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Oversetterne sin forord (fra persisk til engelsk) 

 

Nylig har den ikke-muslimske verden fått vite at islam er delt inn i to sekter, sjia 
og sunni, men det er så lite materiale på andre språk enn arabisk og persisk på sjia 
siden at den virkelige forståelsen er alt annet enn umulig. Dette er konsekvensen av 
den historiske ulykken at vestlig kontakt med islam var nesten kun med sunni 
samfunn, Saudi Arabia, Egypt, ottomanske Tyrkia, det meste av muslimsk India, 
etc. 
 
Nåværende arbeid korrigerer denne ubalansen på en mest ekstraordinær måte, for 
saken til sjia-islam er argumentert og støttes nesten helt fra ortodokse sunni kilder. 
Den politiske, juridiske og åndelige legitimitet av sjia posisjonen har blitt 
argumentert og dokumentert på engelsk, og fra kilder som vesten stort sett har 
oversett. 
 
Faktisk er det vist at den mest autoritative kilden til tolkingen av profeten 
Muhammeds budskap var hans fetter og svigersønn, Ali Ibn Abu Talib og de elleve 
andre utpekte etterfølgerne etter ham, som utgjør Imamene av Ithna Asheri (tolv 
imamer) sjia. På forskjellige tidspunkter i historien har dette faktum vært mer eller 
mindre anerkjent av den muslimske verden. 
 
Så nylig som 1959 bestemte Sheikh Mahmud Shaltut, sen rektor for Al-Azhar-
universitetet i Kairo og Grand Mufti fra den sunni sekten, at i tillegg til de fire 
sunnimuslimsk lovskolene som Hanafi, Hanbali, Malaki og shafi'i, var Ja'fari eller 
sjia lovskolen like akseptabelt for muslimene. 
 
En kort redegjørelse for hvordan dette var på grunn av Imam Mohamad Chirri 
oppfordring, direktør for det islamske senteret for nordamerikanere i Detroit, 
Michigan, kan bli funnet i Chirris bok "sjiaene under angrep", utgitt av Senteret. 
 
* * * 
Nåværende arbeid er basert på transkripsjonen av en dialog mellom flere sunni 
lærde og en 31-årig sjia lærd, al-`Abd al-Fani Muhammad al-Musawi Sultanu'l-
Wa'adhim, fra Shiraz, Iran, holdt over en periode på ti netter i Peshawar, India, 
som begynte 27. januar 1927. Dialogene var en modell av gjensidig respekt, og til 
tross for temaets alvor og tilstedeværelsen av et publikum på rundt 200, var det 
ingen brudd på respekt. 
  
Forfatteren refererer til seg selv gjennom boken som "Da'i", det er en som ber for 
eller påkaller en velsignelse på noen (ønsker andre godt), oversatt her som 
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"Velmenende". Hans suksess er indikerte av det faktum at i slutten av dialogen 
anerkjente en av hans sunni-motstandere og fem andre dignitærer i publikum, 
offentligheten deres konvertering til sjia-sekten. 
 
En betingelse for dialogen var at kun kilder som var akseptable for begge sektene, 
ville bli sitert. Dialogen ble holdt på Farsi, som ble forstått i byen Peshawar. 
Transkripsjonen, ble laget av fire journalister og publisert i avisene daglig, utgitt i 
bokform i Teheran og ble snart en klassisk autoritet i øst. Nåværende arbeid er 
basert på fjerde utgave, publisert i Teheran i 1971, året hvor Sultanu'l-Wa'adhim 
døde i en alder av 75 år. (1) 
 
Selv om dialogen var improvisert, så var lærdommen til Sultanu'l-Wa'adhim 
Shirazi (hvor navn betyr "Prinsen av talere fra Shiraz") at transkripten tjener som 
en detaljert bibliografisk referanse til hundrevis av sunni-avhandlinger, kjente og 
lite kjente, der påstandene til sjiaene er anerkjent. Av denne grunn refererer mange 
av sitatene til forfatterens anerkjente sekt eller skole, dvs. "Sulayman Balkhi 
Hanafi", som indikerer en tilhenger av Hanafi-delen, Sibt Ibn Jawzi Shafi'i, av 
shafi'i-sekten og så videre. 
 
Til tross for at denne boken har blitt akseptert i mange deler av den 
sunnimuslimske verden, har den også opplevd fiendskap, og har dessverre inspirert 
til misledelse og til og med forvirrende innblanding med de publiserte autoritetene. 
I sin introduksjon til den fjerde persiske utgaven skriver forfatteren: 
 
"... det er uheldig at noen av de lærdes egoisme nådde det punktet at deres 
forpliktelse til deres egen tro overveldet dem, og de våget å blande seg med de 
store verkene, og antar at sannheten ville ved å forandre eller utrydde visse studier 
bli brakt ut!" 
 
Og siden staten til ham som Gud den mest opphøyde har betrodd sikkerhet og 
bevaring av sannheten (nemlig al-Wa'adhim, som var nær slutten av sitt liv i 
skrivetidspunktet), tillater ikke mye tid for skriftlig introduksjon til denne 
avhandlingen, bekreftelse av denne ulykken vil bli angitt med et eksempel 
nedenfor. 
 
På side 301 i det tredje volumet av kommentaren, Kashshaf, samlet under ledelse 
av Sheikh Mustafa al-Halabi (2. utgave, 1319 EH utgitt av hovedregjeringens 
trykkhus av Amiriah Bulaq i Egypt), vises vers som Jarullah Zamakhshari, 
Kashshafs kommentator, erklærte offentlig sin tro på sjia legitimiteten. Men i 
utgaven av 1373 E.H. fra trykkeriet Istiqamah bi'l-Qahara er det nevnte dikt ikke å 
bli funnet. 
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Dette er et utvalg av handlinger fra gentlemennene fra sunni-sekten. På samme 
måte finnes det ikke noen referanser som vi har angitt i teksten til dette kompendiet 
(det vil si den nåværende boktranskripsjonen) i de nyere utgavene av disse 
referansene. Dette er ytterligere indikasjon på hva som er sagt. Av denne grunn har 
noen av dem blitt sitert i stor grad slik at du kan lese dem i denne 
oppsummeringen. " 
 
Vi har hørt at denne typen ondskap fortsetter i dag, med nye, velfinansierte utgitte 
utgaver av de grunnleggende samlingene av tradisjoner, dvs. Bukhari, Muslim, 
Tirmidhi, osv., som tilbys uinfomrte biblioteker, for å erstatte de eldre, men 
fullstendige utgaver! 
Det er derfor at de omfattende bibliografiske referansene i originalen har blitt 
beholdt her til prisen for å gjøre boken detaljert og mindre lett å lese. (2) 
 
Dermed vil arbeidet finne et sted i hver avdeling for nær østlige studier og hver 
guddommelig skole som er opptatt av økumeniske problemer i den moderne 
verden. Den bør studeres nøye av seriøse studenter i statsvitenskap og 
verdenshistorie som forsøker å forstå den fremvoksende tilstedeværelsen av islam i 
verdslige affærer. 
 
Og det skal selvfølgelig være av stor interesse for alle norsktalende muslimer som 
ønsker å ha tillit til kildene de er avhengige av for deres forståelse av islam. 
 
* * * 
 
Blant temaene som diskuteres i detalj er hendelsene rundt Den hellige profetens 
død, hans forsøk på å lage et testament, som han ble frustrert over av Umar, og det 
hemmelige valget av Abu Bakr, de to første etterfølgerne eller "kalifene" til sunni 
muslimene. Også diskutert i detalj er hendelsene på Ghadir Khum, hvor Ali er 
ansett av sjiaene å ha blitt eksplisitt utpekt av profeten som hans etterfølger. Dette 
er saker av uberegnelig betydning for senere historie og til justering av styrker i 
dag. 
 
Andre emner vedrører feilfortolkning av sitater fra profeten pleide å hevde at noen 
av hans følgesvenner var ufeilbare, og dermed legitimere folks forferdelige 
undertrykkelse av mange etterfølgende generasjoner av «etterfølgere», feiltolkning 
av Abu Bakrs tilstedeværelse i hulen med profeten under sin flukt fra Mekka for å 
indikere en enestående ære; Abu Bakrs urettferdige anfall av eiendommen til 
profetens datter, feilen og svakhetene til kalifen Umar, som anerkjente hans 
avhengighet av Ali for å tolke islamsk lovverk (Shari'at), og hans oppsigelse av 
mutà praksis (midlertidig ekteskap) i strid med profetens påbud, som er støttet av 
korrekt forståelse av Koranen. 
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Grusomheten Kalifen Usman viste til fremtredende følgesvenner som støttet Ali, 
som Abu Dharr; og den underlige posisjonen til profetens unge kone, Aisha, 
datteren til Abu Bakr, som ledet en militær kampanje mot Ali, ektemann av hennes 
samtid, Fatima, som var profetens egen datter og som hun var veldig sjalu mot. 
 
Fundamentalt for alle disse er spørsmålet om autorisasjon for overføring, og 
tolkning av islamsk lov og vitenskap. Dette var kodifisert blant sunniene av fire 
prinsipale legalister i andre og tredje århundre E.H. 
 
Deres meninger motsatte seg hverandre utrolig på slike spørsmål som lovligheten 
av vin og spise hundens kjøtt, og tillatelse til ekteskap med ens egen datter. I 
kontrast har sjia overføring vært singular og konsekvent - og i realiteten ble ofte 
sitert av sunni autoritære i fortiden, et faktum som til nå er ignorert, glemt eller 
undertrykt. 
 
* * * 
 
Et ord må legges til om transliteringen (er en type konvertering av en tekst fra ett 
skript til et annet) av arabiske og persiske ord. Vi har forsøkt å følge et mellommål 
mellom streng replikering av hele arabiske og persiske lyder, og unngå enhver 
form som ville være skremmende for den ikke-arabiske. Vi har tendens til den 
sistnevnte, og rangerer at araberen vil gjenkjenne og løse eventuelle tvetydigheter i 
behandlingen, mens den ikke-arabiske trenger former som er gjenkjennelige og 
utallige. 
 
* * * 
Mange av kildene som er sitert er uklare, ikke tilgjengelige på engelsk, og ofte 
omtales på forskjellige måter av lærde, og noen ganger til og med av forfatteren 
Sultanu'l-Wa'adhim. Når det er mulig, har disse problemene blitt løst, og navnet på 
arbeidet eller forfatteren som ofte blir brukt av lærde er gitt. 
  
