg skriver al-Hakim al-Naisabori i 
boken ‘’al-Mustadrak’’, beretning nr. 4730: ‘’Profeten fred være med han [og hans familie] sa til 
Fatima [FVMH]: ’’Allah blir vred (sint) av din vrede, og blir tilfreds av din tilfredshet’’. Al-Hakim skriver 
at denne beretningen er riktig og har troverdig kilde.  

Med de beretningene som står ovenfor, forstår vi at det å gjøre Fatima (FVMH) sint og utilfreds gjør 
også profeten Mohammed (FVMH og hans familie) og Allah den Allmektige sinte og utilfredse. Gjorde 
Abu Bakr Fatima (FVMH) sint? Les hva Sahih al-Bukhari i beretning nr. 3913, skriver: ‘’…Fatima 
(FVMH), datteren til profeten (FVMH og hans familie), sendte til Abu Bakr et spørsmål om hennes arv 
av Allahs sendebud (FVMH og hans familie) av det Allah har gitt han i Medina og «Fadak», og det 
som er igjen av femtedelen av «Khaibar». Abu Bakr sa: ‘’Profeten (FVMH og hans familie) sa: ’’Vi 
etterlater ikke noe arv. Det vi etterlater er til veldedighet.’’…. Så Abu Bakr nektet å gi til Fatima noe av 
dette. Så Fatima ble sint på Abu Bakr av den grunn. Hun forlot han, så hun snakket ikke med han 
inntil hun døde, og levde etter profeten (FVMH og hans familie) i seks måneder. Når hun døde, 
begravde hennes ektefelle, Ali, henne om natten uten å si ifra til Abu Bakr, og han (Ali) ba over 
henne.’’                

Dette viser at Fatima (FVMH) var kjempesint på Abu Bakr. Så sint at hun ikke snakket med han. 
Fatima (FVMH) ble begravd om natten uten at det ble gitt beskjed til Abu Bakr. Dette fordi til og med 
etter Fatimas bortgang, ønsket hun (FVMH) ikke å ha noe med Abu Bakr å gjøre.   

Abu Bakr gjorde en feil med vilje. Han ønsket ikke å gi Fatima (FVMH) «Fadak» av politiske grunner. 
Ali (FVMH) og Fatima (FVMH) utgjorde opposisjonen. Vi har tidligere gitt bevis på Alis rett til å bli 
profetens etterfølger. Ved å gi Fatima (FVMH) økonomisk makt gjennom en fruktbar jord som 
«Fadak», ville Ali og Fatima (FVMD) få økonomisk makt som kunne velte hele Abu Bakrs regime. 
Dette ønsket ikke Abu Bakr.  

Selv om Fatima (FVMH) argumenterte for hennes sak, og selv om hun hentet vitner på at «Fadak» var 
hennes eiendom ble hun ikke trodd av Abu Bakr. Fatima (FVMH) døde og var sint på Abu Bakr, Abu 
Bakr døde og Allah den Allmektige var sint på han.   
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Fatima og Ali (FVMD) støttet ikke Abu Bakrs 

regime  

Påstand: Fatima og Ali (FVMD) støttet Abu Bakr som etterfølger av profeten Mohammed (FVMH og 
hans familie) fra dag en. Dette er bevis på at det ikke var noe konflikt mellom dem og Abu Bakr.  

Svar: For det første er det løgn at Fatima (FVMH) støttet Abu Bakrs regime eller ga han troskapsed. 
Dette er noe absolutt alle muslimer er enige om at hun aldri gjorde. Noen sunnimuslimer forklarer 
dette med at kvinner ikke skal gi troskapsed til den som styrer. Dette er i strid med Koranen og den 
klare anbefalingen fra Allah den Allmektige. Koranen, 60:12, sier: ‘’Du profet! Når troende kvinner 
kommer til deg og gir deg troskapsed, at de ikke skal sette noen ved Guds side, ikke stjele, ikke begå 
utroskap, ikke drepe sine barn, og ikke fare med bakvaskelser som de har grepet ut av luften, og ikke 
vise deg ulydighet i det som er godt og rett, så ta imot deres troskapsed og be Gud om tilgivelse for 
dem. Gud er tilgivende, nåderik.’’     

Verset ovenfor viser at troende kvinner ga troskapsed til profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie). Hvorfor ble det plutselig ikke en del av kulturen eller tradisjonen å gjøre det samme når Abu 
Bakr tok over makten? Når vi vet at det var kultur og tradisjon innenfor islam at kvinner ga 
troskapsed, og vi vet at Fatima (FVMH) aldri ga troskapsed til Abu Bakr, så betyr det at Abu Bakrs 
regime ikke hadde noe legitimitet hos Fatima (FVMH). Gjennom en beretning fra Allahs sendebud 
(FVMH og hans familie) har vi tidligere bevist at Fatimas tilfredshet henger tett sammen med Allahs 
tilfredshet. Så Allah den Allmektige er ikke tilfreds med Abu Bakrs regime, når Fatima (FVMH) ikke var 
tilfreds med det.    

Når det gjelder imam Ali (FVMH), så referer sunnimuslimske bøker til følgende hendelse: ‘’Ali (FVMH) 
ble hentet til Abu Bakr og han (Ali) sa: ‘’Jeg er Guds tjener, og broren til Hans sendebud’’. Så ble det 
sagt til han (til Ali): ‘’Gi troskapsed til Abu Bakr’’. Han (Ali) sa: ‘’Retten min for dette er mer enn deres. 
Jeg gir ikke dere troskapsed, og dere har mer plikt til å gi meg troskapsed. Dere tok makten fra Ansar 
(hjelperne), og argumenterte mot dem med at dere er nærmere profeten (FVMH og hans familie), 
men samtidig fratar dere med tvang oss, Husets folk, dette?’’ Sunnimuslimske kilder: 1) ‘’al-Imamah 
wa al-Siasah’’ av Ibn Qutaiybah al-Daiynori, kapittel 1, side 11, 2) ‘’Tarikh al-Tabari’’, kapittel 2, side 
443-444, og 3) ‘’Tarikh al-Ja’qobi’’, kapittel 2, side 105. Alle disse kildene er viktige sunnimuslimske 
kilder når det kommer til islamsk historie.        

Den kjente sunnimuslimske boken Sahih al-Bukhari sier i beretning nr. 3998 at Ali (FVMH) ikke ga 
troskapsed til Abu Bakr før etter at Fatima (FVMH) gikk bort, og referer til at dette ikke var før etter 
seks måneder etter profetens bortgang. Det er uenighet blant muslimene om Ali (FVMH) ga helt 
frivillig troskapsed til Abu Bakr. Beretningen fra Sahih al-Bukhari er enda et bevis på at imam Ali 
(FVMH) viste motstand mot Abu Bakr og ikke var blant de fremste som støttet han.  
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Omar angrep huset til Fatima (FVMH) – Del I  

Påstand: Sjiamuslimer påstår at huset til Fatima (FVMH), profetens datter, ble angrepet av Omar ibn 
al-Khattab. Dette stemmer ikke da ingen troverdige kilder kan bekrefte at dette skjedde. 

Svar: Det er i det minste 25 ulike sunnimuslimske referanser som viser til hendelsen hvor Fatimas hus 
ble angrepet av Omar med ordre fra Abu Bakr ibn Abi Quhafa. Ibn Abd Raboh, en sunnimuslimsk 
lærd, skriver i hans bok "al-'Aqd al-Farid", del 1, side 87: "De som unnlot å gjøre troskapsed for Abu 
Bakr: Ali, Abbas, al-Zubair, og Saad ibn Obada. Når det gjelder Ali, Abbas og al-Zubair så satt de i 
huset til Fatima. Abu Bakr sendte til dem Omar ibn al-Khattab for å få dem ut av Fatimas hus, og han 
(Abu Bakr) sa: "Krig mot dem hvis de nekter". Han (Omar) gikk med fakkel med ild for å tenne på 
huset. Fatima møtte han og sa: "Å' sønnen til Khattab. Har du kommet for å brenne vårt hus?’’ Han 
(Omar) sa: "Ja, eller at dere støtter det resten av nasjonen har gått inn for."   

Dette viser klart og tydelig at Omars handling var bestilt og beordret av Abu Bakr. Legg merke til at 
Abu Bakr oppfordret til krig mot dem hvis de nektet å gi troskapsed til han. Altså hadde Ali (FVMH) to 
valg; enten å gi troskapsed til Abu Bakr og støtte han som leder, eller å bli drept av de som hadde 
makten den tiden. Ali (FVMH) sto alene med noen veldig få personer. Å velge krig innebærer at Ali 
(FVMH) ble drept. Dette forklarer hvorfor Ali (FVMH) viste tålmodighet i den situasjon og ikke valgte 
å forsvare seg og sitt hus med sverd.  

En annen beretning viser at noen av de som var med Ali (FVMH) valgte å forsvare seg. Muhammed 
ibn Jarir al-Tabari, en annen sunnimuslimsk lærd, skriver i sin kjente bok "Tarikh al-Tabari", kapittel 2, 
side 443: "Ibn Hamid beretter at Jarir beretter av Mughirah av Ziad ibn Kulayib som sa: "Omar ibn al-
Khattab kom til Alis hus og i den var Talha og al-Zubair og andre menn av de som utvandret (al-
Muhajirin). Han (Omar) sa: "Jeg sverger ved Allah at jeg vil brenne huset over dere eller at dere går ut 
for å sverge troskap". Al-Zubair gikk ut med sit sverd med seg. Han snublet og mistet sverdet fra hans 
hånd så de angrep han og tok han." 

Dette viser at Omar ikke var alene fordi det var en gruppe som angrep al-Zubair og tok han når han 
forsøkte å forsvare seg. Les om mennene som beretter denne hendelsen. Alle er troverdige berettere 
ifølge sunnimuslimske lærde. Dermed har denne beretningen troverdig fortellerkjede. Innholdet 
strider ikke imot det vi finner i titalls av andre kilder om samme hendelse.  

Hva sier du til at Omar kom for å brenne huset til profetens datter, Fatima (FVMH)? Hva sier du til at 
troskapsed til Abu Bakr ikke ble gitt av Ali (FVMH) før etter at drapstrusler ble sendt? Er det slik 
Allahs sendebud (FVMH og hans familie) oppfordret oss til å behandle hans datter?  

Omar angrep huset til Fatima (FVMH) - Del II  

Påstand: Sjiamuslimer påstår at huset til Fatima (FVMH), profetens datter, ble angrepet av Omar ibn 
al-Khattab. Dette stemmer ikke da kildene ikke er troverdige og få.  
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Svar: Påstander og svar om sjiaislam har allerede vist til flere sunnimuslimske referanser angående 
hendelsen nevnt i påstanden. Her skal vi igjen se på flere kilder. Vi nevner alle berettere, slik at de 
som ønsker å undersøke fortellerkjeden kan gjøre det.   

Den sunnimuslimske al-Baladhi skriver i sin bok "Ansab al-Ashraf", kapittel 1, side 586, trykket av 
"Dar al-Ma'aref" i Kairo: "al-Mada'ini beretter av Musalamata ibn Muhareb av Sulaiman al-Taiymi av 
Ibn 'Awon: "Abu Bakr sendte til Ali at han vil ha troskapsed, så han (Ali) sverget ikke troskap. Så kom 
Omar og med han var påtent ild. Fatima møtte han ved døren, så Fatima sa: "Vil du brenne mitt 
hus?" Han (Omar sa): "Ja, og dette er bedre enn det faren din har kommet med".  

Alle som beretter denne hendelsen er troverdige menn. Les hva al-Dahabi, en sunnimuslimsk lærd 
som kjenner berettere godt, sier om disse mennene.  

Det Omar ibn al-Khattab sier her er ganske alvorlig. Han forsøker å gjøre narr av budskapet profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie) kom med gjennom å si til Fatima (FVMH): "...og dette er bedre 
enn det faren din har kommet med". Han verdsetter med dette ikke det Allahs sendebud har 
kommet med. Den som brenner huset til profetens datter kan neppe være av de som respekterer 
profeten Mohammed (FVMH og hans familie) eller respekterer det profeten kom med. Hans handling 
og utsagn er klare bevis på dette.   

 

Omar slo Fatima (FVMH)  

Påstand: Omar ibn al-Khattab angrep huset til Fatima (FVMH), men han angrep ikke henne fysisk.  

Svar: Bare det å bevise at Omar ibn al-Khattab truet Fatima (FVMH) med å brenne huset hennes er i 
seg selv nok for enhver muslim som søker sannheten. Altså trenger ikke en muslim å gå videre for å 
bevise at Omar faktisk slo Fatima (FVMH) for så å ta avstand fra Omar ibn al-Khattab og hans 
handlinger. Likevel skal vi i Påstander og svar om sjiaislam grave videre i detaljene etter alt det vi 
tidligere har skrevet.  

Når det kommer til sjiamuslimsk litteratur så er den full av beretninger som beviser at Omar faktisk 
slo Fatima (FVMH) og at slagene førte til at hun mistet sitt foster. Holder det å kun se på kilder fra 
sjiamuslimske bøker fra ulike tidsperioder som beviser at hendelsen faktisk fant sted? I 
utgangspunktet skal dette være nok, da dette er en historisk hendelse. Historikere er enige om at 
historiske hendelser kan bevises fra kilder som ikke nødvendigvis tilhører det livssynet forskeren selv 
tror på. Vi skal likevel se bort fra dette prinsippet og undersøke flere sunnimuslimske referanser som 
drar i samme retning som det som står i sjiamuslimske beretninger.   