Selv om vi har jobbet fra den persiske utgaven, vil vi gjerne anerkjenne hjelpen til 
en engelsk oversettelse som ble publisert i 1977 av Peermahomed Ebrahim Trust i 
Karachi. En lignende debatt, men ved brevveksling, ble utgitt i 1936 og utgitt 
under tittelen "The Right Path" (opprinnelig 'al-Muraja'at) av Peermahomed 
Ebrahim Trust i 1972. 
 
En revidert utgave ble utstedt av Zahra Publications, Blanco, TX i 1986. Denne 
utvekslingen begynte i 1911 mellom den sunni overhode (lederen) av Al-Azhar 
Universitet i Kairo og en fremstående sjia lærer fra Libanon, som forklarer sjia 
trosretning. Publikasjonen utviste uten tvil grunnlaget for den eventuelle formelle 
anerkjennelsen av Al-Azhar Universitet i 1959 av sjias Ja'fari lovskole, identifisert 
med den sjias Imam, Jaffar Sadiq, som nevnt ovenfor. 
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Må Allah tilgi våre feil, og akseptere vår hensikt, og velsigne Muhammad og hans 
familie! 
  
Hamid Quinlan 
Charles 'Ali Campbell 
11 Jamadi al-Awwal 1416 E.H. 
7. oktober 1995 
  
1. The death of Sultanu'l-Wa’adhim in 1971 is mentioned by Michael M.J. Fischer 
in Iran - From Religious Dispute to Revolution - p.178, Harvard University Press 
1980. 
2. For instance, see Tahrif! Investigating Distortions in islamic Texts for a few 
documented examples of such changes in Sahih al-Bukhari, Sahih al-Tirmidhi, and 
other books [Ed.] 
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Oversetterens forord (fra engelsk til norsk) 

 
Min motivasjon for å oversette den engelske versjonen av Peshawar Nights var 
kort tid etter at jeg hadde lest den og fått kjennskap til hva slags fantastisk 
mesterverk av en bok dette var. Prosessen var lang, og min tålmodighet og 
selvdisiplin ble satt på stor prøvelse gjentatte ganger. Tilslutt kunne jeg endelig se 
meg ferdig i april 2019. 
 
* * * 
 
Årsaken til hvorfor jeg valgte å oversette denne boken var fordi jeg så et behov for 
å få norsk sjia litteratur tilgjengelig blant den norske befolkningen. Da jeg ble 
muslim var litteratur på norsk om islam svært begrenset, og enda mer begrenset var 
litteratur om sjia-islam. Så når jeg ble muslim, var så og si 90% av litteraturen jeg 
fikk presentert sunni-islamsk litteratur, noe som i og for seg ikke var galt, men noe 
som gjorde at jeg ikke fikk et objektivt og nøytralt bilde av islam. Nettopp av den 
grunn falt valget av å bli en sunni muslim helt naturlig. Opp gjennom årene forstod 
jeg at det fantes en annen side av islam som var underrepresentert, både i deres 
antall og deres litteratur. På bakgrunn av dette, trodde jeg automatisk at dette ikke 
kunne være den riktige retningen av islam, men jo mer jeg leste og forsket om sjia-
retningen, desto mer og mer forstod jeg at dette var den fullkomne versjonen av 
islam. 
 
En annen årsak til oversettelsen av denne boken er grunnet de enorme 
misoppfatningene som eksisterer om sjia-islam. På samme måte som det eksisterer 
misoppfatninger om islam hos ikke-muslimer på et generelt basis, eksisterer det 
også misoppfatninger innad i islams innerste sirkler. Denne boken tar for seg de 
største misoppfatningene om sjia-islam og diskuterer dem på en saklig, akademisk 
og respektabel måte, uten å måtte krenke andres livssyn. 
 
* * * 
 
En utfordring med denne boken, er at det er en oversettelse av en annen 
oversettelse, noe som i noen situasjoner har gjort det vanskelig å oversette ord, 
setninger eller en mening som forsøkes å formidles i boken. Så langt det har latt 
seg gjøre har det viktigste med denne boken vært å formidle et så nøyaktig budskap 
som mulig, noe som i enkelte tilfeller har ført til at det ikke er gjort en direkte 
oversettelse, men snarere en oversettelse av budskapet og dens mening. 
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Boken krever generell forkunnskaper om islam, spesielt innen sunni og sjia. I 
begrepsforklaringene for denne boken har jeg prøvd å gjort rede for de mest 
vanlige og omtalte begrepene i boken som forhåpentligvis vil lette på forståelsen 
for leserne av denne boken. 
 
Tilslutt vil jeg rette en stor takk til alle som har bidratt til korrekturlesing. Samt 
min lærer og venner som har motivert meg under arbeidet. Og ikke minst Gud som 
har gitt meg styrke i denne prosessen.  



 29 

 

Begrepsforklaringer 

Ahlulbayt: Er profetens nærmeste familie. Med disse menes det i denne boken de 
fjorten syndefrie; Profeten Mohammed, Ali ibn Abu Talib og hans sønner Hassan 
og Hussain. Samt hans kone Fatima, profetens datter, og ni imamer fra imam 
Hussain sitt avkom. 
 
Akhira: Neste liv, det hinsidige.  
 
Al-Haram-moskeen: Også kjent som Masjid al-Haram, Haram eller Haram sjarif, 
er en stor moské som ligger rundt Kaba i Mekka.  
 
Amir al-Mu'minin: (arabisk: أمیر المؤمنین) er en arabisk tittel som vanligvis 
oversettes "Kommandøren til de trofaste" eller "De troendes ledere". Sjia er av den 
oppfatning at denne tittelen er eksklusiv forbeholdt til Ali. 
 
Barzakh: Et midlertidig mellomstadie som man havner i når man dør. En form for 
åndelig paradis/ helvete.  
 
Dammen av Kauthar (kauthar er ikke brukt i selve beretningen på arabisk, men er 
blitt brukt i oversettelsen av begrepet): er en dam på dommedagen som vil slukke 
tørsten (for alltid) til menneskene som drikker fra den. Disse vil deretter entre 
paradis. 
 
E.H: (Etter hijra.): Markerer tiden etter at profeten emigrerte fra Mekka til Medina.  
 
Imam: Guds representant som har som oppgave å iverksette og etablere Guds 
lover og regler (islam) i samfunnet.  
 
Imamat: Saken om imamah, lederskapet, som omfatter budskapet av autoritet til 
en som skulle lede folket i henhold til prinsippene for islam etter dødsfallet av Den 
hellige profeten. 
 
Khawarij: er medlemmer av en skole av tanke som dukket opp i det første 
århundre av islam under den første Fitna, lederkrisen etter profeten Muhammeds 
død. Det brøt i opprør mot autoriteten til kalif Ali etter at han ble enige om megling 
med sin rival, Muawiyah I, for å bestemme suksessen til kalifatet etter Siffines 
slag.   
 
Mutà: Midlertidig ekteskap 
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Mutàwatir: En hadith som er allmenkjent og gjentatt en god del ganger av mange 
berettere.  
 
Nasibi: Er en arabisk betegnelse som betyr "de som har hat". Ofte referert til de 
som har hat mot profetens familie, ahlulbayt. 
 
Sajda: Prostrasjon, en tilstand i bønn, der knærne, pannen og begge håndflatene er 
på bakken. 
 
Sharia: islamsk lovverk 
 
Takfiri: er en muslim som beskylder en annen muslim for vantro. Beskyldningen 
selv kalles takfir, avledet fra ordet kafir (ikke-troende), og beskrives som når "en 
som er en muslim, er erklært uren." 
 
Taqwa: Å handle og tenke slik Gud vil du skal tenke og handle. 
 
Ufeilbarlige imamer: At imamene aldri begår feil. Alle er ikke av denne 
meningen. Noen lærde mener derimot at imamene ikke er ufeilbarlige, siden det 
kun er Allah som er ufeilbarlig, men heller syndfrie og kan begå feil i visse 
sammenhenger i f.eks private affærer eller i politikk.  
 
Verspar: Dikt 
 
Wahhabismen: Grunnleggeren av wahhabismen, Muhammad ibn Abd-al-Wahhab, 
ble født rundt 1702–03 i oasen 'Uyayna i Najd. Han påstod å reformere islam og 
kom med sine egne ideer og egen aqida (trosoverbevisning) basert på sin egen 
ideologi. Han mente at den tawhid-versjonen som muslimer hadde fulgt siden 
fordums tid, ikke var riktig, og dermed anklaget han dem for å begå bida 
(nyskapning i islam) og shirk (avgudsdyrkelse) i religionen islam, selv om det 
tilsynelatende var ibn Wahhab som kom med en ny versjon og tolkning av islam, 
altså som begikk bida ifølge muslimske lærde og islamske organisasjoner verden 
rundt, blant annet islamsk universitet Al-Azhar. 
Muslimer flest er kritiske til wahhabismen. Wahhabitter blir kritisert for ikke å 
tilpasse islam etter den moderne tids krav. Wahhabismen sier at islam er kun den 
form og praksis av islam som de første tre generasjonene viste etter profeten 
Muhammeds tid. Ikke bare hans egen bror, Sulayman ibn abdul wahhab, men også 
53 blant verdens muslimske lærde. 
 
Wazir: Medhjelper 
 
Wali: Guds utvalgte venn/ utvalgte leder. 
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         I Allahs navn, Den Barmhjertige, Den Nåderike 
 

                     NETTENE I PESHAWAR 
 

 
Sultanu'l-Wa'adhim Shirazi, en eminent lærd fra Iran, besøkte India i 1927 (1345 
E.H) da han var 30 år gammel. Han fikk en gnistrende mottakelse hvor enn han 
gikk. Folk dro nytte av hans kunnskap om tradisjon, historie og kommentarer om 
den hellige Koranen. 
  
Han ble overtalt til å gå inn i en religiøs debatt den 23. Rajab, 1345 E.H, med folk 
av en annen tro i Peshawar, i det daværende India, som i dag er Pakistan. 
Diskusjonen fant sted på ti påfølgende netter. 
  
De to prinsipielle motdebattantene var anerkjente forskere i Kabul, Hafiz 
Muhammad Rashid og Sheikh Abdu's-Salam. Fire journalister spilte inn 
diskusjonene i nærvær av rundt 200 personer (sjia- og sunnimuslimer). 
  
Lokalavisene publiserte disse diskusjonene morgenen etter. Sultanu'l-Wa'adhim 
Shirazi samlet lokalavisberetningene av diskusjonene sammen i en bok på persisk, 
publisert i Teheran som Shabhaye-Peshawar eller Peshawar Nights. Det følgende 
er en oversettelse av den boken. 
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Den første samlingen, torsdag kveld, 23. Rajab, 1345 E.H  

 
Hafiz Muhammad Rashid, Sheikh Abdu's-Salam, Sayyid Abdu'l-Hayy og andre 
lærde av den regionen var tilstede. Diskusjonen begynte i nærvær av en stor 
forsamling. I blader og aviser, refererte de til forfatteren som ‘‘Qibla-o-Ka'ba’’, 
men i disse sidene har jeg henvist til meg selv som ‘‘Velmenende ’’ og Hafiz 
Muhammad Rashid som ‘‘Hafiz’’.  
  
Hafiz: Vi er veldig glade for denne muligheten til å diskutere de grunnleggende 
punktene hvor vi har ulike meninger. Vi bør først bestemme oss for hvordan vi skal 
gå frem. 
  
Velmenende: Jeg er villig til å delta i diskusjonene på betingelse av at vi legger til 
side alle fordommer og diskuterer saker rimelig, som brødre. 
  
Hafiz: Jeg ønsker også å få mulighet til å komme med en betingelse; at våre 
diskusjoner bør være basert på påbudene i Koranen. 
  
Velmenende: Denne betingelsen er ikke akseptabel siden Koranen er så kortfattet 
at dens dype betydning må tolkes gjennom henvisning til andre fakta og hadith. 
  
Hafiz: Riktig. Dette er fornuftig, men det er også nødvendig at det henvises til 
hadith og hendelser som er basert på ubestridelige bevis (som ikke kan nektes eller 
motsies). Vi bør avstå fra å henvise til tvilsomme kilder. 
  
Velmenende: Riktig. For en mann som meg, som er stolt nok til å hevde slektskap 
til profeten, er det ikke rettferdig å gå i mot eksemplene fastsatt av min stamfar, 
profeten av islam. Han er nevnt i Koranen som følgende: 
  
"Og du har sannelig sublim moral" (68:4) 
  
Det er også upassende å handle i mot de påbud i Koranen som sier: 
  
”Kall til Herres vei ved visdom og god formaning! Diskuter med dem på beste 
måte….” (16:125) 
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Slektskap til Den hellige profeten 
  
Hafiz: Unnskyld meg, du henviser til slektskap med Den hellige profeten. Det er 
allment kjent, men jeg ber om at du lar meg få vite din slekts opprinnelse slik at jeg 
kan vite hvordan slektskapet ditt når profeten.  
 
Velmenende: Mitt slektskap når profeten gjennom Imam Musa Kazim som følger; 
Muhammad, sønn av Ali Akbar (Ashrafu'l-Wa'adhim), sønn av Ismail Mujtahidal-
Wa'iz, sønn av Ibrahim, sønn av Salih, sønn av Abi 'Ali Muhammad, sønn av Ali 
(kjent som Mardan), sønn av Abi'l-Qasim Muhammad Taqi, sønn av (Maqbulu'd-
din) Hussain, sønn av Abi' Ali Hassan, sønn av Muhammad ibn Fathullah, sønn av 
Ishaq, sønn av Hashim, sønn av Abi Muhammad, sønn av Ibrahim, sønn av Abi'l-
Fityan, sønn av Abdullah, sønn av Hassan, sønn av Ahmad (Abu Tayyib), sønn av 
Abi 'Ali Hassan, sønn av Abu Jaffar Muhammed al-Hairi (Nazil al-Kirman), sønn 
av Ibrahim Az-Zarir (known as Mujab), sønn av Amir Muhammad al-Abid, sønn 
av Imam Musa Kazim, sønn av Imam Muhammed Bakir, sønn av Imam Ali 
Zainu'l-Abidin, sønn av Imam Hussain, sønn av lederen av de troende, Ali Ibn Abi 
Talib. 
  
Hafiz: Denne slektslinjen når lederen av de troende, Ali (måtte Allah velsigne 
ham) selv om du har sagt at det ender med profeten. Faktisk med denne 
slektsforskningen, bør du kalle deg selv blant de med relasjoner til Den hellige 
profeten og ikke blant hans direkte etterkommere. En etterkommer er en som 
direkte er knyttet til profeten. 
  
Velmenende: Vår slekt når profeten gjennom Bibi Fatima Zahra, mor til Imam 
Hussain. Jeg forstår ikke hvorfor du insisterer så mye på dette punktet.  
  
Hafiz: Jeg tror jeg er blitt misforstått. Det er mitt synspunkt at nedstigningen er 
anerkjent av den mannlige siden. Jeg siterer en arabisk kuplett; "mine sønner, 
barnebarn og døtre er fra meg, men min datters sønner er ikke fra meg." Hvis du 
kan bevise noe annet, kan du gjøre det. 
  
Velmenende: Det er sterke bevis, både fra Koranen og fra autentiske hadith, for å 
etablere mitt poeng. 
  
Hafiz: Vennligst forklar det slik at vi kan forstå. 
  
Velmenende: I det du snakket akkurat nå, husket jeg en diskusjon mellom Harun 
ar-Rashid, en abbasid kalif og vår Imam Musa Kazim om dette emnet. Imamen ga 
et så overbevisende svar at kalifen selv aksepterte det. 
  
Hafiz: Jeg vil gjerne høre om den diskusjonen. 
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Velmenende: Abu Jaffar Muhammed ibn Ali, kjent som Sheikh Saduq, i det fjerde 
århundre EH i hans Uyun al-Akbar ar-Riza (Store kilder for Riza), og Abu Mansur 
ibn Ali Tabarsi, i hans Ehtijajj (Støtter) gir en detaljert beskrivelse av samtalen som 
fant sted mellom Harun ar-Rashid og Imam Musa Kazim i kalifens domstol. 
  
Kalifen spurte imamen: "Hvordan kan du påstå at du er en etterkommer av 
profeten? profeten Muhammad hadde ingen etterkommere. Det erkjennes at 
etterkommere er fra den mannlige siden og ikke fra den kvinnelige siden. Du 
tilhører generasjonen av hans datter. Imamen resiterte vers 84-85 fra kapittel 6 i 
Koranen: 
  
“Og Vi gav ham Isak og Jakob, og veiledet dem begge, og Vi ledet tidligere Noa, 
og hans etterkommere David og Salomon, Job, Josef, Moses og Aron. Slik belønner 
Vi dem som gjør godt. Likeledes Sakarias, Johannes, Jesus, Elias, – alle var blant 
de gode”. 
  
Imamen spurte kalifen: “Hvem var Jesus sin far?” Harun svarte at Jesus ikke hadde 
noen far. Imamen sa: “Det var ingen, og likevel inkluderte Allah Jesus i avkommet 
av profetene gjennom Maria. Tilsvarende har han tatt med oss i avkommet av Den 
hellige profeten gjennom vår stammor Syeda Fatima”. 
  
Videre skriver Imam Fakhru'd-Din Razi, i sin Tafsir al-Kabir (Gode kommentarer) 
Bk IV, P 124, Problem V, om dette verset at det beviser at Hassan og Hussain er 
etterkommere av profeten av islam. Gud bekrefter i dette verset Jesus som en 
etterkommer av Abraham og Jesus hadde ingen far, dermed er dette slektskapet fra 
mor. 
  
På samme måte er Hassan og Hussain virkelige etterkommere av profeten. Imam 
Musa Kazim spurte Harun om han ønsket ytterligere bevis. Kalifen ba imamen om 
å fortsette. Imamen leste vers 61 fra kapittel 3, ‘‘Aal-'Imran’’ av Den hellige 
Koranen: 
  
“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 deres selv. Så skal vi anrope Gud, og nedkalle Guds 
forbannelse over dem som lyver”. 
  
Han fortsatte med å si at ingen har noen gang hevdet at profeten tok med seg noen 
andre bortsett fra Ali Ibn Abu Talib, Fatima, Hassan og Hussain i anledningen av 
den åndelige konkurransen (Mubahala) mot de kristne i Najran. Det følger derfor at 
“selv” (anfusana) betyr 'Ali Ibn Abi Talib. “Kvinner” (nisa'ana) betyr Fatima og 
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“sønner” (abna'ana) betyr Hassan og Hussain som Allah har identifisert som 
profetens egne sønner. 
  
Etter å ha hørt dette argumentet, utbrøt Harun; “Bravo, O Abu'l-Hassan”. Dette 
resonnementet viser tydelig at Hassan og Hussain er sønner av profeten og at 
Sa'dat Fatima (etterkommere av Bibi Fatima) er avkommet til Den hellige profeten. 
  
  
Ytterligere bevis som beviser at etterkommerne av Bibi Fatima er avkom av 
Den hellige profeten 
  
Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali, en av de største lærde, i sin ‘‘Sharh-i-Nahju'l-Balagha’’ 
(Kommentarer om toppen av veltalenhet [skrevet av lederen til de troende, Ali]) og 
Abu Bakr Razi i kommentaren sin, har sitert det samme verset, og hevder at 
Hassan og Hussain er, fra siden av sin mor, sønner av Den hellige profeten på 
samme måte som Allah i Koranen har inkludert Jesus i avkommet av Abraham fra 
siden av sin mor, Maria. 
  
Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i, i sin bok ‘‘Kifayatu't-Talib’’, og Ibn Hajar 
Makki på side 74 og 93 av ‘‘Sawa'iq Muhariqa’’ fra Tabrani og Jabir Ibn Abdullah 
Ansari og Khatib Khawarizmi i ‘‘Manaqib’’ fra Ibn Abbas - alle forteller at 
profeten sa: ‘‘Allah skapte avkom av hver Profet fra sin egen generasjon, men 
mine etterkommere kommer fra Ali’’.  
  