Ibrahim al-Humowaini al-Shafi’i, som følger Shafi’i-lovskolen, skriver i boken ‘’Fara’id al-Simtaiyn’’, 
volum 2, side 36-37: ’’Sa’id ibn Jubair beretter av Ibn Abbas at den nåderike profeten (FVMH [og hans 
familie]) sa: ’’…Og min datter Fatima er mesterinnen over alle verdens kvinner, fra fortiden til 
ettertid, og hun er en del av meg…. Når jeg så henne husket jeg hva som vil skje med henne etter 
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meg. Jeg forestiller meg at ydmykelsen kommer inn i hennes hus, hennes respekt blir krenket, 
hennes rett blir fratatt, hennes arv blir holdt fra henne, hennes ribbein blir brekt og hennes foster blir 
abortert...’’.  

Vi har tidligere skrevet om Fatimas arv og angrepet på hennes hus. Det profeten Mohammed (FVMH 
og hans familie) forestilte seg skjedde i virkeligheten. Hvem brakk ribbeinet til Fatima (FVMH) som 
medførte at hun mistet sitt foster? Det er kun Omar ibn al-Khattab som har blitt anklaget for dette, 
ingen andre. Derfor er det ingen flere å velge mellom.   

Al-Mihsen er navnet på barnet Fatima (FVMH) mistet som konsekvens av angrepet på huset. Flere 
sunnimuslismke historikere nevner al-Mihsen eller Mihsen i deres bøker. Eksempelvis skriver al-Khinji 
al-Shafi'i i boken "Kifayat al-Talab", side 411, trykket av al-Haydariah i Najaf når han ramser opp 
barna til Ali (FVMH): "Han hadde av mesterinnen over alle kvinner, Fatima datteren til Mohammed 
(FVMH og hans familie), og hennes mor var Khadija bint Khowayilid ibn Asad ibn Abd Al'izza; al-
Hassan, al-Hussein, Zainab al-Kobra og Umm Kholthom al-Kobra.... Fatima (FVMH) aborterte etter 
profeten en gutt (mistet et foster) som Allahs sendebud (FVMH og hans familie) kalte for Mihsen". 
Forklaringen på hvordan profeten kalte han for Mihsen finnes beskrevet i andre beretninger.   

Hvorfor forsvarte ikke Ali (FVMH) sitt hus?  

Påstand: Det er helt utenkelig at huset til Ali og Fatima (FVMD) blir angrepet uten at Ali (FVMH) 
forsvarer seg. Sjiamuslimer sier at Ali (FVMH) så på at huset ble brent og at hans kone ble angrepet 
uten at han gjorde noe. Dette gjør hele historien mindre troverdig.  

Svar: For det første sier noen beretninger at Ali (FVMH) forsøkte å forsvare seg, men at han tapte 
duellen. I den sunnimuslimske boken "Tarikh al-Ja'kobi" av Ahmed ibn Ja'kob al-Ja'kobi, kapittel 2, 
side 126, og etter at han nevner hvem som ikke ga Abu Bakr støtte skriver han: "Abu Bakr og Omar 
fikk vite at en gruppe av al-Muhajirin (utvandrerne) og Ansar (hjelperne) var samlet med Ali ibn Abi 
Taleb i huset til Fatima datteren til Allahs sendebud. De ankom som en gruppe til de angrep huset. Ali 
gikk ut og med han var et sverd. Omar møtte han, og Omar kriget mot han og fikk beseiret over han. 
Hans (Alis) sverd ble knust, og de gikk inn i huset..."  

Hvordan kan Ali (FVMH) som er kjent for sin styrke tape en duell med Omar? Angrepet på huset til 
Fatima (FVMH) var ikke tilfeldig, og beretninger tyder på at det var nøye planlagt på forhånd. Svaret 
på spørsmålet ligger i at det var en gruppe, slik beretningen beskriver, som Ali (FVMH) møtte alene. 
Omar var ikke alene, men ankom en hel gruppe. Forestill deg en situasjon med over 40 menn mot én 
mann.  

En annen teori sier at Ali (FVMH) ikke tok fram sverdet sitt. Igjen er dette forståelig. Hadde Ali 
(FVMH) provosert fram en duell, så hadde han blitt drept av den gruppen som plutselig var samlet 
ved hans hus med hensikt om å brenne og angripe alt som var foran dem. At Ali (FVMH) hindret å bli 
drept er viktigere for islam enn at han hadde forsvart seg med sverd og blitt drept i en ung alder. Alle 
som leser hva Ali (FVMH) har gitt og gjort for islam i tiden etter denne hendelsen vet at det var det 
beste for islam at han levde videre. Med andre ord satt Ali (FVMH) interessene for islam først.  
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Abu Bakr angrer på angrepet mot Fatima (FVMH)    

Påstand: Ingen kjent følgesvenn av profeten Mohammed (FVMH og hans familie) referer til at Omar 
ibn al-Khattab angrep huset til Fatima (FVMH) med ordre fra Abu Bakr. Ikke engang Ali (FVMH) sier at 
dette skjedde.  

Svar: At den som ble urettferdig behandlet, altså Ali (FVMH), ikke snakker om urettferdigheten han 
selv opplevde er ikke avgjørende. Det hadde vært avgjørende hvis imam Ali (FVMH) eller noen av 
hans barn eller barnebarn nektet at hendelsen fant sted. Abu Bakr deriomt innrømmer selv at han er 
skyldig i angrepet som skjedde mot huset til Fatima (FVMH). Beretningen er lang, men vi velger ut 
delen som er relevant for å svare på påstanden.   

‘’…Hamid ibn Abd al-Rahman beretter av sin far: ‘’Jeg kom inn til Abu Bakr for å besøke han under 
hans sykdom som han døde av…. Så sa han (Abu Bakr): Jeg angrer på tre ting som jeg ønsket at jeg 
ikke hadde gjort, og tre ting jeg ikke gjorde som jeg ønsket at jeg gjorde, og tre ting jeg hadde ønsket 
å spørre Allahs sendebud om. Når det gjelder de tre tingene jeg ønsket at jeg ikke gjorde: Jeg ønsket 
at jeg ikke undersøkte Fatimas hus og lot det være…’’. Sunnimuslimske kilder: 1) al-Tabari i ‘’al-
Mu’jam al-Kabir’’, volum 1, side 62, 2) al-Mutaqqi al-Hindi i ‘’Kanzul Omal’’, volum 5, side 631, 3) Ibn 
‘Abd Raboh i ‘’al-‘Aqd al-Farid’’, volum 1, side 29, 4) al-Haithami i ‘’Majma’ al-Zawa’id’’, volum 5, side 
202, og 5) al-Isbahani i ‘’al-Qawol al-Sarah fi al-Bukhari wa Sahihihi al-Jame’’’, side 117.      

Som dere ser, så er det mange nok sunnimuslimske kilder som referer til Abu Bakrs avsløring av seg 
selv.  Sunnimuslimske lærde har hatt et forklaringsproblem. Noen, som al-Isbahani, sier rett ut at Abu 
Bakr ikke er feilfri, og at han gjorde en stor feil og en kriminell handling ved å angripe huset til 
Fatima, jf. kilden ovenfor. Andre forsøker å forklare bort det som skjedde ved å la det handle om noe 
annet enn det som faktisk skjedde. Ibn Tayimiah, en anerkjent sunnimuslimske lærd, skriver i sin bok 
‘’Minhaj al-Sunnah’’, vol. 8, side 291:  

‘’Vi vet med sikkerhet at Abu Bakr ikke utførte noe plage mot Ali eller al-Zubayir, og heller ikke mot 
Saad ibn Abi Obadah som ikke sverget troskap for han (Abu Bakr). Først og fremst, og enden av det 
som kan sies er at han (Abu Bakr) angrep huset for å se om det var noe i det av Allahs penger som 
han (Abu Bakr) deler ut og som han kan gi for den som fortjener. Etter det innså han at hvis han 
legger igjen de (pengene) til dem så er det tillatt, fordi det er tillatt å gi dem (Ali og Fatima) fra 
statens penger.’’  

Det er lov å le etter denne forklaringen. Se hvordan Ibn Tayimiah legger fram en forklaring ut fra hans 
egen fantasi uten å vise til noen referanser. Ibn Tayimiah beviser med dette to ting: 1) at Abu Bakr 
angrep huset til Fatima, og 2) at beretningen om Abu Bakrs angrer er riktig, ellers så hadde Ibn 
Tayimiah ikke behøvd å kommentere eller forklare noe som ikke er riktig.     
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Imam Hassan (FVMH)  

Imam Hassan (FVMH) i islam 

Påstand: Sjiamuslimer er opptatt av å fremheve alt som har med imam Hassan (FVMH) å gjøre. 
Hvorfor er sjiamuslimer ikke like opptatt av å fremheve andre personligheter i islam? Det er like viktig 
å gi alle andre personligheter like mye oppmerksomhet.  

Svar: Imam Hassan (FVMH) har en posisjon som gjør at han ikke kan sammenlignes med andre 
personligheter i islam, herunder også følgesvennene (sahaba) til profeten Mohammed (FVMH og 
hans familie). Han er av husets folk (Ahlulbayt). Disse har vi tidligere bevist er feilfrie. Profeten 
(FVMH og hans familie) har oppfordret oss til å følge to ting i islam, Koranen og husets folk 
(Ahlulbayt). Vi skal se på ulike beretninger som tydeliggjør imam Hassans posisjon.  

Profeten (FVMH og hans familie) sa: ”Hassan og Hussein er mesterne over alle paradisets 
ungdommer og deres far er bedre enn dem”. Beretningen er nevnt i ‘’Sunnan ibn Majeh’’, del 1, side 
44. Boken er en av de mest riktige sunnimuslimske bøkene. Det er verdt å nevne at paradiset kun 
inneholder ungdommer, Hassan og Hussein har altså en av de høyeste posisjonene blant alle som 
lykkes med å bli en av paradisets folk.    

 ‘’Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa: ‘’Den som liker Hassan og Hussein (FVMD) liker meg, 
og den som hater dem hater meg’’. Sunnimuslimsk kilde: Sunnan Ibn Majeh, del 1, side 51, og 
Musnad Ahmed, del 2, side 288. 

‘’Ibn Abbas beretter: Når dette ble åpenbart ‘’Si: «Jeg ber dere ikke om lønn for dette annet enn 
slektsbånds godhet!»’’ (Koranen 42: 23) sa de: ‘’Å, Allahs sendebud. Hvem er disse i din slekt som vi 
har plikt til å vise godhet mot?’’. Han (profeten) sa: ‘’Ali, Fatima og deres barn’’. Sunnimuslimsk kilde: 
‘’al-Mu’jam al-Kabir’’ av al-Tabraini, volum 3, side 47, beretning nr. 2641 og ‘’Yanabi’ al-Mawadah’’ av 
al-Qandozi al-Hanafi, volum 2, side 453. Ali og Fatimas barn er blant annet Hassan, Hussein og Zaineb 
(FVMD).     

Det Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sier i beretningene som er nevnt, stammer ikke fra en 
normal kjærlighet enhver bestefar har til sine barnebarn. Det Allah sendebud (FVMH og hans familie) 
sier stammer fra Allah den Allmektige. Når profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sier ‘’Den 
som liker Hassan og Hussein (FVMD) liker meg’’, så er det noe som Allah den Allmektige ønsker at 
profeten skal fortelle folk. Dessuten er den siste beretningen vi nevnte en klar forklaring av et 
koranvers nedsendt av Allah den Allmektige.     
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Muawiyah i konflikt med imam Hassan (FVMH) 

Påstand: Det var ingen konflikt mellom Muawiyah ibn Abi Sufyan og imam Hassan (FVMH), sønn av 
imam Ali (FVMH). De var gode venner, og begge tenkte på islams beste. Dessuten er begge 
følgesvenner av profeten Mohammed (FVMH og hans familie).    

Svar: Imam Hassans status er ikke til å sammenligne med Muawiyahs status fordi imam Hassan 
(FVMH) er av husets folk (Ahlulbayt), og disse har en spesiell posisjon i islam som ingen andre har. 
Når det er sagt, er det ingen tvil om at det var en stor konflikt mellom imam Hassan (FVMH) og 
Muawiyah. Sunnimuslimske historikere og lærde er enige om at imam Hassan (FVMH) ble utnevnt av 
muslimene som leder etter at hans far, imam Ali (FVMH), gikk bort. Ibn al-A’thir som er en 
sunnimuslimsk historiker skriver i sin bok ‘’al-Kamel fi al-Tarikh’’, kapittel 3, side 742, at muslimer ga 
sin troskapsed til imam Hassan (FVMH) etter at imam Ali (FVMH) ble drept. Imam Hassan (FVMH) 
betinget dem til å være lydige og fredelige med dem han er fredelig mot, og krige mot dem han vil gå 
i krig mot.         

Muawiyah nektet å akseptere imam Hassan (FVMH) som etterfølger av imam Ali (FVMH). Ibn Abi al-
Hadid al-Mu’tazaly al-Shafi’y nevner i sin bok ‘’Sharh Nahj al-Balagha’’ i del 16 detaljer om denne 
konflikten.  Ibn Abi al-Hadid blir anklaget for å være sjiamuslim, men han er uten tvil en 
sunnimuslimsk lærd. Han skriver klart og tydelig i begynnelsen av hans bok ‘’Sharh Nahj al-Balagha’’ 
at Abu Bakr fortjente å bli leder for muslimene før Ali (FVMH). Vår videre forklaring av 
hendelsesforløpet baserer seg på ibn Abi al-Hadid sin referanse.  

Imam Hassan (FVMH) inviterte Muawiyah til å gå med på det som resten av muslimene gikk inn på, 
nemlig å akseptere at imam Hassan (FVMH) var den beste lederen for muslimene etter sin far imam 
Ali (FVMH). Muawiyah nektet dette, og mente at han var bedre enn imam Hassan (FVMH) til å lede 
muslimene. Muawiyah sendte en hær mot Irak hvor imam Hassan (FVMH) var for å føre en krig mot 
han (FVMH). Som svar på dette samlet imam Hassan (FVMH) en hær for å møte Muawiyahs styrker.  