Khatib al-Khawarizmi in ‘‘Manaqib’’, Mir Sayyid Ali Hamadani Shafi'iin 
Mawaddatu'l-Qurba, Imam Ahmad Ibn Hanbal i ‘‘Musnad’’ og Sulayman Hanafi 
Balkhi i ‘‘Yanabiu'l-Mawadda’’ forholder seg i mer eller mindre grad til de samme 
ordene om at Den hellige profeten sa: 
  
‘‘Disse, mine to sønner, er to blomster av denne verden og begge er imamer 
(ledere), enten de er imamer åpent eller stille i sine hjem’’. Sheikh Sulayman 
Hanafi, i hans ‘‘Yanabiu'l-Mawadda’’, vier også kapittel 57 til dette temaet og 
siterer mange hadith fra sine egne lærde menn, som Tabrani, Hafiz Abdul-Aziz ibn 
Abi Shaiba, Khatib al-Baghdadi Hakim, Baihaqi, Baghawi og Tabari, som alle får 
frem i litt ulike versjoner at Hassan og Hussain er sønner av profeten. 
  
Mot slutten av samme kapittel skriver Abu Salih: Hafiz Abdu'l-Aziz Ibn Al-
Akhzar, Abu Nu'aim, Tabari, Ibn Hajar Makki på side 112 av ‘‘Sawa'iq Muhriqa’’ 
fra Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i på slutten av del I etter 100 kapitler i 
Kifayatu't-Talib og Tabari i fortellingen om livet til Imam Hassan forteller at den 
andre kalifaen, Umar Ibn Khattab, sa: 
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‘‘Jeg hørte profeten si at på dommedagen vil hver slekt bli oppløst bortsett fra min. 
Hver generasjon av en datter er fra deres fars side bortsett fra generasjonen av 
Fatima, som er fra henne og er koblet til meg. Jeg er deres far og deres stamfar’’. 
  
Sheikh Abdullah Ibn Muhammad Ibn Amir Shabrawi Shafi'i, i sin bok Kitabu'l-
Ittihafbi Hubbi'l-Ashraf siterte denne hadith fra Baihaqi og Darqutni fra Abdullah 
Ibn Umar, og han fra sin far, i anledning av bryllupet til Umm Kulthum. 
  
Jalalu'd-din Suyuti sitere fra Tabrani i sin 'Ausat', relatert fra kalifen Umar og 
Sayyid Abu Bakr Ibn Shahabu'd-din Alawi på sidene 39-42 i kapittel 3 i 
'Rishfatu's-sadi min Bahra Faza 'il Bani Nabiu'l-Hadi' (trykt i Maktabi A'lamiyya, 
Egypt i år 1303 EH), som beviser at etterkommerne av Fatima er av avkommet til 
profeten av islam. 
  
Derfor har kupletten som du siterte ingen kraft i møtet med alle disse bevisene. 
Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i, i sin "Kifayatu't Talib," beviser at sønnene til 
profetens datter er sønner av Den hellige profeten. Våre forfedres linje går tilbake 
til Imam Hussain, vi er derfor etterkommere av profeten. 
  
Hafiz: Ditt argument er rimelig og overbevisende.  
Folket spredte seg for Isha bønnen. 
  
I løpet av fordypningen spurte Nawab Abdu'l-Qayum Khan, som tilhører en adelig 
familie av "sunnier ', om tillatelse for å spørre Velmenende  noen spørsmål. 
  
  
Hvorfor sjia-muslimer kombinerer deres bønner 
 
Nawab: Hvorfor kombinerer sjia-muslimer zuhr- og asr-bønnene og maghrib- og 
isha bønnene? Dette er ikke i tråd med tradisjonen til Den hellige profeten. 
  
Velmenende: For det første, blant dine egne lærde er det ulike meninger om dette. 
Dernest, sier du at vi går i mot praksisen av profeten. Her tar du feil siden Den 
hellige profeten pleide å utføre disse bønnene på begge måter, noen ganger hver for 
seg, og noen ganger sammen. Nawab Sahib, snudde seg til sine lærde og spurte 
dem om det var sant at profeten utførte bønnene på begge måter. 
  
Hafiz: Han gjorde det, men bare når han var på reise eller når det var noen annen 
hindring, som regn. Ellers når han var hjemme pleide han alltid å utføre sine 
bønner hver for seg. 
  
Velmenende: Det er registrert i deres hadith at profeten pleide å utføre bønner 
separat så vel som kombinert hjemme og uten at det var noen hindringer tilstede. 
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Mange ahadith bekrefter dette faktumet. Muslim Ibn Hajjaj i sin Sahih i kapittel 
‘‘Jam'a Baina's-salatain fi'l-Hazar’’, forteller at Ibn Abbas sa: 
  
‘‘profeten pleide å be zuhr- og asr- samt maghrib- og isha-bønnene i fellesskap 
uten å bli tvunget til å gjøre det, eller når han var hjemme’’. Igjen Ibn Abbas 
fortalte:‘‘Vi sa åtte rak'ats av zuhr og zsr og senere syv rak'ats av maghrib og isha i 
fellesskap med Den hellige profeten’’. 
  
Den samme hadith har blitt gjengitt av Imam Ahmad Ibn Hanbal i sin Musnad, del 
1, side 221. Tilsvarende siterer Imam Muslim en rekke hadither om dette 
problemet. Han siterer Abdullah Ibn Shaqiqas som har sagt at Abdullah Ibn Abbas 
en dag leste noe etter Asr bønnen inntil solen og stjernene var synlige. 
  
Folk ropte: ‘‘Bønn, bønn’’, men Ibn Abbas brydde seg ikke om dem. Da en av 
Bani Tamimi ropte ‘‘Bønn, bønn’’ sa Ibn Abbas: ‘‘Du minner meg om Sunnah, 
men jeg har selv sett Den hellige profeten kombinere zuhr- og asr- samt maghrib- 
og isha-bønnen’’. 
  
Abdullah ibn Shaqiq sa at han følte usikkerhet om disse ordene og gikk til Abu 
Huraira for å spørre ham om dette. Han bekreftet hva Ibn Abbas hadde sagt. 
Gjennom en annen kjede av fortellere har Abdullah ibn Shaqiq berettet fra Aqil om 
en gang da Abdullah ibn Abbas talte til folket fra prekerstolen. Han ble der så 
lenge at mørket falt på. Når noen ropte tre ganger, ‘‘bønn, bønn, bønn’’, ble 
Abdullah Ibn Abbas irritert og sa: ‘‘Ve deg, du tør å minne meg om bønn, selv 
under Den hellige profetens dager pleide vi å kombinere zuhr med asr samt 
maghrib med isha’’. 
  
Zarqani i Sharhe Mawatta' av Imam Malik, del I, i kapittelet om ‘‘Jama'a Baina's-
Salatain’’, s. 263, fastslår Nisai, relatert gjennom Amru Ibn Haram fra Abi 
Sha'atha, at Ibn Abbas sa hans zuhr- og asr-bønner samt maghrib- og isha-bønner i 
fellesskap i Basra uten tidsforsinkelse eller handling mellom dem. Han sa at 
profeten sa sine bønner på samme måte’’.  
  
Også Muslim i ‘‘Sahih’’ og ‘‘Malikin Mawatta’’, kapittel ‘‘Jam'a Baina's-
salatain’’, og Imam Hanbal i Musnad siterer Ibn Abbas gjennom Said Ibn Jabir at 
profeten ba sine zuhr- og asr-bønner sammen i Medina uten å bli tvunget til å gjøre 
det av frykt eller av dårlig vær. 
  
Abu Zubair sa han spurte Abu Said hvorfor profeten kombinerte bønnene. Said sa 
at han også spurte Ibn Abbas det samme spørsmålet. Ibn Abbas svarte at profeten 
kombinerte bønnene, slik at hans tilhengere ikke skulle utsettes for unødige 
vanskeligheter og unødig lidelse. 
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Det finnes også mange andre hadith der Ibn Abbas har sagt at profeten av islam 
kombinerte zuhr- og asr- samt maghrib- og isha-bønnene uten å bli tvunget til å 
gjøre det. Disse hadithene i ‘‘Sahih’’ og i mange andre autentiske bøker beviser 
tillatelsen til å kombinere disse bønnene både hjemme og under reise. 
  
Hafiz: Det finnes ingen slik hadith i ‘‘Sahih Bukhari’’. 
  
Velmenende: Da alle forfatterne av ‘‘Sahih’’ som Muslim, Nisai, Ahmad Ibn 
Hanbal og eksponentene for ‘‘Sahihain’’ av Muslim, Mubhari og andre store sunni 
lærde har sitert disse tingene, er dette tilstrekkelig for oss å vinne vårt punkt. 
  
Faktisk har Bukhari også bokført disse hadith i sin ‘‘Sahih’’, men han har 
svikefullt satt dem bort fra sin rette plass, altså den delen om kombinasjonen av to 
bønner. 
  
Hvis du går gjennom kapitlene ‘‘Bab al-Ta'akhiru'z-Zuhr li'l-Asr Min Kitabe 
Mawaqitu's-Salat’’ og ‘‘Bab al-Dhikru'l-Ishawa'l-Atma’’ og ‘‘Bab al-Waqtu'l -
Maghrib’’, vil du finne alle disse hadithene. Disse hadithene er samlet under 
overskriften ‘‘Tillatelse og fullmakt til å kombinere to bønner’’ og dette beviser at 
det er en allment kjent oppfatning av lærde menn i de to sektene. Troverdigheten 
av disse hadithene har allerede blitt anerkjent i bøkene av ‘‘Sahih’’. 
  
Tilsvarende i Allama Nuri sin ‘‘Sharhe Sahih Muslim’’, Asqalani, Qastalani, 
Zakariyya al-Razi i kommentarene skrevet om ‘‘Sahih Bukhari’’, Zarqani sin 
kommentar til ‘‘Mawatta'’’ av Malik og andre som har sitert disse hadith. Etter å 
ha sitert hadithen av Ibn Abbas, erkjente de deres autentisitet og innrømmet at 
disse hadithene var bevis på det er akseptabelt å kombinere to bønner. 
  
Nawab: Hvordan er det mulig at disse hadithene eksisterer i våre autentiske bøker, 
men lærde har valgt å se bort fra dem? 
  
Velmenende: Denne praksisen av deres lærde er ikke begrenset til dette temaet 
alene. Du vil se mange slike eksempler senere. I denne saken har sunni lærde i 
rettsvitenskap, tilsynelatende uten mye seriøs tanke eller av andre årsaker som jeg 
ikke forstår, gitt dårlige forklaringer som motsier disse hadithene. De forklarer det 
med at disse hadithene refererer til situasjoner som involverer frykt, fare, regn eller 
vind. Noen av de eldre lærde, som Imam Malik, Imam Shafi'i og noen andre 
jurister i Medina ga samme forklaring. Dette til tross for at denne hadithen av Ibn 
Abbas sier tydelig at de to bønnene ble utført uten at det var frykt tilstede eller at 
det var mulighet for regn. 
  