Imam Hassan (FVMH) opplevde stort svik fra sine egne. Hans leder for hæren, Abdullah ibn al-Abbas, 
gikk over til Muawiyah med noen tusener av imam Hassans soldater. Dette var med på å endre 
maktbalansen mellom de to motpartene. Dessuten var ikke imam Hassans hær motiverte til å krige. 
Folk i Irak hadde allerede i løpet av noen få år kriget med imam Ali (FVMH) i flere kriger som kostet 
titusener av mennesker livet, blant annet krigen ved Siffin mot Muawiyah og Slaget av Kamelen mot 
Aisha. Derfor sto han (FVMH) alene i kampen mot Muawiyah. Eneste utveien for imam Hassan 
(FVMH) var å inngå en fredsavtale med han.  

Alle muslimer er enige om at imam Hassans avgjørelse om å inngå fredsavtale med Muawiyah var for 
å spare liv og unngå at muslimer drepte hverandre. Alternativet var at Muawiyah kriget mot imam 
Hassan (FVMH). Imam Hassan (FVMH) hadde stått alene og blitt drept.. Med andre ord greide 
Muawiyah å true fram en fredsavtale, og gjennom den få makten til å styre muslimene. Det er ikke til 
å legge under en stol at utgangspunktet var krig og konflikt mellom de to partene, ikke fred og 
vennskap. Det er alle muslimer enige om, selv om sunnimuslimer unngår å snakke om bakgrunnen 
for fredsavtalen. Muawiyah hadde planer om å gå til krig mot og drepe imam Hassan (FVMH) som 
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profeten blant annet hadde sagt følgende om: ‘’Den som liker Hassan og Hussein (FVMD) liker meg, 
og den som hater dem hater meg’’.   

Avtalen med Muawiyah 

Påstand: Imam Hassan (FVMH) ga Muawiyah makten og lederskapet over alle muslimer uten å stille 
noen store krav i avtalen de inngikk. Dette viser at det ikke var en stor sak hvem som faktisk styrte 
muslimene, og at imam Hassan (FVMH) og Muawiyah var i veldig stor grad enige med hverandre om 
det meste. 

Svar: Fredsavtalen mellom imam Hassan (FVMH) og Muawiyah inneholdt minst 15 punkter, og hvert 
av punktene besto av veldig konkrete og bindende vilkår. Vi skal ramse opp noen av de viktigste 
punktene i avtalen. 

1) Muawiyah får makten med en forutsetning om at han må følge profetens sunna (utsagn og 
handlinger) og Koranen, samt følge praksisen til de rettferdige lederne etter Allahs sendebud. Dette 
er alle muslimer enige om og er oppgitt i flere kilder i sjia- og sunnimuslimske bøker. I spørsmålet om 
hvem som er rettferdige ledere etter profeten Mohammed (FVMH og hans familie) kan vi få ulike 
svar avhengig av hvem vi spør.  

2) Muawiyah kan ikke gi makten ettter hans død til noen andre enn Hassan (FVMH). Hvis Hassan 
(FVMH) dør, er det hans bror imam Hussein (FVMH) som skal arve Muawiyah. Sunnikilde: ibn Hajar i 
hans bok ‘’al-Isabah’’, kapittel 1, side 329. Muawiyah fulgte ikke dette punktet og ga makten videre 
til hans sønn Yazid.  

3) At Muawiyah ikke blir kalt for ‘’de troendes prins’’, eller på arabisk ‘’amir al-mo’minin’’. Kilde for 
dette er ibn al-Jawzi i hans bok ‘’Tathkirat al-Khawas’’ side 206. Dette punktet i avtalen har en veldig 
stor symbolsk verdi.   

4) At imam Alis venner og tilhengere ikke blir forfulgt eller plaget. Sunnimuslimsk kilde: ‘’Tarikh al-
Tabari’’ av al-Tabari, del 3, side 170. Vi finner eksempler på at dette ikke ble innfridd. Blant annet ble 
imam Hassan (FVMH) drept av Muawiyah, noe vi vil bevise seinere.  

5) Gi imam Hassan (FVMH) økonomisk makt, gjennom blant annet å sende 2 millioner dirham hvert 
år til han. Kilde: ‘’Tarikh al-Tabari’’ av al-Tabari, del 6, side 92, og ibn Qatibah al-Daynori i boken ‘’al-
A’khbar al-Tiwal’’, side 218.  

Legg merke til at avtalens ulike punkter er spredt over ulike sunnimuslimske bøker. Avtalen er et 
viktig dokument, og det hadde vært nyttig å samle alle punkter i et sted. Siden sunnimuslimske lærde 
vil skjule sannheten og vise at imam Hassan (FVMH) var vennlig mot Muawiyah, ble avtalens punkter 
skjult for folk. Vi må derfor lete etter de ulike punktene i ulike bøker for å finne fram til innholdet i 
hele avtalen.    

Det er verdt å nevne at avtalens ulike punkter ikke ble innfridd av Muawiyah. Den sunnimuslimske 
Ibn Abi al-Hadidi sier i sin bok ‘’Sharh Nahj al-Balagha’’, del 16, side 46, at Muawiyah sa: ‘’Det er slik 
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at alt jeg ga [av løfter] til Hassan sønnen av Ali er under disse føttene mine. Jeg vil ikke innfri noe!’’. 
Dette utsagnet fra Muawiyah avslører hans personlighet. Muawiyah, og til tross for avtalen, fortsatte 
å forfølge imam Alis venner og tilhengere, ga makten til Yazid som var kjent for sin urettferdighet, og 
fulgte ikke profeten Mohammeds ordre eller Koranens ordre om å respektere profetens barnebarn. 
Imam Hassans avtale fikk fram sannheten om Muawiyah.  

Muawiyah leder for alle muslimene?  

Påstand: Imam Hassan (FVMH) godtok Muawiyah som leder for muslimene. Hvorfor kan ikke 
sjiamuslimer gjøre det samme? Når en feilfri imam, i følge sjia, slik imam Hassan (FVMH) aksepterer 
Muawiyah som leder, må alle andre gjøre det samme.  

Svar: Sjiamuslimer vil aldri akseptere Muawiyah som leder av flere grunner. For det første mener vi 
at det kun er Allah den Allmektig som velger hvem som skal lede muslimene etter profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie). Dette har vi tidligere bevist gjennom flere artikler. 

For det andre ble imam Hassan (FVMH) tvunget til å inngå avtale med Muawiyah. Alternativet var å 
bli drept, slik vi tidligere har forklart. Imam Hassans soldater og militærsjefer sviktet han i møtet med 
Muawiyahs hær og soldater. Mange gikk over til å støtte Muawiyah, og imam Hassan (FVMH) sto 
igjen med kun noen få trofaste rundt seg. Hadde imam Hassan (FVMH) bestemt seg for å gå til krig, 
hadde han, hans bror imam Hussein og alle andre av hans nærmeste familie og venner blitt drept. 
For å redde liv, og for å bevare islam måtte imam Hassan inngå en avtale med Muawiyah.  

Avtalen med Muawiyah inneholder klare forutsetninger. Altså er Muawiyah politisk leder for 
muslimene hvis og bare hvis han innfrir disse forutsetningene. Vi har tidligere forklart at han ikke 
innfridde avtalens forutsetninger. Dermed er Muawiyah ikke akseptert som politisk leder en gang. 
Det blir som å si at en person er leder for et fotballag så lenge vedkommende ikke slår en annen 
fotballspiller. Hvis vedkommende da slår en fotballspiller under en trening for eksempel, er han 
automatisk ikke en leder for fotballaget. Slik er det med Muawiyah. Fra første dag innfridde han ikke 
forutsetningene for å bli leder, og derfor er han formelt ikke leder for noen. Muawiyah fortsatte å 
forfølge imam Alis venner og tilhengere, ga makten til Yazid som var kjent for sin urettferdighet, og 
fulgte ikke profeten Mohammeds ordre eller Koranens ordre til tross for avtalen. Alt dette strider 
klart og tydelig med avtalens punkter.  

Alt vi har nevnt til nå har vi bevist tidligere med kilder fra sunnimuslimske bøker. I tillegg har vi bevist 
at Muawiyah havnet i krig med imam Ali (FVMH) som kostet 75.000 muslimer livet. Vi beviste også at 
alle muslimer er enige om at det var Muawiyahs skyld at alle disse ble drept. Dessuten oppfordret 
Muawiyah til å snakke nedsettende mot imam Ali (FVMH). Alt dette gjør at Muawiyah ikker er en god 
kandidat til å lede muslimene etter profeten Mohammed (FVMH og hans familie).  

Imam Hassan (FVMH) ble tvunget til å inngå avtale med Muawiyah. Strategisk var det lurt av imam 
Hassan (FVMH) å inngå en slik avtale der og da. Avtalen gjorde at Muawiyahs sanne ansikt ble avslørt 
enda mer. Etter denne avsløringen trenger i hvert fall ikke vi i dag å følge Muawiyah som leder.          
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Muawiyah drepte imam Hassan (FVMH)  

Påstand: Der er ikke riktig det sjiamuslimer hevder om at Muawiyah drepte imam Hassan (FVMH). 
Muawiyah og imam Hassan (FVMH) hadde et godt forhold.  

Svar: Vi har tidligere bevist at Muawiyah var i ferd med å starte en krig mot imam Hassan (FVMH). 
Avtalen mellom imam Hassan (FVMH) og Muawiyah stoppet krigen som ville ha kostet titusener livet. 
Dessuten førte Muawiyah kriger mot imam Ali (FVMH) som kostet titusener livet. Vi kan derfor i 
utgangspunktet ikke beskrive forholdet mellom disse to partene for god, særlig når Muawiyah ikke 
aksepterte imam Hassan (FVMH) som leder for muslimene og jobbet for å velte han med makt.  

Fra sunnimuslimske bøker finner vi over 20 kilder som beviser at imam Hassan (FVMH) ble forgiftet 
av Muawiyah og døde av den forgiftningen. Al-Hakim al-Naisabori skriver i sin kjente bok blant 
sunnimuslimer, ‘’al-Mustadrak A’la al-Sahihain’’, beretning nr. 4815, at imam Hassan (FVMH) ble 
forgiftet av sin kone Ju’dah bint al-Ash’ath etter at hun mottok bestikkelse for å utføre denne 
handlingen. Det står ikke hvem hun fikk bestikkelse fra. Vi skal se på andre beretninger som sier noe 
om dette.  

Ibn ‘Asaker i sin bok ‘’Tarjamat al-Imam al-Hassan’’, side 210, sier klart og tydelig at det var 
Muawiyah som sto bak bestikkelsen for å forgifte. Ibn Kathir i ‘’al-Bidayah wa al-Nihayah’’ sier det var 
Yazid sønnen av Muawiyah som sto bak, og igjen er dette en person fra samme regime og samme 
system. Ibn Qatibah al-Daynori sier i ‘’Tahqiq al-Daynori’’, kapittel 1, side 195 at Muawiyah ba sin 
guvernør i Medina følge med på imam Hassans helse etter å ha hørt at han ble dårlig. Han ba sin 
guvernør rapportere siste nytt. Når han fikk beskjeden om hans død ble Muawiyah glad og bøyde seg 
i takknemlighet for Allah for den nyheten han hørte. Alle disse kildene fra sunnimuslimske troverdige 
bøker viser at Muawiyah var ute etter å bli kvitt imam Hassan (FVMH).   

Sjiamuslimer lukker ikke øynene for disse beretningene og kildene fra sunnimuslimske bøker. En klar 
konklusjon er at enhver som er på jakt etter sannheten vil komme til at Muawiyah sto bak imam 
Hassans forgiftning og drap. Muawiyah som av sunnimuslimer anses som følgesvenn av profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie), forgiftet altså barnebarnet til Alllahs sendebud (FVMD). Vi 
minner om at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa om imam Hassan (FVMH): ‘’Den som 
liker Hassan og Hussein (FVMD) liker meg, og den som hater dem hater meg’’.  

Aisha liker ikke imam Hassan (FVMH) 

Påstand: Sjiamuslimer hevder at Aisha, datteren til Abu Bakr og konen til profeten Mohammed 
(FVMH og hans familie) sa når imam Hassan (FVMH) skulle begraves:  

‘’Ikke begrav i huset mitt den jeg ikke liker’’.  
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Etter det hevder sjiamuslimer at imam Hassans kiste ble angrepet og at det oppsto stor splittelse 
blant muslimene. Dette er noe sjiamuslimer hevder uten bevis for å snakke ned profetens kone 
Aisha.  

Svar: En av de historiske hendelsene det ikke går an å skjule er når Aisha var med å starte et angrep 
mot imam Hassans kiste som medførte en konflikt mellom muslimene og en stor splittelse. I boken 
‘’Bahjat al-Majales’’ av den sunnimuslimske ibn Abdul-Barr, side 34, står det:  

‘’Når Hassan døde ønsket de å begrave han i huset til Allahs sendebud (FVMH og hans familie), men 
Aisha nektet dette. Hun satte seg på sitt muldyr og samlet menneskene. Ibn Abbas sa til henne: ‘’Det 
er som du vil at det skal sies muldyr-dagen slik det ble sagt kamel-dagen (etter Slaget av kamelen). 
Hun sa: ‘’Måtte Allah tilgi deg, dette er en dag (kamel-dagen) som har blitt glemt!’’ Han (ibn Abbas) 
sa: ‘’ Ingen annen dag gjennom tidene er mer husket [enn denne dagen].’’  