Andre lærde har antydet at kanskje himmelen var overskyet, og de som utførte 
bønnene ikke visste tiden. Kanskje var det slik at når de avsluttet zuhr-bønnen, 
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spredte skyene seg og de så at det var tid for asr-bønnen. Dermed måtte de be zuhr- 
og asr-bønnene sammen. Jeg tror ikke at det finnes en mer usannsynlig forklaring 
enn dette. Det kan hende at disse tolkene ikke brydde seg om at den personen som 
utførte disse bønnene var Den hellige profeten av islam (s.a.a.w). Skyer hadde ikke 
samme betydning for han som for alle andre. Han var den som forstod alle årsaker 
og virkninger. 
  
Hadithen av Ibn Abbas viser tydelig at han fortsatte talen så lenge at publikum 
gjentatte ganger ropte "bønn, bønn". De minnet ham om at stjernene hadde dukket 
opp, og at det var tid for bønn. Men han forsinket maghrib bønnen med vilje slik at 
han kunne be både Maghrib og Isha bønnen sammen. Abu Huraira bekrefter også 
denne handlingen, og sier at profeten også handlet på samme måte. Slike falske 
forklaringer, i lys av klare retningslinjer er beklagelig. 
  
Sheikhu'l -islam Ansari, i hans Tuhfatu'l - Bari fi Sharhe Sahihu'l -Bukhari i 
kapittel "Salatu'z - Zuhr ma'l - Asr wa'l - Maghrib ma'al Isha," side 292, del II, og 
tilsvarende, Allama Qastalani, på side 293, del II av " Irshadu's - Sari fi Sharhe 
Sahihu'l -Bukhari, samt andre eksponenter for Sahih Bukhari innrømmer at denne 
type forklaringer er imot den åpenbare betydningen av hadithen og det å insistere 
på at hver rituell bønn må bli  bedt hver for seg er et grunnløst krav. 
  
Nawab: Så hvordan gjorde denne uenigheten slik at det oppsto to sekter av 
muslimer som er ute etter hverandres blod, og samtidig fordømmer hverandres 
handlinger? 
  
Velmenende: Du sier at de to sektene av muslimer er fiendtlig til hverandre, men 
jeg er uenig. Vi sjia muslimer ser ikke ned på noen av sunni lærde, eller, vanlige 
folk av våre brødre, sunnier. Vi beklager at propaganda av khawarij, Nasibis og 
Umayyadene har påvirket hjertene til noen mennesker. Dessverre, betrakter noen 
sunnier deres sjia brødre som er ett med dem når det gjelder Qibla (Ka'ba), den 
hellige bok (Koranen), og profeten, som benektere av sannheten, avgudsdyrkere, 
og vantro. 
  
Når det gjelder spørsmålet ditt om hvordan denne splittelsen begynte, så kan vi 
kanskje diskutere dette ved en senere anledning. Når det gjelder om man skal be 
bønnene hver for seg, eller sammen, har sunni juridiske lærde registrert hadith som 
tillater sammenslåing av Dhuhr med Asr, og Maghrib med Isha bønn som et 
spørsmål om letthet, komfort, eller sikkerhet. Jeg vet ikke hvorfor noen ikke anser 
det tillatt å be de to bønnene sammen i fravær av enhver hindring . 
  
Noen autoriteter, som Abu Hanifa og hans tilhengere, forbød sammenslåing av 
bønn under noen omstendigheter, om det er noen hindring eller ikke, eller om 
bønnene er praktisert under reise eller i hjemmet. Shafi'ene, Malikiene og 



 40 

Hanbaliene, med alle sine forskjeller i essensielle og ikke - essensielle prinsipper, 
har tillatt sammenslåing av bønnene under en lovlig reise. Men lærde av sjiaene, 
har i lydighet til de hellige imamer og avkom av Den hellige profeten, 
betingelsesløst tillatt sammenslåing av bønner sammen. 
  
Selvfølgelig er ofringen av bønnen på det angitte tidspunktet å foretrekke, enn å be 
i et intervall, som har vært klart uttalt i fortolkende bøker som omhandler 
problemer av religiøs utførelse skrevet av sjia lærde. Siden mennesker ofte er 
opptatt med sine egne saker, og har sine egne bekymringer og angst, frykter de at 
de kan gå glipp av deres bønn. Derfor, for deres egen skyld, og for å unngå 
motgang og lidelse, ber sjiaene sine to bønner i et intervall (hvis ønskelig), enten 
det er tidlig eller sent, under den fastsatte tid. 
  
Nå tror jeg dette er tilstrekkelig nok for å opplyse våre sunnimuslimske brødre som 
ser på oss med indignasjon (sinne/eller vrede). Kanskje vi kan gå tilbake til våre 
diskusjoner om det grunnleggende, hvoretter spørsmål om praksis vil bli løst. 
  
  
Hvordan Allama´s forfedre utvandret fra Hijaz til Iran 
  
Hafiz Sahib spurte Allama Sultanu'l-Wa'adhim om å fortelle han hvordan Allamas 
forfedre utvandret fra Hijaz til Iran. Han fortalte om sine forfedre som ble myrdet i 
Shiraz på ordre fra abbasittenes konge. Deres mausoleer (gravsted) tiltrekker 
fortsatt pilegrimsreisende fra mange land.  
  
Kjente blant dem er Sayyid Amir Muhammad Abid, Sayyid Amir Ahmad (Shah 
Charagh), og Sayyid Alau'd-din Hussain, alle sønner av Imam Musa Kazim.  
  
  
Hvordan graven til lederen av de troende, Ali, ble oppdaget 
  
 Hafiz: I hvilken tilstand var graven til lederen av de troende, Ali, oppdaget 150 år 
etter hans død? 
  
Velmenende: Fordi Umayyad undertrykkelsen var så intens i løpet av Alis senere 
liv, bestemte Ali seg i sitt testament at kroppen hans skulle  begraves om natten i 
hemmelighet, og at ingen spor av graven skulle overlates. Bare et fåtall av hans 
nære følgesvenner og hans sønner deltok i begravelsen. På morgenen den 2l. 
ramadan da han var på vei til å bli gravlagt, ble to transportmidler forberedt. En ble 
bedt om å gå til Mekka, mens den andre til Medina. Det er derfor i mange år hans 
grav forble ukjent for folk flest. 
  
Hafiz: Hvorfor ble gravens plassering holdt hemmelig? 
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Velmenende: Trolig på grunn av frykt for de korrupte Ummayadene. De var 
spesielt fiendtlig til medlemmene av avkommet til profeten. De kunne ha gjort hva 
som helst mot graven for å ydmyke Ali. 
  
Hafiz: Er det mulig at en muslim, selv om det er en fiende, kan være voldelig mot 
graven til en annen muslimsk bror? 
  
Velmenende: Har du ikke studert historien til Ummayadene? Fra den dagen dette 
elendige dynastiet kom til makten ble døren for undertrykkelse åpnet blant 
muslimene. For en skam! Hvilke grusomheter de begikk! Hvilket blod de sølte, og 
hvilke hedrer de ruinerte! Med dyp skam, har dine fremstående lærde  rapportert 
mange av deres forbrytelser. Allama Maqrizi Abu'l-Abbas Ahmad ibn Ali Shafi'i 
registrert de hjerteskjærende grusomheter av Ummayadene i sin bok Annaza' Wa't-
takhasum fima baina Bani Hashim wa Bani Umayya. 
  
  
Skjending (hærverk) av graver ved Bani Umayyad 
  
Som eksempler på hva de var i stand til, vil jeg sitere bare to hendelser: 
martyrdommen til Zaid ibn Ali ibn Hussain, kjent som Zaid Shahid) og 
martyrdommen av hans sønn, Yahya. Historikere fra både sjia og sunni har 
registrert at når Hisham ibn Abdul - Malik ble kalif, begikk han mange 
grusomheter. 
  
Med hensyn til Bani Hashim, var han spesielt grusom. Endelig gikk Zaid ibn Ali , 
sønn av Imam Zainu'l - Abidin - godt kjent som en stor vitenskapsmann og en from 
teolog - dro for å se kalifen med hensikt å søke oppreisning for klagene fra Bani 
Hashim. 
  
Så snart Zain ankom, ydmyket kalifen han. I stedet for å hilse på Zaid som en 
direkte etterkommer av Den hellige profeten brukte kalifaen slik avskyelig språk 
som jeg ikke kan gjenta. På grunn av denne skammelig behandling, forlot Zaid 
Syria for Kufa, hvor han samlet en hær mot Bani Umayyad. Guvernøren i Kufa, 
Yusuf ibn Umar Thaqafi, kom ut med en stor hær for å møte ham. Zaid resiterte 
følgende krigsdikt: "Skammelig liv og hederlig død: begge er bitre retter, men hvis 
en av dem må velges, er mitt valg hederlig død." 
  
Selv om han kjempet tappert, ble Zaid drept i slaget. Hans sønn, Yahya, tok hans 
kropp fra feltet, og begravde ham bort fra byen, nær elvebredden, slik at vannet 
kunne renne over det. Imidlertid ble graven oppdaget og under Yusuf´s ordre, ble 
liket gravd opp, Zaids hode ble kuttet av og sendt til Hisham i Syria. I måneden 
Safar, 121 EH, hadde Hisham plassert den hellige kroppen av etterkommeren til 
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profeten i galgen (innretning til å henge dødsdømte på en stang/stolpe) helt naken. 
For fire år forble det hellige legeme i galgen. 
  
Deretter, når Walid Ibn Yazid ibn Abdul-Malik ibn Marwan ble kalif i 126 EH, 
beordret han om at skjelettet skulle tas ned fra galgen, bli brent og at asken skulle 
blir spredt i vinden. 
  
Denne forbannede mannen begikk en lignende grusomhet til kroppen av Yahya ibn 
Zaid av Gurgan. Denne edle mannen motarbeidet også undertrykkelse av Bani 
Umayya. Også han ble martyr på slagmarkeden. Hodet hans ble sendt til Syria, og 
som i tilfellet med sin ærede far, ble kroppen hans hengt i galgen i seks år. Både 
venner og fiender gråt ved synet. Waliu'd-din Abu Muslim Khorasani, som hadde 
reist seg imot Bani Umayya på vegne av Bani Abbas, tok hans kropp ned og 
begravde det i Gurgan, hvor det er et pilegrimsmål i dag. 
  