Denne historiske hendelsen er nevnt i ulike formuleringer i ulike sunnimuslimske bøker og er kjent 
som den dagen Aisha satt seg på et muldyr, eller muldyr-dagen. Den berømte sunnimuslimske al-
Bukhari gjør et forsøk på å mislede hva hendelsen egentlig handler om i sin bok ‘’al-Kuna’’, side 5, 
hvor han påstår at det er den dagen Aishas muldyr som hun satt på gikk ut av kontroll. Derfor ble 
dagen kalt for muldyr-dagen av ibn Abbas. Dette er en forklaring som er til å le av, men den beviser 
samtidig at det i historien er en dag som er kalt etter dette navnet. Al-Dhahabi viser til den konflikten 
og splittelsen Aisha skapte under imam Hassans begravelse. Han skriver i ‘’Siar A’lam al-Nubala’’’, 
volum 3, side 275:  

‘’Ibn Omar sier: ‘’Jeg var til stede under døden av Hassan, sønn av Ali, så jeg sa til Hussein: ‘’Frykt 
Allah. Ikke heis opp splittelse og ikke søl bort blod. Begrav din bror ved din mor, for din bror har 
avtalt dette med deg.’’ Imam Hussein fulgte dette.’’     

Igjen støtter dette at en konflikt oppsto når imam Hassan (FVMH) skulle begraves. Splittelse ble skapt 
og det var like før et blodig slag startet etter at Aisha samlet mennesker for å hindre at imam Hassan 
(FVMH) ble begravd ved sin bestefar, profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Imam Hussein 
(FVMH) hadde allerede fått ordre fra sin bror imam Hassan (FVMH) om å begrave han i al-Baqi’ hvis 
en splittelse skulle oppstå. Ibn Abbas sammenligner hendelsen med Slaget av kamelen når Aisha gikk 
i krig mot imam Ali (FVMH) og 10.000 mennesker ble drept. Altså skapte Aisha igjen splittelse blant 
muslimer. Det er verdt å merke seg at Aisha ikke eier hele huset til Allahs sendebud (FVMH og hans 
familie). Etter Fatimas arv, får hun en liten andel fordi hun er en av flere koner. Likevel ønsket hun å 
bestemme over hele huset til profeten Mohammed (FVMH og hans familie). Urettferdigheten mot 
imam Hassan (FVMH) fortsatte til og med etter hans død når han skulle begraves.   
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Imam Hussein (FVMH) 

Imam Hussein (FVMH) i islam – Del I   

Påstand: Sjiamuslimer er opptatt av å fremheve alt som har med imam Hussein (FVMH) å gjøre. Det 
finnes mange andre kjente personligheter som også bør fremheves. Sjiamuslimer fokuserer for mye 
på imam Hussein.  

Svar: Imam Hussein (FVMH) har en posisjon som gjør at han ikke kan sammenlignes med andre 
personligheter i islam, herunder følgesvennene (sahaba) til profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie). Han er av husets folk (Ahlulbayt). Disse har vi tidligere bevist er feilfrie. Profeten (FVMH og 
hans familie) har oppfordret oss til å følge to ting i islam, Koranen og husets folk (Ahlulbayt).  

Profeten (FVMH og hans familie) sa: ”Jeg etterlater blant dere to tunge ting: Allahs bok og min 
Ahlulbayt (‘’Husets folk’’). Så lenge dere holder fast ved dem begge, vil dere aldri gå på avveie. De vil 
aldri skille seg fra hverandre (Allahs bok og husets folk), inntil de kommer tilbake hos meg ved det 
endeløse-havet (på dommens dag)’’. Denne beretningen er nevnt i ulike former og ulike 
sammenhenger av blant annet: 1) Sahih Muslim, del 7, 2) Altirmidi, del 2, og 3) Alnisa’i, al-Kasaies: 
30. Alle muslimer er enige om at imam Hussein (FVMH) er en del av husets folk (Ahlulbayt).    

Andre beretninger som forteller oss om den unike posisjonen til imam Hussein (FVMH) er denne 
beretningen: ‘’Profeten (FVMH og hans familie) sa: ''Hussein er av meg og jeg er av Hussein. Allah 
liker den som liker Hussein. Hussein er en av al-asbat (barnebarn fra datterens side).’’ Legg merke til 
formuleringen hvor det presiseres at Allah den Allmektige liker den som liker Hussein (FVMH). Altså 
hater Allah den Allmektige den som hater Hussein (FVMH). Sunnimuslimsk kilde: al-Tirmidi, del 2, 
side 307.  

En annen beretning har lignende innehold: ‘’Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sa: ‘’Den som 
liker Hassan og Hussein (FVMD) liker meg, og den som hater dem hater meg’’. Sunnimuslimsk kilde: 
Sunnan Ibn Majeh, del 1, side 51, og Musnad Ahmed, del 2, side 288.     

Det Allahs sendebud (FVMH og hans familie) sier i beretningene som er nevnt stammer ikke fra en 
normal kjærlighet enhver bestefar har til sine barnebarn. Det Allah sendebud (FVMH og hans familie) 
sier stammer fra Allah den Allmektige. Når profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sier ‘’Allah 
liker den som liker Hussein’’, så er det noe som Allah den Allmektige ønsker at profeten skal fortelle 
folk. En annen ting som bør studeres er når profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sier: 
''Hussein er av meg og jeg er av Hussein’’. Hva vil det si at profeten Mohammed er av Hussein 
(FVMD)? Dette etterlater vi til deg til å reflektere videre over.         
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Imam Hussein (FVMH) i islam – Del II   

Påstand: Sjiamuslimer er opptatt av å fremheve alt som har med imam Hussein (FVMH) å gjøre. 
Hvorfor er sjiamuslimer ikke like opptatt av å fremheve andre personligheter i islam? Det er like viktig 
å gi alle andre personligheter like mye oppmerksomhet.  

Svar: Vi har under forrige artikkel forsøkt å nevne noen beretninger som belyser posisjonen til imam 
Hussein (FVMH) i islam. I denne arikkelen skal vi forsøke å nevne enda flere beretninger fra 
sunnimuslimske bøker. Den første beretningen vi ønsker å nevne er fra Allahs sendebud, og forklarer 
Husseins høye posisjon blant alle som er i paradiset. Profeten (FVMH og hans familie) sa: ''Hassan og 
Hussein er mesterne til alle paradisets ungdommer og deres far er bedre enn dem''. Beretningen er 
nevnt i ‘’Sunnan ibn Majeh’’, del 1, side 44. Boken er en av de mest riktige sunnimuslimske bøkene. 
Det er verdt å nevne at Koranen og beretninger snakker om paradisets folk som ungdommer. Altså er 
det ingen som blir gamle i paradiset hvor Hassan og Hussein (FVMD) er to mestere.  

Følgesvennene til profeten Mohammed (FVMH og hans familie) snakket også om imam Husseins 
høye posisjon. En beretning sier: ‘’Da Abdullah, sønn av Omar (ibn al-Khattab) var sittende i Kabas 
skygge, så han Hussein (FVMH) komme. Han (Abdullah sønnen av Omar) sa: ‘’Han er den mest likte 
personen på jorden for himmelens folk i dag’’. Sunnimuslims kilde: Ibn Hajar al-Askalani i boken 
‘’Tahthib al-Tahthib’’, del 2, side 346.  

Når Imam Alis hær kom tilbake fra Slaget ved Siffin, stoppet hæren i Karbala, stedet hvor imam 
Hussein (FVMH) ble drept. Imam Ali (FVMH) sa: ‘’Aah, Aah! Det vil bli drept en gruppe på dette stedet 
som vil komme inn i paradiset uten å bli framstilt for dom.’’ Sunnimuslimsk kilde som nevner denne 
beretningen er Ibn Hajar al-Askalani i boken ‘’Tahthib al-Tahthib’’, del 2, side 347.  

Imam Hussein (FVMH) og alle som sto på hans side under Slaget ved Karbala har en posisjon på 
dommens dag som få andre har. Beretningen ovenfor er sagt av Ali (FVMH) som profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie) kalte for ‘’den største sannferdige’’ (på arabisk: al-Siddiq al-
Akbar), og for ‘’al-Farooq – den som skiller mellom rett fra galt…’’. Se sunnimuslimske kilder som: 1) 
al-Haithami i ‘’Majma’ al-Zawa’id’’, kapittel 9, side 102, 2) al-Tabari i ‘’Thakha’ir al-‘Okba’’, side 56, 
58, og 60, og 3) al-Motaqqi al-Hindi i ‘’Kanzul ‘Umal’’, del 11, side 616.  

Sannheten om Yazid, sønn av Muawiyah  

Påstand: Sunnimuslimske lærde har delte meninger om Yazid, sønn av Muawiyah drepte imam 
Hussein (FVMH). Selv om han var urettferdig, var han tross alt muslim, mener noen sunnimuslimske 
lærde. Det er delte meninger om hvor kraftig muslimene skal fordømme han. Burde ikke 
sjiamuslimer også ha delte meninger om han?    

Svar: De aller fleste sunnimuslimske lærde mener at Yazid var en person som arbeidet mot islamske 
prinsipper og var en urettferdig tyrann. Al-Jafi’i, en sunnimuslimsk lærd sier om Yazid: ‘’Dommen vår 
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på de som drepte imam Hussein (FVMH), eller beordret til å drepe han, er at de er vantro’’. 
Sunnimuslimsk kilde: ‘’Shadarat min Thahab’’ av Ibn Alimad al-Hanbali, del 1, side 68. Samme kilde 
nevner at al-Dahabi, en annen sunnimuslimsk lærd, sa om Yazid: ’’Han hatet profetens familie, var 
streng og hard, drakk det som beruset og gjorde utukt. Han startet sin maktperiode med å drepe 
Hussein, og avsluttet med Hendelsen av al-Harrah.’’  

Yazid sønnen av Muawiyah regjerte i tre år. Det første året drepte han imam Hussein (FVMH). Allahs 
sendebud (FVMH og hans familie) sa: ‘’Den som liker Hassan og Hussein (FVMD) liker meg, og den 
som hater dem hater meg’’. Dermed hatet Yazid Allahs sendebud gjennom det han gjorde mot imam 
Hussein (FVMH). Bøkene som nevner denne beretningen er Sunnan Ibn Majeh, del 1, side 51, og 
Musnad Ahmed, del 2, side 288. Begge er troverdige bøker blant alle sunnimuslimer.       

Det andre året i Yazids maktperiode angrep han Mekka og Kaba med katapult (en kastemaskin for 
stein og metallkuler). Helligdommen i Mekka, al-Haram-moskeen, begynte å brenne. Dette er også en 
historisk hendelse som ingen kan nekte, og som bekreftes av flere sunnimuslimske lærde. Se for 
eksempel ‘’al-Risala al-Hadia’asharah fi bani Omayah’’ av al-Jahid, side 398.  

Det tredje året angrep Yazids hær Medina i det som kalles for Hendelsen av al-Harrah, og som 
allerede har blitt nevnt med kildehenvisning ovenfor.  Gjennom tre dager med angrep i Medina, ble 
over 10.000 mennesker drept, mange av dem var profetens følgesvenner (sahaba). I tillegg ble 
kvinner voldtatt og eiendommer ødelagt eller stjålet.   

Dette er Yazids far, Muawiyah ibn Abu Sufyan, som la til rette for at Yazid kom til makten. Første året 
drepte han imam Hussein (FVMH), andre året angrep han Mekka, og tredje året angrep han Medina. 
Han drakk alkohol og gjorde utukt. Enhver muslim kan dømme selv. Hva er din mening om Yazid, og 
vil du ha han som din leder?       

Hvorfor ble imam Hussein (FVMH) drept?  

Påstand: Enkelte sunnimuslimske lærde mener at imam Hussein (FVMH) ble drept i en ren maktkamp 
mellom han og Yazid, sønn av Muawiyah. Denne maktkampen vant Yazid.  

Svar: Imam Husseins bevegelse mot Yazid dreide seg ikke om en ren maktkamp, men hadde dypere 
årsaker enn som så. Vi har tidligere skrevet om imam Husseins posisjon i islam. Se både Del I og Del 
II. Vi har også avslørt hvem Yazid var. Dette legger vi til grunn når vi nå skal forklare hvorfor imam 
Hussein (FVMH) førte den kampen han gjorde som endte med hans martyrdød.  

Imam Hussein (FVMH) skriver i sitt testament til sin bror Mohammed: ''… Jeg gjør ikke motstand (mot 
Yazid) som en uforskammet og arrogant person, en urostifter eller tyrann. Jeg gjør motstand (mot 
Yazid) for jeg vil reformere min bestefars nasjon. Jeg ønsker å oppfordre til det gode og bekjempe det 
onde, og følge fotsporene til min bestefar (profeten Mohammed) og min far Ali ibn Abi Talib…'' 
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Beretningen ovenfor har flere kilder, men vi nevner i den sammenhengen boken ‘’Maktal al-
Khawarizmi’’, del 1, side 188. Flere andre beretninger har lignende mening, men med en annen 
ordlyd.   

Imam Hussein (FVMH) forklarer med sine ord hvorfor han ønsket å gjøre motstand. Yazid regjerte til 
sammen i tre år. Første året drepte han imam Hussein (FVMH), andre året angrep han Mekka og 
tredje året angrep han Medina hvor over 10.000 mennesker ble drept. Yazid drakk alkohol og gjorde 
utukt. Imam Hussein (FVMH) kunne ikke sitte rolig å se nasjonen til sin bestefar, profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie), bli ledet av en person som Yazid. Han ønsket å stå imot 
urettferdighet og reformere samfunnet. Imam Hussein ønsket å oppfordre til det gode og bekjempe 
det onde. Denne kampen ofret han sitt liv for.  

Hva hadde skjedd om imam Hussein (FVMH) ikke hadde gjort motstand mot Yazid? Alternativet 
hadde vært at imam Hussein (FVMH) støttet Yazid og sverget troskap til han. Med dette hadde han 
ikke blitt drept. Dermed hadde en med religiøs autoritet som imam Hussein (FVMH) gitt legitimitet til 
en urettferdig tyrann som Yazid. Dette hadde gitt Yazid rom og styrke til å endre på islam slik han 
ønsket. Denne muligheten fikk ikke Yazid. Motstanden mot det sittende regimet økte etter imam 
Husseins martyrdød.             

Imam Hussein (FVMH) lærer oss å velge side  

Påstand: Hvorfor måtte imam Hussein (FVMH) velge side og dermed bekjempe Yazid, sønn av 
Muawiyah? Flere beretninger understreker at muslimer skal være lojale mot de som leder den 
islamske nasjonen. Imam Hussein (FVMH) gjorde det motsatte ved å bekjempe Yazid.  

Svar: Imam Hussein (FVMH) ønsket å lære oss at muslimer må velge side - velge mellom rettferdighet 
eller urettferdighet. Hvem sier at muslimer må være lojale mot de som leder selv om de er 
urettferdige? Koranen, sura (kapittel) 11, vers 59, kritiserer alle som følger tyrannene fremfor Allahs 
vei: ‘’Dette var folket Ad. De bestred Herrens ord, og adlød ikke Hans sendebud, men fulgte hver 
egenrådig tyranns anvisninger.’’ Lignende vers finner vi flere av i Koranen. Alle muslimer er enige om 
at beretninger som strider med Koranens klare ordlyd ikke skal bli akseptert.  

I tillegg til det som er nevnt fra Koranen må vi nøye studere noen beretninger som alle muslimer er 
enig om at er troverdig og riktig. Dette er en av dem: ‘’Kaab ibn ‘Ajra forteller: ‘’Allahs sendebud 
(FVMH og hans familie) dukket opp for oss og vi var ni personer. Han (Allahs sendebud) sa: ‘’Det 
kommer til å være herskere etter meg. Han som tror på dem, med deres løgner, og støtter dem i 
deres urettferdighet er ikke av meg og jeg er ikke av han og vil ikke komme til meg ved det endeløse-
havet (på dommens dag). Han som ikke tror på dem og deres løgner og ikke hjelper dem med deres 
urettferdighet er av meg og jeg er av han. Han vil komme til meg ved det endeløse-havet (på 
dommens dag).’’  

Beretningen ovenfor kan finnes i følgende sunnimuslimske bøker: 1) ‘’Sahih al-Nisaai’’, beretning nr. 
4218, 2) ‘’Musnad Ahmed’’, beretning nr. 17760, og 3) ‘’Musnad ibn Abi Shaiba’’, beretning nr. 508. 
al-Albani, som er en stor sunnimuslimsk lærd, sier at denne beretningen er riktig og troverdig.  
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Beretningen fra profeten Mohammed (FVMH og hans familie) handler om de som leder muslimene 
etter hans bortgang. Den inneholder en klar oppfordring til å ikke støtte urettferdige ledere. De som 
støtter de urettferdige ‘’er ikke av’’ Allahs sendebud, altså tilhører ikke hans gruppe. Imam Hussein 
(FVMH) tilhører gruppen til profeten Mohammed (FVMH og hans familie) fordi han valgte side og sto 
mot urettferdigheten. Dette oppfordrer islam oss alle til å gjøre.     

Karbalas posisjon i islam  

Påstand: Sjiamuslimer ser på byen Karbala, stedet hvor imam Hussein (FVMH) ble drept, som et 
hellig sted. Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) har ikke sagt at Karbala er et hellig sted. Det 
står heller ikke noe i Koranen om dette. Hvorfor anser sjiamuslimer Karbala som et hellig sted?  

Svar: For å svare på dette må vi se på noen beretninger fra sunnimuslimske bøker som omhandler 
Karbala. Vi starter med denne av al-Tabrani i "al-Mu'jam al-Kabir", kapittel 3, side 138: "...Om Salama 
(profetens kone) beretter: "Allahs sendebud (FVMH og hans familie) var sittende i mitt hus, så sa 
han: "Ikke la noen komme inn til meg". Jeg ventet. Imam Hussein (FVMH) gikk inn, og jeg hørte høy 
og smertefull gråt. Så jeg undersøkte, og fant at Hussein (FVMH) satt på fange hans. Profeten (FVMH 
og hans familie) strøk hans panne og gråt. Jeg sa: "Jeg sverger ved Allah, jeg visste ikke at han 
(Hussein) kom inn". Han (profeten) sa: "Gabriel (FVMH) var med oss i huset, så han spurte: "Liker du 
han?". Jeg (profeten) sa: "Ja". Han (Gabriel) sa: "Din nasjon skal drepe han (Hussein) i et sted kalt 
Karbala". Gabriel (FVMH) tok fra dens (Karbalas) jord og viste den til profeten (FVMH og hans 
familie)..."  

Denne beretning blir også ansett som troverdig av sunnimuslimske lærde som al-Haithami og andre. 
Og i en annen beretning i "Musnad Ahmed", nevnes det at Om Salama tok vare på den jorden eller 
steinen fra Karbala og bar den med seg. Se "Musnad Ahmed" beretning nr. 13050 og 13293. Profeten 
(FVMH og hans familie) protesterte ikke over Om Salamas handling. Hadde det å bære jord eller stein 
fra Karbala ikke vært tillatt i islam, så hadde Allahs sendebud protestert over det Om Salama gjorde.   

Al-Hakim nevner i "al-Mustadrak", del 4, side 440, at Om Salamah beretter: "...Allahs sendebud la seg 
en natt for å sove, så våknet han opp og var fortvilet. Han la seg og våknet mer fortvilet enn det jeg 
så han første gang. Han la seg og våknet med rød jord i sin hånd som han kysset. Jeg sa: "Hva er 
denne jorden, Allahs sendebud?" Han sa: "Gabriel fortalte meg om Hussein, at han blir drept i Irak. 
Jeg ba Gabriel vise meg jorden til stedet han blir drept på. Så dette er jorden til stedet".  

Al-Hakim al-Naysaburi sier at denne beretningen er riktig og troverdig, og at den oppfyller vilkårene 
til Bukhari og Muslim, de som har skrevet de mest riktige bøkene innenfor sunniislam. Profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie) kysset et stykke av Karbalas jord som han fikk av Gabriel. Hvis 
ikke dette betyr at Karbala er hellig, så vet ikke vi hva som må til for at noe blir hellig.  

Legg merke til at det hver gang er Gabriel (FVMH) som kommer til profeten (FVMH Og hans familie) 
med noe fra Karbala. Allah den Allmektige sender en av sine beste engler for dette oppdraget. Dette 
sier noe om Karbalas høye posisjon i islam.        
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Tillatt å sørge over imam Hussein (FVMH)?  

Påstand: Sjiamuslimer følger ikke profetens tradisjon (sunna) når de sørger over imam Hussein 
(FVMH). Profeten (FVMH) gråt aldri for imam Hussein slik sjiamuslimene gjør.  

Svar: Alle muslimer er enige om å følge tradisjonen til profeten Mohammed (FVMH og hans familie), 
altså følge det han sa og gjorde. Denne beretningen fra Musnad Ahmed er en av de mest troverdige 
bøkene i sunniislam, kapittel 1, side 85, sier:  

" ...Abdullah ibn Naja beretter av sin far at han dro med Ali (FVMH)..., så når de kom til Najnawa 
(område i Irak) og de var på vei til Siffin (område i Syria), ropte Ali (FVMH): "Ha tålmodighet, Aba 
Abdillah (imam Hussein)! Ha tålmodighet, Aba Abdillah (imam Hussein) i Eufrat (elv i Irak)". Jeg sa: 
"Hvorfor?". Han (Ali) (FVMH) sa: "Jeg kom inn til profeten (FVMH og hans familie) en dag og øynene 
hans var fulle av tårer. Jeg sa: "Å' Allahs sendebud. Er det noen som har gjort deg sint? Hvorfor er 
dine øyner fulle av tårer?" Han (Allahs sendebud) sa: "Nei, men Gabriel (engel) dro fra meg tidligere. 
Han fortalte meg at Hussein blir drept ved Eufrat elven. Så sa han (engelen Gabriel): "Ønsker du å 
lukte fra hans jord?"... Jeg (Allahs sendebud) sa: "ja". Så han (Gabriel) strakk sin hånd inntil han tok 
en håndfull av jord og ga den til meg, så jeg greide ikke å kontrollere mine øyner for tårer".  
 
Denne beretningen har blitt ansett av flere sunnimuslimske lærde som troverdig og riktig. Les for 
eksempel hva al-Albani sier om denne beretningen i "al-Silsilah al-Sahihah", beretning nr. 1171.  

Al-Tabrani i "al-Mu'jam al-Kabir", kapittel 3, side 138 nevner: "...Om Salama beretter: "Allahs 
sendebud (FVMH og hans familie) var sittende i mitt hus, så sa han: "Ikke la noen komme inn til 
meg". Jeg ventet. Imam Hussein (FVMH) gikk inn, og jeg hørte høy og smertefull gråting. Så jeg 
undersøkte, og fant at Hussein (FVMH) satt på fange hans. Profeten (FVMH og hans familie) strøk 
hans panne og gråt. Jeg sa: "Jeg sverger ved Allah, jeg viste ikke at han (Hussein) kom inn". Han 
(profeten) sa: "Gabriel (FVMH) var med oss i huset, så han spurte: "Liker du han?". Jeg (profeten) sa: 
"Ja". Han (Gabriel) sa: "Din nasjon skal drepe han (Hussein) i et sted kalt Karbala". Gabriel (FVMH) tok 
fra dens (Karbalas) jord og viste den til profeten (FVMH og hans familie)..."  

Sistnevnt beretning blir også ansett som troverdig av sunnimuslimske lærde som al-Haithami og 
andre. Beretningene viser at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sørget over imam 
Husseins drap. Vi som muslimer må følge hans fotspor. Beretningene viser også at Allahs sendebud 
(FVMH og hans familie) ikke bare gråt en gang, men flere ganger i ulike sammenhenger. Det samme 
bør muslimer i dag gjøre. Vi må sørge over imam Hussein (FVMH) år etter år og i ulike 
sammenhenger.   
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Tillat å slå seg selv for imam Hussein (FVMH)?  

Påstand: Det er ikke tillatt å slå seg selv i islam. Hvorfor slår sjiamuslimer seg for imam Hussein 
(FVMH)? Denne handlingen strider mot islam. Derfor slår ikke sunnimuslimer seg for imam Hussein 
(FVMH).  

Svar: Til å starte med, er det viktig å presisere at sjiamuslimske lærde er uenige om i hvilken grad en 
kan slå seg selv under markeringen av martyrdøden til imam Hussein (FVMH). Her kan det altså være 
forskjellige meninger mellom ulike sjiamuslimske lærde om å slå seg med hånden eller slå seg selv 
med andre redskaper. Ulike meninger kan finnes i de ulike bøkene de lærde har skrevet om dette 
temaet. Påstander og svar om sjiaislam ønsker kun å vise til den uenigheten uten å gå dypt inn i 
drøftelsen av spørsmålet.  

Hovedregelen for alle muslimer, sjiamuslimer og sunnimuslimer, er at det må finnes bevis fra 
Koranen eller profetens tradisjon (sunna) som sier at noe er forbudt. Hvis det er forbudt å slå seg selv 
i en situasjon med sorg over imam Husseins martyrdød, så må bevis legges fram på bordet. Hva er 
sunnimuslimenes bevis på at det ikke er tillatt å slå seg selv?  

I den kjente sunnimuslimske boken ‘’Musnad Ahmed’’, beretning nr. 25144, står det om reaksjonen 
til Aisha, profetens kone, når profeten Mohammed (FVMH og hans familie) gikk bort. Profetens kone 
(Aisha) sier om hennes reaksjon: ’’… sto og slo meg på brystet med damene og slo mitt ansikt’’. Hvis 
det var slik at det ikke er tillatt i islam å slå seg selv i en situasjon med sorg, hvorfor gjorde profetens 
kone det når profeten Mohammed (FVMH og hans familie) døde? Visste ikke Aisha om at det ikke var 
tillatt? Eller er det tillatt og derfor gjorde profetens kone det hun gjorde? Svaret overlater vi til deg.  

 

Påstander om imam Mehdi (FVMH)  
 

Det er mange påstander knyttet til imam Mehdi (FVMH), men vi har i første omgang valgt å kun 
fokusere på fem påstander som er viktigst å få svar på. De fem påstandene handler om:  

1. Imam Mehdis posisjon sett i forhold til andre profeter i islam.  
2. Spørsmål rundt om han ble født, og om hans far må hete Abdullah.  
3. Døde imam Mehdi som sjiamuslimene tror på.  
4. Det er ulogisk at han har levd i over 1100 år.   
5. Årsakene til at imam Mehdi skjuler seg.  
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Har imam Mehdi høyere status enn profeten Isa?  

Påstand: Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sier i en beretning: ''Hvis det bare var en dag 
av denne tiden (i verden) igjen, så skal Allah reise opp på denne dagen en mann av min familie. Han 
skal fylle jorden med rettferdighet etter at den hadde vært fylt med urettferdighet.'' Kilden er fra en 
av de seks mest riktige bøkene innenfor sunniislam: Sunan Abu-Dawud, bok 36, nr. 4270.   

Sjiamuslimene er enige med sunnimuslimer om det meste når det kommer til imam Mehdi, men sjia 
tar feil når det gjelder Mehdis status, posisjon og rolle i islam som profetens kalif (stedfortreder). 
Imam Mehdi er en helt vanlig mann, men selvfølgelig en veldig god person. Under hans tid sprer 
islam seg til hele verden, og rettferdigheten vil seire, men han er ikke en syndefri stedfortreder for 
profeten Mohammed (FVMH og hans familie).  