  
Ugjerninger av dette dynastiet 
  
I lys av de ugjerningene det forbannede dynastiet begikk, ble kroppen til lederen av 
de troende, Ali, begravet i løpet av natten, og ingen spor av hans grav forble igjen. 
Graven var ukjent inntil dagene av kalifen Harun ar-Rashid. En dag kom Harun for 
å jakte i området av Najaf, der hjorter levde i et stort antall. Når hundene jaget 
hjortene, tok de tilflukt på haugen ((rundaktig) forhøyning i terrenget) av Najaf, en 
liten bakke som hundene ikke ville stige opp i. Når hundene trakk seg tilbake flere 
ganger, ville hjortene komme ned, men når hundene igjen sprang etter dem, tok 
hjortene tilflukt på haugen. Forståelse for at det var en grunn for hundenes atferd, 
sendte Harun sine menn for å undersøke Najaf. De brakte en gammel mann til ham 
og kalifen spurt om hemmeligheten bak hvorfor hundene ikke klatret opp på 
haugen. 
  
  
Oppdagelsen av den hellige graven til Ali 
  
Den gamle mannen svarte at han visste hemmeligheten, men at han var redd for å 
avsløre den. Kalifen garanterte ham trygghet, og mannen fortalte han følgende: 
"Når jeg kom hit med min far, gikk han på haugen og ba bønner der. Da jeg spurte 
ham hva som var der, sa han at de hadde kommet dit med Imam Jafar al-Sadiq for 
et besøk tidligere (Ziyarat). Imamen hadde sagt at dette var den hellige graven til 
sin ærede bestefar, lederen for de troende, Ali, og at det snart ville bli kjent. "På 
kalifens befaling ble det stedet gravd opp, og tegnene på en grav ble klart sammen 
med en tablett med en inskripsjon på syrisk, som betyr:" I Allahs navn, Den 
Barmhjertige, Den Nåderike. Denne graven er utarbeidet av profeten Noah for Ali, 
stedfortrederen av Muhammed, 700 år før vannflommen.  
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Kalifen Harun rettet respekt til stedet, og beordret restaurering av jorden. Han 
utførte to bønne-enheter av bønn. Han gråt mye og la seg på graven. Deretter, på 
hans ordre, ble hele saken utlevert til Imam Musa Kazim i Medina. Imamen 
bekreftet at graven til sin ærede bestefar, lederen av de troende, Ali, var på dette 
stedet. Harun bestemte seg da at en steinbygning skulle bli reist over den hellige 
graven til lederen av de troende, som ble kjent som ‘Hajar Haruni'-stein strukturen 
bygget av Harun. Etter hvert, spredde nyhetene seg, og muslimer besøkte det 
hellige stedet. Ibrahim Mujab, tipp oldefaren til 'Sultanu'l-Wa'adhim' (Velmenende 
) forlot også Shiraz for dette hellige besøket, og etter å ha utført Ziarat, døde han i 
Karbala. Han ble gravlagt nær den hellige graven til hans oldefar, Imam Hussain. 
Hans grav ligger i det nordvestlige hjørnet av hans hellige mausoleum, og besøkes 
jevnlig av hans beundrere. 
  
  
 
Forskjeller omkring gravstedet til lederen for de troende 
  
Hafiz: Til tross for disse konkluderende bemerkningene, tror jeg at graven til 'Ali 
(måtte Allah velsigne ham) ikke ligger i Najaf . Lærde er uenige på dette punktet. 
Noen sier graven er i statshuset i Kufa, og noen sier at det er i qibla av den sentrale 
moskeen i Kufa, og noen sier at det er i porten som kalles ‘Bab al-Kinda' av 
moskeen i Kufa, og noen mener at det er i Rahba i Kufa, fremdeles mener andre at 
det er ved siden av graven til Fatima i Baqi . 
  
I Afghanistan, er det også, et sted i nærheten av Kabul kjent som gravplassen til 
Ali. Ifølge en betraktning, ble det hellige legemet av  Ali plassert i en boks, for 
deretter  bli lagt på ryggen av en kamel for  å bli sendt til Medina. Et parti av menn 
snappet boksen, fordi de trodde det fantes verdisaker i den. Når de åpnet den, så de 
den hellige kroppen, førte den til Kabul, og begravde det på dette stedet. Det er 
derfor folk hedrer dette stedet . 
  
Velmenende: Disse forskjellene oppstod på grunn av detaljene i hans testament, 
som foreskrev at arrangementet for hans begravelse forvirret hans gravsted. Det er 
relatert fra Imam Jaffar Sadiq at på tidspunktet for hans død, fortalte lederen av de 
troende sin sønn, Imam Hussain, at etter å begravd ham i Najaf, skulle han 
forberede fire graver for ham i fire forskjellige steder: i moskeen i Kufa, i Rahba, i 
huset til Ju'da Hira, og i Ghira. sjiaene er enige om at hans hellige gravsted er i 
Najaf. Hva enn de har lært fra Ahlulbayt er autentisk. "Folk i huset" vet best om 
hva som er relatert til huset. 
  
Jeg undrer virkelig på dine lærde, som har neglisjert uttalelsene fra avkommet av 
Den hellige profeten i enhver sak. De spurte ikke om plasseringen av graven til 
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faren (Ali) fra hans egne sønner for å lære sannheten. Det er uten tvil at barna 
visste mer om graven til sin far enn det andre gjorde. 
  
Hvis noen av disse aktuelle teoriene hadde vært korrekte, ville de hellige imamene 
ha informert sine tilhengere om det. Men de har bekreftet plasseringen i Najaf, 
besøkt stedet selv, og har oppfordret sine tilhengere til å besøke stedet. Sibt Ibn 
Jauzi, har i sin 'Tadhkira', nevnte disse forskjellene. 
  
Han sier : "Det sjette synet er at det er i Najaf på den kjente plassen, som er mye 
besøkt. Til alle alternativene, er dette det riktig synspunktet. Tilsvarende har de 
andre lærde, for eksempel som Khatib - e Khawarizmi i Manaqib, Muhammad ibn 
Shafi'i i Matalibu's - Su'ul, Ibn Abi'l - Hadid i Sharhe Nahju'l - Balagha, Firuzabadi 
i leksikonet hans, Qamus, under ordet Najaf, og andre lærde holdt fast ved at 
lederen til de troendes grav ligger i Najaf. 
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Andre samling, fredag kveld, 20. Rajab, 1345 EH 

  
Hafiz: Jeg er veldig imponert over din lærerike forklaring om dine forfedres linje. 
Jeg innrømmer at du er en etterkommer av Den hellige profeten, men jeg lurer på 
hvordan en mann av din læring kan være under nedverdigende påvirkning av 
fiendene. Etter å ha forlatt veien til dine berømte forfedre, har du adoptert veiene 
av de misledende fra Iran. Hva jeg mener med de tåpelige veier av fiendene, er de 
innovasjoner som har kommet inn i islam gjennom israelittene. 
  
Velmenende: Vennligst forklar hva du mener. 
  
  
Misforståelse om opprinnelsen til sjia sekt 
  
Hafiz: Israelittenes hele historien er farget med svik. Abdullah Ibn Saba' San'a'i, 
Ka'abu'l-Ahbar, Wahhab Ibn Munabba, og andre bekjente islam, og lot til å 
akseptere hadith av profeten og skapte dermed forvirring blant muslimene. 
  
Den tredje kalifen, Uthman ibn Affan, forfulgte dem, og de flyktet til Egypt, hvor 
de etablerte en sekt kjent som sjia. De spredte falske rykter om kalifen Uthman, og 
fabrikkerte hadith om at profeten hadde utpekt Ali som kalif, og Imam. Med 
dannelsen av denne sekten, var det utbredt vold, noe som førte til drapet på kalifen 
Uthman, og forutsetningen om kalifatet av Ali. En gruppe som var fiendtlig til 
Uthman stod høyt i favør for Ali. Under kalifatet av Umayyadene, når menneskene 
i familien til Ali og hans tilhengere ble drept, gikk denne gruppen i dekning. 
Likevel, noen mennesker, som Salman al-Farsi, Abu Dharr Ghifari, og Ammar 
Yasir, støttet saken til Ali. Denne kampen fortsatte til tiden av Harun ar-Rashid, og 
spesielt hans sønn, Ma'mun ar-Rashid Abbasi, og de spredte deretter ideen om at 
Ali var å foretrekke fremfor de andre kalifene. Iranerne var fiendtlig innstilt til 
arabere som hadde erobret dem, men fant en mulighet til å utfordre araberne i 
religionens navn. sjiaene ble sterke under perioden av Dailamites og Safavid 
kongene, og ble til slutt til slutt den offisielle religionen i Iran. De ble deretter 
formelt kjent som sjia sekten.  
  
Kort sagt, ble sjia’s sekt grunnlagt av en jøde, ved navnet Abdullah Ibn Saba. 
Ellers ville det ikke vært noen slike ord som sjia i islam. Din bestefar, Den hellige 
profeten, hatet ordet sjia. Faktisk så er sjia-sekten en del av den jødiske tro. 
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Jeg lurer på hvorfor du forlot den riktige veien  av dine forfedre og fulgte stien av 
dine forgjengere, som adopterte jødiske metoder. Du burde ha fulgt den hellige 
Koranen og eksempelet av din bestefar, profeten. 
  
  
Absurd å knytte Abdullah Ibn Saba med sjia 
  
Velmenende: Det er uvanlig for en lærd  som deg å basere sine argumenter på helt 
feil grunnlag. Det er ingen mening i å knytte navnet Abdullah Ibn Saba med sjia'er. 
Abdullah Ibn Saba var jøde, og ifølge sjia kilder, en hykler, og er hardt fordømt. 
Hvis han på noen tid viste seg for  å være en følger av Ali, hvordan beviser det at 
han grunnla sjiaretningen. ? Hvis en tyv tar på seg antrekket til en lærd , setter seg 
på prekestolen, og skader årsaken (omdømme) til islam, burde du være sterkt 
motvillig til læring og kalle de lærde for tyver? 
  