Svar: For å svare på denne påstanden, viser vi til følgende artikkel: ‘’Sjia tror på profeter etter 
Mohammed?’’ Oppsummert mener sjiamuslimer at Allah den Allmektige ikke vil la menneskene være 
uten en veileder selv etter profetens tid. Allah sier i Koranens 2:30: ‘’Jeg vil alltid sette en 
stedfortreder på jorden’’. Sjiamuslimer mener at de tolv imamene etter profeten er blant de 
stedfortredere Allah har satt på jorden for å veilede menneskene. For at de skal veilede dem riktig, 
må det de sier og handler være syndefri.  

Muslimer er enige om at Imam Mehdi (FVMH) vil endre verden til et mer rettferdig sted (se 
beretningen nevnt øverst i påstanden). Maksimal rettferdighet, maksimal frihet, og høyest mulig 
velstand er blant kjennetegnene for den tiden når imam Mehdi skal styre. Hvis personen som skal 
lede (imam Mehdi) ikke har kunnskap om alt som angår rettferdighet, og hvis en leder kan begå store 
og små synder, vil vi ikke oppnå full rettferdighet på jorden. Kun en syndefri person som leder jorden 
kan skape full rettferdighet som utallig mange beretninger fra profeten (FVMH og hans familie) har 
beskrevet i detalj.  

Det står i den sunnimuslimske boken ‘’Musnad ibn Hanbal’’, bind 1, Musnad Ibn Masud.: ‘’Profeten 
sa: ''Tiden kommer ikke (altså at det ikke blir dommedag) før en mann av mitt husfolk leder…..'' Med 
dette mener muslimene at imam Mehdi vil være leder for alle, inkludert profeten Isa (Jesus) (FVMH). 
De aller fleste muslimer er enige om at profeten Isa kommer tilbake under imam Mehdis tid, og at 
han er en av de mest elskede profeter i islam. Hvordan kan en som har lavere kunnskapsnivå og ikke 
er syndefri person være leder for en så høyt elsket profet? Hvordan kan en så høyt elsket profet være 
rådgiver, soldat og en av de som ber bak imam Mehdi (FVMH) når han kommer? Imam Mehdi må i 
det miste være på likt nivå eller bedre enn profeten Isa for å kunne være leder for han.         

Al-shaik Muḥyi al-Din ibn al-Arabi, som er en av sunnimuslimenes store lærde, sier i hans bok 
‘’Alfotohat Almakkia’’ bind 3, del 366 at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) sa: ‘’al-Mahdi 
følger mine fotspor – gjør ikke feil’’. Legg merke til at profeten Mohammed sier feilfri som er mer 
omfattende enn å være syndefri. Dermed er imam Mehdis handlinger profetens handlinger fordi han 
følger i punkt og prikke profetens fotspor. Ibn al-Arabi støtter videre argumentasjonen som er nevnt i 
avsnitt 2 og 3 under dette svaret. Dermed gir ulike beretninger tydelige og logiske bevis på at imam 
Mehdi (FVMH) er fri for synd og er en stedfortreder for profeten Mohammed (FVMH og hans familie) 
med høyere status enn Isa (FVMH).  
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Ble imam Mehdi født?  

Påstand: Sjiamuslimer hevder at imam Mehdi ble født, og at han er sønnen til den ellevte imam, 
Hassan al-Askari. Dermed er imam Mehdi hos sjiamuslimer Mohammed ibn (sønnen av) al-Hassan. 
Her vil sjiamuslimene møte flere problemer de må svare på. For det første tyder flere bevis på at den 
ellevte imamen, imam Hassan al-Askari, ikke hadde barn. Derfor eksisterer ikke en som heter 
Mohammed ibn al-Hassan. For det andre tyder flere beretninger på at Mehdis far heter Abdullah, det 
samme som faren til profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og ikke Hassan. Dette er to klare 
bevis på at Mohammed ibn al-Hassan ikke er imam Mehdi slik sjia tror.   

Svar: Sjiamuslimer mener det er mange kilder som beviser at imam Hassan al-Askari hadde en sønn 
med navnet Mohammed. Vi referer til noen av kildene fra sunnimuslimske bøker og lærde som 
bekrefter dette: 1) Sibt ibn al-Jawzi som sier i sin bok ‘’Tazkertul Alkhawas’’, side 88 (den gamle 
versjonen): ’’Hans sønn (det vil si sønnen til imam Hassan al-Askari) er Mohammed som er imamen.’’ 
2) al-shaik Muḥyi al-Din ibn al-Arabi i hans bok ‘’Alfotohat Almakkia’’, 3) Abu Salem Alshafiy i boken 
‘’Mataleb Alsua’al’’, bind 2, del 12, 4) Ibn Alsabbag i boken ‘’Alfosol Almuhimmah’’ del 12, 5) Alshaik 
Abdullah ibn Mohammed ibn Amer al-Shabrawi al-Shafiy i boken ‘’Alathaf Bihob Ala’shraf’’, 6) 
Bahlawi Bahgat Afandi i boken ‘’Tarikh Aal Mohammed’’ på side 198, og 7) Ibn Athir al-Kidri i boken 
‘’Tarikh Alkamel’’ bind 7, side 90. Påstander og svar om sjiaislam kunne ha nevnt over 50 kilder fra 
sunnimuslimske bøker og lærde som bekrefter at imam Hassan al-Askari hadde en sønn med navnet 
Mohammed, men vi velger å ikke gjøre det med hensyn til målet om å gi korte svar.   

Når det gjelder påstanden om at imam Mehdis far har navnet Abdullah og ikke Hassan, så baserer 
det seg først og fremst på beretningen fra profeten som er nevnt i Sunan Abu-Dawud bok 36, nr. 
4266 som sier: ‘’Abdullah ibn Mas'du fortalte: Profeten (fred være med ham) sa: Hvis det bare var en 
dag igjen i denne verden, så skal Allah forlenge denne dagen inntil Han lar det fremstå på denne 
dagen en mann som er av meg eller av mitt husfolk. Hans navn er som mitt. Hans fars navn er som 
mitt fars navn….’’  

Første argumentet mot denne beretningen er at den ikke defineres under de riktige beretningene, 
men har lavere grad av riktighet. Dermed kan den inneholde feil. For det andre har samme beretning 
ulike ordlyder i ulike bøker. Al-Bazzar, som er en sunnimuslimsk lærd, skriver i hans kjente bok ‘’al-
Bahr al-Zukhar’’: ‘’…. Allah vil sende en mann av meg. Hans navn er som mitt eller mitt fars navn….’’. 
I en annen beretning som står i boken ‘’Majma’ Alzawaed’’ av al-Haithami (sunnimuslimsk lærd) står 
det: ‘’…. Allah vil sende en mann av meg. Hans navn er som mitt eller en profets navn….’’. Dette viser 
at det er ulikheter i beretningene om hva navnet til imam Mehdis far er, og dermed kan ikke vi si at 
han med sikkerhet vil hete Mohammed sønn av Abdullah, slik det står i påstanden. 

Ulike sunnimuslimske kilder beviser at den ellevte imamen hos sjiamuslimene, imam Hassan al-
Askari, har en sønn som ble født med navn Mohammed. Det er ikke noe som bekrefter at imam 
Mehdis far må hete Abdullah, i følge sunnimuslimske kilder.  
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Er Mohammed ibn al-Hassan (imam Mehdi) død?   

Påstand: Forrige svar beviste at Mohammed ibn, sønn av, al-Hassan ble født. Sjiamuslimene kan 
likevel ikke mene at han er imam Mehdi som alle muslimer venter på. Dette fordi han døde for 
mange hundre år tilbake.   

Svar: Det finnes ikke ett eneste bevis på at Mohammed ibn al-Hassan døde. Vi vet at hans far er død. 
Vi vet at profeten Mohammed (FVMH og hans familie) er død, og at Abu Bakr, Omar, Uthman og Ali 
er død. Her finner vi historiske bevis på deres bortgang. Påstander og svar og sjiaislam har tidligere 
bevist at Mohammed ibn al-Hassan ble født. Send gjerne dine bevis til oss om at Mohammed ibn al-
Hassan, som sjiamuslimene mener er imam Mehdi, døde. En så viktig person i islamsk historie, hvor 
vi kan finne over 60 bevis på hans fødsel bare fra sunnimuslimske bøker må i det minste ha en kilde 
på at han gikk bort hvis dette var tilfellet. Hvordan han kan leve til i dag er en annen diskusjon.    

Mulig at imam Mehdi har levd i over 1100 år?  

Påstand: Det er ulogisk at Mohammed ibn al-Hassan (imam Mehdi) som ble født i år 868 (e.Kr.) lever 
fortsatt. Han må være over 1100 år gammel i dag. Dette er ikke mulig.  

Svar: Koranen gir oss ulike eksempler på profeter (FVMD) som har levd lengere enn det som er 
normal levealder hos menneskene. Koranen sier i kapittel (sura) 29, Al'ankabout (Edderkoppen), vers 
14: ‘’Vi sendte Noa til hans folk, og han var blant dem 950 år. Så tok syndfloden dem, idet de var 
urettferdige.’’ At Noa (FVMH) var blant dem i 950 år betyr ikke at han levde kun i de årene, men at 
det er den perioden fra hans budskap som profet startet til floden tok de som syndet. Vå må altså 
plusse på tiden før og tiden etter. Noen sunnimuslimske kilder sier at levealderen til Noa ble 1700 år. 
Se for eksempel boken ‘’Aldor Almanthor’’ til Sioti (sunnimuslimsk lærd) del 6, side 456.    

Et annet eksempel finner vi i Koranen om profeten Jonas (FVMH) i kapittel 37, Assaffat (Rekkene), 
vers 142-144: ‘’Så slukte hvalen ham, idet han var klanderverdig. Hadde han ikke vært av dem som 
priser Gud, ville han forblitt i dens buk til oppstandelsens dag.’’ Noen vil tolke dette verset som at 
Jonas (FVMH) ville ha dødd og forblitt i buken til oppstandelsens dag. Denne tolkningen blir avvist av 
sunnimuslimske lærde som blant annet al-Zamakshari i hans tolkning av Koranen som heter ‘’al-
Kashaf’’. Der mener al-Zamakshari at profeten hadde forblitt levende til oppstandelsens dag, og det 
er det som forstås av å lese verset for første gang.  

Disse to versene som er nevnt øverst fra Koranen viser at for Allah den Allmektige er det ingen 
hindringer i å la et menneske leve til oppstandelsens dag hvis Ham ønsker det. Ingen bevis finnes på 
at imam Mehdi (FVMH) som ble født er død i dag. At han er født, og at det ikke finnes bevis på at han 
er død har vi i tidligere artikler gitt klare bevis på. I følge Koranen er det fullt mulig å leve til dagen i 
dag hvis Allah den Allmektige vil det.    
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Hvorfor skjuler imam Mehdi seg?   

Påstand: Sjiamuslimer mener at imam Mehdi (FVMH) har levd i over 1100 år, og at han skjuler seg for 
folk. Hvis imam Mehdi er profeten Mohammeds stedfortreder, hvorfor viser han seg ikke til folk og 
veileder dem direkte? Det er ingen god grunn til at imam Mehdi skal skjule seg. 

Svar: At det ikke er noe hensikt bak at imam Mehdi (FVMH) skjuler seg stemmer ikke. Her nevner 
Påstander og svar om sjiaislam tre gode grunner:  

1. Profetene pleide å skjule seg for sine folk i perioder. Koranen sier om profeten Moses 
(FVMH) i kapittel 7, Ala'raf (Skillemuren), vers 142: ‘’Vi avsatte Moses 30 døgn, og Vi la til ti 
døgn, slik at hans tid med Herren ble 40 døgn. Moses sa til sin bror, Aron: «Overta for meg 
overfor mitt folk og gjør tingene vel. Følg ikke ufredsstifternes vei!»’’ Det er ulike årsaker til 
at profetene skjulte seg i perioder. En av dem var for å teste hvordan folk blir når profeten 
blir borte en stund. Holder de seg til religionen, eller vender de ryggen til alt profetene 
strevde med å bygge gjennom mange års arbeid? Det samme gjelder for oss i dag.  
 

2. Gjennom å ikke ha en stedfortreder for profeten tilgjengelig, men skjult slik imam Mehdi er i 
dag, øker presset på muslimer og andre for å søke kunnskap selv istedenfor å få kunnskap 
servert på gullfat. Hvis imamen ikke var skjult, så kunne alle bare spurt imamen ulike 
spørsmål istedenfor å lete i bøkene for å finne svar. Derfor blir det raskere 
kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning av å ha imamen skjult for folk, fordi alle må lete 
selv og ikke hente fasiten fra en kunnskapsrik stedfortreder for profeten Mohammed (FVMH 
og hans familie).  
 

3. At vi ikke er kjent med imam Mehdis arbeid i detalj, betyr ikke at imam Mehdi (FVMH) ikke 
arbeider dag og natt for å veilede mennesker i verden. Gjennom historien er det mange 
ukjente personer som arbeidet i det skjulte og forandret mye rundt seg men som 
historiebøkene aldri vil omtale. Imam Mehdi har hjulpet deg og meg, men vi vet ofte ikke 
hvordan og når. 
 