Faktisk, har sjia muslimer aldri bare vært et politisk parti. De har alltid omfattet en 
religiøs sekt, som ikke ble grunnlagt, som du sier, i den tiden av kalifen Uthman, 
men som derimot ble spredd gjennom ord og kommandoer av profeten i hans egen 
tid. Mens du argumenterer på grunnlag av oppdiktede bevis fra fiendene, vil jeg 
sitere for deg et vers fra Koranen, og registreringer av dine egne forfattere for å 
etablere den sanne posisjon. 
  
  
 
Betydning av sjia 
  
Velmenende: sjia, som du vet, betyr sjia litterært "følger". En av deres største 
'ulema', Firuzabadi, i sin 'Qamusu'l-Lughat', sier, "navnet sjia betyr vanligvis hver 
person som er en venn av Ali og hans familie. 
  
Dette navnet er spesielt for dem." Nøyaktig samme betydning er gitt av Ibn Athir i 
Nihayatu'l-Lughat. Ifølge dine egne kommentarer, betyr ordet sjia tilhenger av Ali 
ibn Abu Talib" og ble brukt på denne måten under tiden av profeten. Faktisk, så 
var det profeten selv som introduserte ordet sjia som betyr ”etterfølger av Ali ibn 
Abu Talib”. Og dette ordet ble brukt av Den hellige profeten som Allah sier: 
"Heller taler han ikke av eget begjær/lyster. Det er intet annet enn åpenbaring som 
er åpenbart." (53:3-4)  
  
Hafiz: Hvor er noe slikt? Vi har aldri sett det. 
  
Velmenende: Vi har sett det, og vi tror ikke det riktig å skjule fakta. Allah 
fordømte de som skjulte og kalte dem følgesvenner av helvete. Allah sier; ”De som 
skjuler det Vi har åpenbart av klar beskjed og ledelse etter at vi har gjort det klart 
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for folk i skriften, over dem hviler Guds og menneskers forbannelse.” (2:159) “De 
som skjuler noe av skriften som Gud har åpenbart for dem, og tuskhandler med den 
for en billig penge, de fyller sin buk ikke med noe annet enn ilden, og Gud vil ikke 
tale til dem på oppstandelsens dag, ei heller rense dem. Det venter dem en 
smertelig straff.” (2:174) 
  
Hafiz: Hvis vi kjenner sannheten og skjuler den, er jeg enig i at vi fortjener 
fordømmelse som er åpenbart i disse hellige versene. 
  
Velmenende: Jeg håper du holder disse to versene i bakhodet slik at det ikke blir en 
vane eller at kanskje intoleranse ikke overmanner deg. Hafiz Abu Nu'aim Ispahani 
er en av de mest fremstående av dine berettere i hadith. Ibn Khallikan har rost han i 
hans 'Wafayatu'l-A'ayan' som en av de store menn av visdom, og en av de  største 
lærde innen beretterere av hadith. Han sier også at de ti bind av hans 'Hilyatu'l-
Auliya' er blant de mest lærerike bøker. Salahu'd-din Khalil ibn Aibak Safdi skriver 
i sin 'Wafiy bi'l-Wafiyat' om han, "Kronen av berettere av hadith, Hafiz Abu 
Nu'aim, var den fremste i kunnskap, fromhet og ærlighet. Han hadde en høy 
posisjon i beretningene og forståelsen av hadith. Hans beste verk er Hilyatu'l-
Auliya i 10 bind, som består av avledninger fra de to sahihene. Muhammed ibn 
Abdullah al-Khatib lovpriser ham i Rijali'l-Mishkati'l-Masabih, der sier han at han 
er blant de ledende beretterne av hadith som fortellingene er helt ytterst pålitelig. 
  
Kort sagt, denne respekterte lærden og hadith-forskeren, stolthet av deres lærde, 
forteller fra Abdullah ibn Abbas gjennom sin egen kjede av fortellere i sin bok 
Hilyatu'l-Auliya hvor det fortelles: "Når følgende vers i den hellige Koranen 'en ble 
åpenbart: Men de som tror og lever rettskaffent, disse er de beste skapninger. Deres 
lønn er hos Herren, Edens haver, hvor bekker sildrer, hvor de skal være og bli for 
alltid. Gud er tilfreds med dem, og de er tilfreds med Ham. Dette for dem som 
frykter Herren (98:7-8), profeten adresserte Ali, og sa:' O 'Ali, den beste av 
skapninger (Khairu'l-bariyya) i dette hellige verset refererer til deg og dine sjia. På 
oppstandelsens dag, skal du og dine etterfølgere (sjia) oppnå en slik posisjon at 
Allah vil være fornøyd med dere, og dere vil være fornøyd med Ham." 
  
  
Ytterligere meritter av sjia 
  
Tilsvarende Abu'l-Muwayyid Muwafiq Ibn Ahmad Khawarizmi i det 17. kapittel 
av sin Manaqib; Hakim Abu'l-Qasim Abdullah Ibn Abdullahi'l-Haskani, i 
Shawahidu't-Tanzil; Muhammad Ibn Yusuf Ganji Shafi'i i Kifayatu't-Talib på side. 
119, Sibt Ibn Jauzi i Tadhkira på side. 31, Munzir Ibn Muhammad Ibn Munzir, og 
spesielt Hakim, har fortalt at Hakim Abu Abdullah Hafiz (en av dine største ulama) 
sa: 
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Basert på vitnesbyrd av fortellere som nådde tilbake til Yazid Ibn Sharafi'l-Ansari, 
skribenten til lederen av de troende, Ali ibn Abu Talib, at Ali sa at på tidspunktet 
for profetens død, hvilte profeten på Alis bryst og sa: 
  
"Du har hørt det hellige verset: Men de som tror og handler godt, disse er de beste 
skapninger (98:7). 
  
Disse er dine sjia. Min og din møteplass skal være ved havet av Kauthar (i 
Paradiset). Når alle skapte vesener samles for beregning, vil ansiktet ditt være lyst, 
og du vil bli identifisert på den dagen som lederen for de med lyst ansikt." 
  
Jalalu'd-din Suyuti, i hans Durru'l-Mansur' siterer Abu'l-Qasim Ali ibn Hassan 
(kjent som Ibn Asakir Damishqi), som siterer Jabir Ibn Abdullah Ansari, en av de 
største følgesvennene til profeten, som sier at han, og andre ble sittende med Den 
hellige profeten da Ali ibn Abu Talib kom inn.  Da sa profeten: "Jeg sverger ved 
ham som har makt over mitt liv at denne mannen (Ali) og hans sjia skal sikre 
befrielse på oppstandelsens dag." 
  
På den tiden ble verset sitert ovenfor åpenbart. I den samme kommentaren, siterer 
Ibn Adi, Ibn Abbas som sier at når verset ble åpenbart, sa profeten til lederen av de 
troende, Ali, "Du og dine etterfølgere (sjia) vil komme på dagen av oppstandelse i 
en slik tilstand at dere alle vil være fornøyd med Allah, og Allah vil være fornøyd 
med dere". 
  
I Manaqib av Khawarizmi, er følgende berettet fra Jabir ibn Abdullah Ansari: "Jeg 
var i nærværet av Den hellige profeten da Ali kom til oss, og på det tidspunktet sa 
Den hellige profeten: "Dette er min bror som har kommet til deg". Deretter når han 
vendte seg mot Kaba, tok profeten tak i Alis hånd og sa: "Ved ham som har makt 
over mitt liv, denne Ali og hans sjia vil være suksessfulle på dommens dag." 
  
Da sa han: "Ali er den fremste av dere alle i troen, den mest hensynsfulle om 
Allahs løfter, den mest rettferdige av dere alle i å avgjøre saker for folket, den mest 
rettferdige av dere i å fordele goder blant folket, og den høyeste av dere alle i rang 
hos Allah". Ved den anledningen, ble verset sitert ovenfor åpenbart. 
  
I kapittel II av hans Sawa'iq, siterer Ibn Hajar, Hafiz Jamalu'd-Din Muhammad Ibn 
Yusuf Zarandi Madani - en stor lærd av din sekt - som sier at når verset ovenfor ble 
åpenbart, sa Den hellige profeten: "Å Ali, du og dine sjia er de beste av de skapte 
vesener. Du og dine sjia vil komme på dommens dag i en slik tilstand at dere alle 
vil være fornøyd med Allah, og Allah vil være fornøyd med dere. Dine fiender vil 
være bitre, og hendene deres skal være knyttet rundt halsen." Da spurte Ali hvem 
hans fiender var. Den hellige profeten svarte: "En som er fiendtlig innstilt til deg, 
og den som forbanner deg." 
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Allama Samhudi, i 'Jawahiru'l-Iqdain', med hjemmel i Hafiz Jamalu'd-Din Zarandi 
Madani og Nuru'd-din 'Ali ibn Muhammad ibn Ahmad Maliki Makki, kjent som 
Ibn Sabbagh, som regnes som en av dine anerkjente lærde og eminente teologer, i 
sin 'Fusulu'l-Muhimma' er det relatert fra Abdullah ibn Abbas at når verset under 
diskusjon ble åpenbart, sa profeten til Ali: "Dette er deg og dine sjia. Du og dem 
vil komme på dommens dag fullt tilfredsstilt og fornøyde, mens dine fiender vil 
komme i sorg, med bundne hender." 
  
Mir Sayyid Ali Hamadani Shafi'i, en av dine eminente lærde, i sin Mawaddatu'l-
Qurba, og den kjente anti-sjia lærd, Ibn Hajar, i sin Sawa'iq-e Muhriqa beretter fra 
Ummu'l-Mominin Um Salama, konen til profeten, at Den hellige profeten sa: "Å 
Ali, du og dine sjia vil bli i paradiset; du og dine sjia vil bli i paradis". Den 
velkjente lærden av Khawarizm, Muwaffaq ibn Ahmad, forteller i hans Manaqib, 
kapittel 19, med  pålitelig autoritet at profeten sa til Ali: "I mitt samfunn er du lik 
Messias, Jesus, Marias sønn." Denne uttalelsen innebærer at på samme måte som 
tilhengerne av profeten Jesus ble delt inn i tre grupper: "de sanne troende", kjent 
som hawari'in, jødene, og "the exaggerators" (de overdrivende), som knyttet ham 
med Allah. På samme måte vil muslimer bli delt inn i tre grupper. En av dem ville 
være sjia, "de sanne troende". Den andre gruppen ville være "Alis fiender”, og den 
tredje gruppen ville være "the exaggerators" (de overdrivende) av hans stilling. 
  