Det er flere gode grunner til at imam Mehdi skjuler seg i dag. Viktigst av alt er at dette er en prøve for 
oss alle. Holder vi oss til religionen, eller svikter vi budskapet til hans bestefar, profet Mohammed 
(FVMH og hans familie)? Øker vi vår kunnskap gjennom å lese selv, eller lener vi oss på andre for å 
finne svar for oss? Tar vi imot imam Mehdis veiledning som han har strevet med å få meddelt oss, 
eller gjør vi ikke det? Vi blir testet slik folket til Moses ble testet når han var borte fra dem.     
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Påstander om slekt og giftemål  

Giftemål: Abu Bakr og Omar fikk nei, Ali fikk ja  

Påstand: Det er enighet blant alle muslimer, inkludert sjia og sunni, at Abu Bakr og Omar ble avvist av 
profeten Mohammed (FVMH og hans familie) når de ønsket å gifte seg med hans datter, Fatima 
(FVMH). En lang beretning nevnt i den sunnimuslimske boken ‘’Thakha’ir al-‘Okba’’ av Mohibb al-Din 
al-Tabari, side 29, sier at Abu Bakr kom til Allahs sendebud (FVMH og hans familie) for å fri til Fatima 
(FVMH). Han ble avvist gjennom at Allahs sendebud var stille og ikke sa noe. Abu Bakr ble skuffet 
over at han ble avvist og gikk til Omar. Omar gikk etter det til Allahs sendebud for å fri til Fatima 
(FVMH), og profeten Mohammed (FVMH og hans familie) svarte også denne gangen gjennom å være 
stille. Etter det gikk Ali til Allahs sendebud, og han ble godtatt og akseptert med en gang.        

Sjiamuslimer forsøker å gjøre dette til en stor historie om at Abu Bakr og Omar ble avvist fordi Allahs 
sendebud ikke var fornøyd med Abu Bakr og Omar. Dette stemmer ikke! De ble avvist på grunn av 
deres alder. Fatima (FVMH) var ung, og det passet bedre at hun giftet seg med Ali (FVMH) som også 
var ung på den tiden.  

Svar: al-Tirmidi og flere sunnimuslimske lærde nevner en riktig beretning av Allahs sendebud, 
Mohammed (FVMH og hans familie) som sier: ‘’Hvis en som dere aksepterer hans religion og 
oppførsel kommer til dere (for ekteskap), så inngå ekteskap. Om dere ikke gjør det, blir det en stor 
prøvelse på jorden og stor ufred’’. Profeten (FVMH og hans familie) setter med dette to viktige 
kriterier for om noen som ber om ekteskap skal aksepteres eller avvises; 1) om personen oppfyller 
religiøse krav, og 2) oppførsel (på arabisk: akhlaq). Profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og 
hans datter Fatima (FVMH) må være de første til å følge retningslinjene fastsatt av Allah den 
Allmektige. Det var ikke bare alderen som var årsaken til at Abu Bakr og Omar ble avvist, men også at 
de to ikke var på likt nivå når det gjelder status i religionen i forhold til Fatima (FVMH). Vi minner om 
den høye statusen Fatima (FVMH) har i islam:  

‘’Profeten (FVMH og hans familie) sa i sykdomsperioden han døde i: ‘’O Fatima, er du ikke fornøyd av 
å være mesterinnen over alle verdens kvinner, og mesterinnen over alle kvinner i denne nasjonen, og 
mesterinnen over alle kvinner til de troende?’’ Sunnimuslimsk kilde: al-Hakim i ‘’al-Mustadrak’’, 
beretning nr.: 4740. Al-Hakim sier at denne beretningen har riktig kilde. 

Fatima (FVMH) er den beste kvinnen Allah den Allmektige har skapt, og i hvert fall den beste kvinnen 
i hennes tid. Den beste kvinnen fortjener å gifte seg med den beste mannen etter Allahs sendebud. 
Derfor ble Ali akseptert. En annen beretning som støtter denne konklusjonen sier: ‘’Profeten sa: ‘’Det 
hadde ikke vært en passende person for Fatima om Allah ikke hadde skapt Ali.’’ Sunnimuslimsk kilde: 
al-Manawi i ‘’Konoz al-Haqa’ik’’, side 124.   

Beslutningen om å gifte Fatima med Ali (FVMD) ble ikke kun tatt av profeten Mohammed (FVMH og 
hans familie) og Fatima (FVMH), men av Allah den Allmektige. Ibn Masood beretter at Allahs 
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sendebud (FVMH og hans familie) sa: ‘’Det er Allah som beordret meg til å gifte Fatima med Ali.’’ 
Sunnimuslimsk kilde: al-Haithami i ‘’Majma’ al-Zawa’id’’ del 9, side 202.  

Samlet viser dette oss at det er større årsaker som ligger til grunn for beslutningen om å avvise Abu 
Bakr og Omar, og samtidig kort tid etter akseptere henvendelsen fra Ali. Dette er ikke en liten 
historisk hendelse uten noe som helst betydning, slik noen sunnimuslimer ønsker å fremstille det.   

Othman giftet seg med to av profetens døtre  

Påstand: Hvis Ali (FVMH) giftet seg med Fatima (FVMH) som er en av profetens døtre, så giftet 
Othman ibn ‘Affan seg med to av profetens døtre. Han giftet seg først med Ruqayyah, og etter at 
Ruqayyah døde giftet Othman seg med Omm Kulthum. Dette viser Othmans nære forhold til 
profeten og høye posisjon i islam, og derfor ble han den tredje kalifen i islam etter profetens 
bortgang, før Ali (FVMH) ble valgt som etterfølger.  

Svar: Det er ulike meninger innenfor sjiaislam, og ofte begrunnet med sunnimuslimske bøker, på om 
Allahs sendebud (FVMH og hans familie) i det hele tatt hadde to døtre som het Ruqayyah og Omm 
Kulthum. Noen mener at Khadīja, profetens kone, kun fikk Fatima med profeten Moḥammed (FVMH 
og hans familie), og at de andre døtrene til Khadīja enten stammet fra tidligere ekteskap eller fra 
adopsjon. Det er også uenighet blant sjiamuslimer om Ruqayyah og Omm Kulthum i det hele tatt 
giftet seg med Othman. Noen mener at de døde tidlig, og dermed ikke fikk gifte seg. Andre mener at 
kun Ruqayyah giftet seg med Othman, og ikke Omm Kulthum. Alle disse meningene forankrer enkelte 
sjiamuslimske lærde i beretninger og historiske hendelser nevnt i sunnimuslimske bøker.  

På en annen side, er det noen sjiamuslimer som mener at profeten hadde to døtre med navnene 
Ruqayyah og Omm Kulthum, og at de giftet seg med Othman. Vi skal ta utgangspunkt i dette, og 
svare på påstanden. 

La oss nå anta at Othman ibn ‘Affan, den tredje kalifen etter Allahs sendebud, giftet seg med 
profetens døtre som er Ruqayyah og Omm Kulthum. Dette alene gir ikke Othman høyere posisjon i 
islam. For det første, giftet ikke Othman seg med den alle muslimer anser som profetens beste 
datter, altså Fatima (FVMH). Det var Ali (FVMH) som giftet seg med henne. 

For det andre må vi skille mellom tiden under profetens tid og tiden etter at profeten gikk bort. 
Hovedproblemene oppsto etter profetens bortgang da Othman blant annet ikke aksepterte Alis rett 
til å være profetens etterfølger, selv om Allahs sendebud (FVMH og hans familie) i flere 
sammenhenger utnevnte Ali (FVMH) som hans direkte etterfølger. Omm Kulthum, som er den andre 
av profetens døtre som Othman giftet seg med, døde i år 7. etter den islamske kalenderen. Altså 
døde hun før profeten Mohammed (FVMH og hans familie) gikk bort, og igjen var det før Othman 
begynte å forandre seg. Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) må behandle alle muslimer 
med respekt. Allahs sendebud kan ikke straffe noen for handlinger de enda ikke har begått. Derfor 
forsøkte profeten aldri å stanse at Othman giftet seg med sine to døtre, hvis vi antar at de to var gift 
med Othman.  
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For det tredje er det mange eksempler fra Koranen på gode kvinner som gifter seg med onde menn, 
og omvendt. Vi sier ikke med dette at Othman var en ond mann, men vi ønsker med dette å vise at 
det å gifte seg med noen ikke har betydning for hvilken posisjon eller stilling en selv har. Koranen, 
kapittel (sura) 66, vers 11, sier: ‘’Gud har gjort lignelsen for de troende om Faraos hustru, da hun sa: 
«Herre, bygg meg et hus hos Deg i paradiset, og fri meg fra Farao og alt hans verk, og frels meg fra et 
folk av urettferdige.’’ Selv om en troende kvinne giftet seg med Farao, så betyr ikke det at Farao er 
mer verdt og har høyere posisjon i religionen enn andre. Igjen er ikke vår mening å sette likhetstegn 
mellom Othman og Farao, men meningen er å gi eksempel fra Koranen på prinsippet vi diskuterer.    

 

Hvorfor er Alis ekteskap med Fatima (FVMD) 

viktig?  

Påstand: Enkelte mener at Alis ekteskap med Fatima (FVMD) skiller seg ut fra andre ekteskap som ble 
inngått under profetens tid. Det bodde ikke mange mennesker i Mekka og Medina på denne tiden, så 
det var normalt å gifte seg med noen i sin slekt. Profeten Mohammed (FVMH og hans familie) hadde 
slektsbånd med mange muslimer og ikke-muslimer. Hvorfor skal akkurat Alis ekteskap med Fatima 
(FVMD) være spesielt viktig familiebånd?  

Svar: Ekteskap er ekteskap, men når Allah den Allmektige og profeten Mohammed (FVMH og hans 
familie) fremhever Alis ekteskap med Fatima (FVMD) som noe spesielt, gir dette en annen status. 
Profeten sa: ‘’Det hadde ikke vært en passende person for Fatima om Allah ikke hadde skapt Ali.’’ 
Sunnimuslimsk kilde: al-Manawi i ‘’Konoz al-Haqa’ik’’, side 124. Profeten kalte Fatima (FVMH) for: ‘’… 
mesterinnen over alle verdens kvinner, og mesterinnen over alle kvinner i denne nasjonen, og 
mesterinnen over alle kvinner til de troende… ‘’ Sunnimuslimsk kilde: al-Hakim i ‘’al-Mustadrak’’, 
beretning nr.: 4740. Al-Hakim sier at denne beretningen har riktig kilde. Å gifte seg med Fatima 
(FVMH) kan derfor ikke sammenlignes med inngåelse av ekteskap med hvilken som helst andre, 
nettopp på grunn av Fatimas status i islam.  

Det er ikke bare to personer, Fatima og Ali (FVMD), som har en spesiell status innenfor islam, men 
hele deres hus har det. Det er en kjent beretning som sier at ‘’profeten (FVMH og hans familie) pleide 
å gå forbi Fatimas hus i seks måneder. Hver gang han gikk ut for bønn sa han: ‘’Bønn husets folk 
(Ahlulbayt). Allah ønsker bare å holde bort urenhet fra dere, dere husets folk (Ahlulbayt), og rense 
dere helt’’. Merk at siste setning i beretningen er fra Koranen: 33:33. Sunnimuslimske lærde som har 
nevnt denne beretningen i deres bøker er al-Tirmidi, Ibn Mardaweeh, Ibn Jarir og al-Tabrani.  

En siste ting vi ønsker å nevne for å understreke det som er spesielt med Alis ekteskap med Fatima 
(FVMD) er at fortsettelsen av avkommet til profeten Mohammed (FVMH og hans familie) kun er 
gjennom Ali (FVMH). Profeten (FVMH og hans familie) sa: ‘’Allah den Allmektige har satt avkommet 
til hver profet i hans lender (del av ryggen som ligger mellom brystkassen og hoftebeinet), og mitt 
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avkom er i Ali ibn Abi Talibs lender’’. Det er over 22 sunnimuslimske kilder som nevner denne 
beretningen, blant annet: 1) al-Mutakki al-Hindi i ‘’Kanzull ‘Omal’’, del 11, side 600, 2) al-Tabrani i 
‘’al-Mu’jam al-Kabir’’, del 3, side 43, og 3) al-Suyuti i ‘’al-Jami’ al-Sagir’’, del 1, side 262. 

For å forklare beretningen ovenfor, så fikk Allahs sendebud flere barn som døde i ung alder. Da 
profeten Mohammed (FVMH og hans familie) gikk bort, var det kun Fatima (FVMH) som var levende 
igjen av hans barn. Profetens sønner, al-Qasim, Abdullah og Ibrahim (Abraham), døde når de var 
barn. Når det gjelder døtrene, så fikk ikke Omm Kulthum barn. Noen hevder at Zaineb og Ruqayyah 
fikk barn, men det er enighet om at de uansett døde i svært ung alder. Derfor er det kun barn av 
Fatima og Ali (FVMD) som til den dag i dag utgjør fortsettelsen av avkommet til Mohammed (FVMH 
og hans familie).            

Imam Ali giftet bort sin datter til Omar?   

Påstand: Ali (FVMH) giftet bort sin datter, Omm Kulthum, til Omar (måtte Allah være fornøyd med 
han). Dette må være det sterkeste beviset på at Ali (FVMH) var en nær venn av Omar, og at de ikke 
hadde noen som helst konflikt. 

Svar: Det er to ulike meninger vi vil ta utgangspunkt i: 1) at Omm Kulthum var gift med Omar, og 2) at 
ekteskapet aldri fant sted.  

Også sjiamuslimske bøker nevner at ekteskapet mellom Omm Kulthum og Omar fant sted. Det 
interessante å se på er hvilke forhold et eventuelt ekteskap skjedde under. Var det under en 
situasjon hvor Omm Kulthum og Ali (FVMH) hadde fritt valg, eller ble ekteskapet inngått under tvang 
og trusler? Hvis sunnimuslimer argumenterer med sjiamuslimske bøker for at ekteskapet skjedde, så 
må de også akseptere en beretning i ‘’al-Kafi’’ del 5, side 346. Den sier at når Omar skulle fri til Omm 
Kulthum, sa Ali (FVMH): ‘’Hun er en (liten) jente’’. Omar møtte (etter avslaget) Abbas (onkelen til Ali 
(FVMH)), og sa: ‘’Hva er det med meg? Har jeg noe svakhet?’’. Han (Abbas) sa: ‘’Hvordan det?’’. Han 
(Omar) sa: ‘’Jeg fridde gjennom din brors sønn, og han avviste meg. Sverger ved Allah, jeg vil tordne, 
og vil ikke la en eneste positiv egenskap hos dere uten å ødelegge den. Jeg vil la to vitne mot han (Ali) 
at han stjal, og jeg vil kutte hans høyre hånd.’’ Abbas kom til han (Ali) og fortalte han, og spurte om å 
få avgjøre saken selv, så (Ali) ga han det.’’   

Flere sunnimuslimske bøker referer til det avslaget Omar fikk. En beretning sier: ‘’… og han fridde 
gjennom Ali. Han (Ali) sa: ‘’Prinsen for de troende (Omar), hun er en (liten) jente’’. Han (Omar) sa: 
‘’Sverger ved Allah, det er ikke den begrunnelsen som er inni deg, men Vi vet hva som er inni deg’’. 
En annen formulering: ‘… det er ikke den begrunnelsen som er inni deg, men du ønsker å hindre 
meg’’. Se sunnimuslimske bøker som: 1) ‘’al-Muntazim’’, kapittel 4, side 237, 2) ‘’al-Dhurria al-
Tahirah’’, kapittel 1, side 114, og 3) ‘’Tarikh Madinat Dimashq’’, del 19, side 485. Hva er årsaken til at 
Ali (FVMH) ønsket å hindre Omar i å gifte seg med sin datter? Hva gjorde at Omar likevel giftet seg 
med Omm Kulthum etter å ha fått et tydelig avslag? Ekteskapet må ha blitt inngått ufrivillig etter 
tvang og trusler.  
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Det er en et annet utfall som sier at ekteskapet aldri ble inngått. Argumentene er: 1) Arabere har 
tradisjon for å gifte den eldste datteren først. Hvorfor ba ikke Omar om ekteskap med Zaineb, Alis 
første datter, og som i den tiden var ugift? 2) Omm Kulthum var alt for ung for å gifte seg, noe som 
beretningene øverst også understreker. Hun må ha vært i hvert fall under 9 år gammel.  Ali og Fatima 
giftet seg i slutten av år 2 etter den islamske kalenderen, og fikk først Hassan, og så Hussein, Zaineb 
og deretter Omm Kulthum. De som tror at Omar giftet seg med Omm Kulthum, mener at det fant 
sted i år 17 etter islamsk kalender. Det har aldri skjedd i islamsk historie at noen giftet seg i en så ung 
alder. 3) Alle kildene som nevner at ekteskapet fant sted kan kritiseres. Historiene om ekteskapet 
finnes ikke i de seks mest riktige sunnimuslimske bøkene (sihah). De finnes heller ikke i viktige 
sunnibøker som ‘’Musnad Ahmed’’. Mange av beretterne om den saken er ansett som utroverdige. I 
tillegg kan noen av beretningene som støtter at ekteskapet skjedde kritiseres innholdsmessig for å 
være i strid med grunnleggende islamsk moral og prinsipper.  

Kalte Ali sine barn for Abu Bakr, Omar og 

Othman?  

Påstand: Det sterkeste beviset på at det ikke var noe konflikt mellom Ali (FVMH) og de tre kalifene 
Abu Bakr, Omar og Othman, er at Ali oppkalte sine barn etter dem. Ali hadde tre sønner som het Abu 
Bakr, Omar og Othman. Dette viser det nære forholdet mellom Ali og de tre første lederne av 
muslimene etter profeten (FVMH Og hans familie). Det er merkelig at sjiamuslimer ikke følger Alis 
tradisjon, og kaller sine barn for Abu Bakr, Omar og Othman. 

Svar: Ali (FVMH) hadde ikke en sønn som het Abu Bakr. Sønnens opprinnelige navn var Mohammed 
al-Azgar. Han fikk kallenavnet Abu Bakr, og det står ikke noe i historiebøkene, hverken sjia- eller 
sunnibøker, om at det var Ali (FVMH) som ga han det kallenavnet. Vi skal likevel svare med 
utgangspunkt i at Ali (FVMH) kalte sine barn Abu Bakr, Omar og Othman. Her er tre svar:  

1) Ali (FVMH) sa aldri at han kalte sine barn for Abu Bakr, Omar og Othman fordi han likte de tre 
første kalifene. Han har aldri sagt at de navnene han ga sine barn var ment å tilsvare samme navn 
som første-, andre- og tredje leder for muslimene etter profeten (FVMH og hans familie). Den 
som påstår at han gjorde det av disse grunnene må komme med bevis, og bevis finnes ikke i 
hverken sjia- eller sunnimuslimske bøker.    
 

2) Ali (FVMH) sa: ‘’Jeg kalte han (Othman) etter navnet til min bror Othman ibn Math’on’’. Altså ble 
ikke sønnen til Ali (FVMH) kalt etter Othman ibn Affan, den tredje kalifen, men etter en annen 
følgesvenn av Allahs sendebud (FVMH og hans familie) som også hadde navnet Othman. 
Sunnimuslimsk kilde for beretningen nevnt ovenfor er Abi al-Faraj  i boken ‘’Makatel al-Talibiin’’, 
side 58. Slik kan det også være med Omar og Abu Bakr. Det er mange i den tiden som het Omar 
og Abu Bakr og som var nære venner av imam Ali (FVMH). En av dem var Omar ibn Abi Salama 
som var stebarnet til profeten Mohammed (FVMH og hans familie), og kriget på Alis side ved 
Slaget av kamelen.    
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3) Det finnes mange ledere som er dårlig likt, men hvor befolkningen likevel fortsetter å kalle sine 

barn det samme som dem. Iran gikk gjennom en revolusjon mot en konge med navnet 
Mohammed Reza, og som førte til at kongen måtte gå av i 1979. Det er mange iranere som kalte 
sine barn Mohammed Reza selv under den tiden de førte revolusjon mot den sittende kongen. 
Det er fordi Mohammed Reza er et utbredt navn i Iran, slik Abu Bakr, Omar og Othman var 
utbredte navn under Alis tid. Dessuten het mange viktige sjiamuslimske personligheter gjennom 
historien Othman, Abu Bakr eller Omar. Et eksempel er Othman ibn Sa’id al-Omari som var imam 
Mehdis stedfortreder under hans første periode i skjulthet.  

Sjiamuslimer har ikke noe imot selve navnene Abu Bakr, Omar og Othman. Dette er navn som flere 
av profetens følgesvenner hadde, og det er navn som flere sjiamuslimer går rundt med til den dag i 
dag.  

Imam Jaffar al-Sadiq i slekt med Abu Bakr?    

Påstand: Flere sikre kilder nevner at imam Jaffar al-Sadiq (FVMH), som er den sjette imamen hos 
sjiamuslimene, sa: ‘’Jeg ble født av Abu Bakr to ganger’’. I en annen formulering: ‘’Jeg ble født av Abu 
Bakr al-Siddiq (den sannferdige) to ganger’’. Med utsagnet menes at moren til Jaffar al-Sadiq (FVMH) 
som heter Umm Farwah er datteren til Qasim, sønn av Mohammed, som igjen er sønn av Abu Bakr. 
Umm Farwah er også i slekt med Abu Bakr gjennom morens side, da hennes mor, Asma, er datteren 
til Abdullrahman, sønn av Abu Bakr. Dette viser det tette familiebåndet mellom profetens barnebarn, 
imam Jaffar al-Sadiq (FVMH), og en følgesvenn som Abu Bakr. Dette viser også respekten mellom 
sjiamuslimenes imamer og Abu Bakr. 

Svar: Formuleringen med kallenavnet al-Siddiq (den sannferdige) er skapt av sunnimuslimene selv, og 
ikke av imam Jaffar al-Sadiq (FVMH). For å være helt presise, ble denne formuleringen lagt til av al-
Fadl ibn Rawzbahan som er en sunnimuslimsk lærd når han overførte beretningen fra den 
sjiamuslimske boken ‘’Kashf al-Ghomah’’. Dessuten har vi en beretning som sier: ‘’… Ali (FVMH) sa: 
‘’Jeg er Allahs tjener, og broren av hans sendebud (FVMH og hans familie). Jeg er den største 
sannferdige (på arabisk: al-Siddiq al-Akbar). Ingen kaller seg dette etter meg uten å være en løgner.’’ 
Denne beretningen er nevnt i boken ‘’Sunnan ibn Majeh’’, beretning nr. 117, og alle berettere er til å 
stole på, i følge ibn Majeh selv som er en stor sunnimuslimsk lærd. Likevel forsøker noen 
sunnimuslimer å kalle andre enn imam Ali (FVMH) for al-Siddiq.   

Et flertall av sjiamuslimer aksepterer denne beretningen fra Jaffar al-Sadiq (FVMH): ‘’Jeg ble født av 
Abu Bakr to ganger’’. Beretningen er godt forklart i påstanden, siden hans mor er i slekt med Abu 
Bakr både fra farens og morens side. Likevel kan ingen oppfatte imam Jaffar al-Sadiqs beretning som 
skryt av Abu Bakr. Jaffar al-Sadiq (FVMH) forklarer kun hvem han er i slekt med, og ikke noe mer.  

Sunnimuslimer mener både faren og moren til profeten Mohammed (FVMH og hans familie) er 
vantro, noe som sjiamuslimer mener er feil og avviser. Alle sunnimuslimske lærde, med kun noen få 
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unntak fra nyere tid, er enige om dette. Sunnimuslimer mener slekt ikke har noe å si for profetens 
posisjon. Hvorfor skal da Jaffar al-Sadiqs (FVMH) slektskap med Abu Bakr tillegges stor vekt og verdi?   

         

Var Abu Talib muslim?  

Påstand: Bare fordi Abu Talib var faren til imam Ali (FVMH), mener sjia at han var muslim. Flere 
beretninger i sunnimuslimske bøker beviser det motsatte. Derfor mener sunnimuslimer at Abu Talib, 
faren til Ali (FVMH), ikke var muslim.  

Svar: Abu Talib (FVMH) er ingen vanlig person. Hans støtte var helt avgjørende for islam. Beretninger 
etter beretninger i for eksempel Sahih al-Bukhari sier at Abu Talib var den som forsvarte profeten 
Mohammed (FVMH og hans familie) når samfunnet i Mekka var motstandere av hans budskap i 
begynnelsen av profetens arbeid. Likevel nevner noen av beretningene at Abu Talib (FVMH) vil ende i 
helvete. Påstander og svar om sjiaislam skal legge fram tre bevis for at Abu Talib (FVMH) var muslim:  

1. Koranen sier (2:221): ‘’… Gift ikke bort deres kvinner til hedninger før de har antatt troen…’’. 
Gjennom islamsk historie har kvinner som inntar islam blitt skilt fra deres vantro menn. 
Eksempelvis ble stedatteren til profeten Mohammed (FVMH og hans familie), Zainab, skilt fra 
sin mann når hun aksepterte islam. Fatimah bint Asad, som er konen til Abu Talib og moren 
til imam Ali (FVMD), var en av de første kvinnene som aksepterte islam. Hvorfor ble ikke hun 
skilt fra sin vantro mann, hvis hennes mann var vantro slik sunnimuslimer hevder? Dette 
beviser at Abu Talib også var muslim.  
 

2. Sunnimuslimske beretninger som sier at Abu Talib var vantro inneholder store svakheter 
enten i form av at de strider med andre beretninger eller strider med Koranen. Eksempel på 
det, er en beretning i Sahih al-Bukhari som er kjent som ‘’al-Dhehdah’’ (beretning nr. 3594). 
Den sier at på grunn av profeten Mohammed (FVMH og hans familie), vil Abu Talib få mindre 
straff på dommens dag. Men dette strider med flere vers i Koranen, som blant annet: 1) 
‘’Disse er det som har kjøpt jordelivet på bekostning av det hinsidige. Det blir ingen lettelse i 
straffen for dem. De kan ikke hjelpes.’’ (2:86), 2) ‘’Under denne skal de forbli. Det blir ingen 
lettelse for dem i straffen, og de gis ingen appell.’’ (2:162), og 3) ‘’Men de vantro, dem venter 
helvetes ild, hvor det ikke gjøres ende på dem så de dør, og heller ikke lettes straffen for 
dem. Slik belønner Vi enhver utakknemlig.’’ (35:36). Hvis vi skal tro på den sunnimuslimske 
fortellingen om at Abu Talib får lettelse på straffen, er det i strid mot alle disse versene, 
spesielt når Abu Talib levde med Allahs sendebud (FVMH og hans familie) og fikk høre 
argumentene og bevisene for islam dirkete fra han. Derfor har ikke sunnimuslimer annet valg 
enn å avvise beretningen som strider med Koranens klare tekst. Dermed har ikke 
sunnimuslimer troverdige beretninger som støtter deres mening.   
 

3. Utsagn og uttalelser fra Abu Talib beviser at han var muslim. Abu Talib var en dyktig poet. 
Hans kjente dikt er godt spredt i sunnimuslimske bøker. I tillegg finnes det i dag egne 
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boksamlinger for hans dikt. Både sjiamuslimer og sunnimuslimer referer til disse diktene. 
Gjennom diktene han har skrevet kommer det klart og tydelig frem at han tror på 
Mohammed (FVMH og hans familie) som profet og sendebud fra Allah den Allmektige. Er 
ikke dette et godt nok bevis?  

Vi kunne ha nevnt over ti (10) ulike bevis på at Abu Talib var muslim og døde som muslim, men vi 
valgte ut de tre viktigste bevisene. Påstander og svar om sjiaislam vil avslutningsvis understreke at 
Abu Talib i veldig stor grad har blitt dårlig behandlet eller glemt av alle muslimer. Uten Abu Talibs 
avgjørende støtte til Allahs sendebud (FVMH og hans familie), hadde ikke profetens historiske reform 
vært like vellykket.                        
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