  
Sjia meritter bevist fra sunni bøker 
  
Folket spredte seg som svar på oppfordringen for bønneropet til Isha-bønnen. Etter 
bønnen, returnerte Mulla Abdu'l-Hayy tilbake med en kommentar av Suyuti, 
Mawaddatu'l-Qurba, Musnad av Imam Ahmad ibn Hanbal, og Manaqib av 
Khawarizmi. Han leste fra dem den hadith Velmenende  hadde sitert i sine 
diskusjoner i form av verifikasjon. Siden hans referanser hadde vært gode, endret 
uttrykket seg for alle de som satt i den motsatte siden. I mellomtiden, i 
Mawaddatu'l-Qurba, kom de over en annen hadith. profeten hadde sagt: "Å Ali, på 
dommens dag, vil du og dine sjia komme foran Allah helt tilfredsstilte og 
fornøyde, mens din fiende vil komme i sorg og med hendene bundet." 
  
Velmenende: Dette er klare argumenter støttet av Allahs bok, med autentiske 
hadith, og av historien. Støtte for min posisjon kommer fra bøkene til dine egne 
eminente lærde. Disse kommer i tillegg til de mange fortellinger som finnes i 
bøkene, og kommentarene av sjia. Ved hjelp av bøkene nå foran deg, kan jeg 
fortsette å presentere argumenter til støtte for det punktet inntil i morgen tidlig, ved 
nåden av Gud, men jeg tror at det jeg har presentert burde være nok til å fjerne tvil 
om sjia. Respekterte publikum, vi sjia er ikke jøder, vi er tilhengere av profeten 
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Muhammed. 
 
Opphavsmannen av ordet sjia, som betyr "tilhengerne av Ali", var ikke den 
forbannede Abdullah ibn Saba, men profeten selv. Vi følger aldri et individ uten 
autoritative argumenter i hans favør. Du sa at det var etter Uthman, at ordet sjia ble 
brukt med henvisning til tilhengerne av Ali. Faktisk, selv i profetens dager, ble 
flere følgesvenner  kalt for sjia. Hafiz Abu Hatim Razi, i hans Az-Zainat, som han 
samlet for å avklare betydningen av enkelte ord, og setninger gjeldende blant 
lærde, sier at det første nye ordet som kom inn i generell aksept i islam i dagene av 
profeten var "sjia". Ordet ble brukt til fire fremtredende følgesvenner: Abu Dharr 
Ghifari, Salman al-Farsi, Miqdad ibn Aswad Kindi, og Ammar ibn Yasir. Mange 
flere hadith ble sitert til støtte for samme punkt. Nå er det for deg å vurdere 
hvordan det var mulig at det i tiden til profeten var fire av hans ypperste 
følgesvenner som ble kalt sjia. Hvis profeten trodde det var innovasjon, hvorfor 
forbød han ikke folk fra å bruke det? Faktum er at folk hadde hørt fra profeten selv 
at tilhengerne (sjia) av Ali var innbyggerne i paradiset. De var stolte av det, og 
kalte seg åpenlyst for sjia. 
  
 
Posisjonen til Salman, Abu Dharr, Miqdad, og Ammar 
  
Du fortalte en hadith fra profeten som lød: "Sannelig, mine følgesvenner er som 
stjernene, hvem en av dem du følger, så vil du bli garantert veiledet". Abu'l-Fida 
skriver i sin historie at disse fire mennene, som var følgesvenner av profeten, avsto, 
sammen med Ali, fra å gi troskapsed til Abu Bakr, på Saqifa dagen. Hvorfor 
vurderer ikke du deres avvisning til å gi troskapsed til å være verdt å etterligne? 
Dine egen lærde har skrevet at de ble elsket av Allah og hans Profet. Vi følger 
dem, som de fulgte Ali. Derfor, i henhold til dine egen hadith, er vi på veien av 
veiledelse. 
  
Med din tillatelse, og for å holde den korte tiden i betraktning, vil jeg presentere 
for deg noen beretninger til støtte for min påstand, om at disse mennene ble elsket 
av Allah og profeten. Både Abu Nu'aim Isfahani i 'Hilyatu'l-Auliya', vol. I, s. 172, 
og Ibn Hajar Makki i den femte hadith av førti hadith fortalt i Sawa'iq-e Muhriqa i 
lovprisning av Ali - begge av disse mennene berettet fra Tirmidhi, og Hakim fra 
Buraida, at profeten sa: "Sannelig, Allah har befalt meg å elske fire personer og har 
fortalt meg at Ham elsker dem." Når folk spurte hvem disse fire personene var, sa 
han: "Ali ibn Abu Talib, Abu Dharr, Miqdad, og Salman." 
  
Igjen, har Ibn Hajar i hadith nr. 39 berettet fra Tirmidhi og Al Hakim fra Anas ibn 
Malik at profeten sa: "Paradiset er ivrige for tre personer, Ali, Ammar, og Salman". 
Er ikke handlingen av disse eminente følgesvenner av profeten en modell for andre 
muslimer? Er det ikke skammelig at følgesvennene i ditt syn er begrenset til de 
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personene som spilte spillet av Saqifa, eller, som stilltiende akseptert det, mens de 
andre som gikk imot strategien bak Saqifa blir sett på som å være upålitelig? Og, 
hvis det er slik, da burde den hadithen du siterte ha vært slik: "Sannelig, noen av 
mine følgesvenner er som stjerner,." 
  
 
Årsaker til iransk mottakelighet til sjia 
  
Du har vært uvennlig ved å si at sjia-islam er en politisk religion, og at iranske 
zoroastere aksepterte det for å redde seg selv fra arabisk herredømme. Du har sagt 
det i blinde i likhet med dine forgjengere. Jeg har allerede bevist at det er en 
islamsk religion, en som ble anbefalt av profeten til sine tilhengere. Faktisk, de 
som, uten noen sanksjon fra profeten, la grunnlaget for en Saqifa, var selv 
politikere, og ikke tilhengere av den hellige familien av profeten. Det er 
karakteristisk for iranerne at de ser dypt i ting. Når de er overbevist om tingens 
sannhet, så aksepterer de den, på samme måte som de aksepterte islam da Iran ble 
erobret av araberne. De ble ikke tvunget til å gjøre det. De ga opp 
Zoroastrianismen og omfavnet islam oppriktig. Tilsvarende når de ble overbevist 
av logikk og ved Alis uvurderlige tjenester, aksepterte de sjia-islam. I motsetning 
til påstanden til mange av dine forfattere, aksepterte ikke iranerne Ali under 
kalifatet av Harunu'r-Rashid eller Ma’munu'r-Rashid. De aksepterte Ali under 
profetens tid. Salman al-Farsi var en av de mest oppriktige tilhengere av Ali. Han 
nådde den høyeste nivå av tro. Lærde av begge sekter har enstemmig skrevet at 
profeten sa: "Salman er fra vår ahlulbayt (dvs., han er en av personene i mitt hus)". 
Av den grunn ble han kalt "Salman Muhammadi", og han var riktignok den mest 
standhaftige tilhenger av Ali, og en bitter motstander av Saqifa. Hvis vi i henhold 
til dine egne bøker følger ham, så vi er på rett vei. Han hørte vers fra Koranen, og 
de uttalelsene fra profeten om Ali og hadde tydelig forstått at lydighet til Ali var 
lydighet til profeten og Allah. Han hadde gjentatte ganger hørt profeten si: 
  
"En som adlyder Ali adlyder meg, og en som adlyder meg adlyder Allah, en som er 
fiendtlig innstilt til Ali er fiendtlig innstilt til meg, og en som er fiendtlig innstilt til 
meg er fiendtlig innstilt til Allah." 
  
Hver iraner som gikk til Medina og omfavnet islam, enten det var i profetens tid 
eller etterpå, adlød ordre fra profeten. Av denne grunn ble den andre kalifen 
intolerant, og la  flere restriksjoner på iranere. Disse vanskeligheter og lidelser 
avlet fiendskap i deres hjerter. De spurte hvorfor kalifen nektet dem islamske 
rettigheter mot de pålegg som var fastsatt av profeten. 
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Irans takknemlighet ovenfor Alis barmhjertighet 
  
Bortsett fra disse forholdene, var iranere takknemlig for Ali sin barmhjertighet når 
det gjaldt behandling av iranske prinsesser som var tatt til fange av araberne. Når 
fangene av Mada'in (Taisfun) ble brakt til Medina, beordret den andre kalifen at 
alle de kvinnelige fangene skulle bli gjort til slaver av muslimene. Ali forbød dette, 
og sa at prinsessene var unntakene, og at de skulle bli hedret. To av fangene var 
døtre av kongen Yazdigerd av Iran, og kunne ikke bli gjort til slaver. Kalifen spurte 
om hva som skulle gjøres. Ali sa at hver av dem skulle få lov til å velge en mann 
fra muslimene. Shahzanan valgt Muhammad ibn Abu Bakr (som hadde blitt 
oppdratt av Ali), mens den andre prinsessen, Shahbanu, valgte Imam Hussain, 
profetens barnebarn. Begge gikk til disse mennenes hjem etter et lovlig bryllup. 
  
Shahzanan fødte en sønn, Qasim Faqih, far til Umm Farwa, som var mor til vår 
sjette Imam, Jaffar as-Sadiq. Imam Zainu'l-Abidin, vår fjerde Imam, ble født av 
Shahbanu. 
Så, etablering av sjia hadde ingen forbindelse med tiden av Harun og Ma'mun, 
heller ikke under styre av safavide dynastiet i Iran, som du sa tidligere. Det var 
åpenlyst spredd sju århundrer før safavidenes herredømme (dvs. i det 4. århundre 
Hijri), når Dailamites (den Buwayyids) var herskere. I 694 EH ble det iranske 
herredømme styrt av Ghazan Khan Mughul (det islamske navn var Mahmud). 
Siden den gang, ble troen på profetens Ahlulbayt ofte uttrykt og sjia-islam vokste 
jevnt og trutt. Etter døden av Ghazan Khan Mughul i 707 EH, ble hans bror, 
Muhammad Shah Khuda Bandeh herskeren av Iran. Han arrangerte en religiøs 
debatt mellom Allama Hilli, en sjia lærd, og Khwaja Nizamu'd-Din Abdu'l-Malik 
Maraghe'i, justitiariusen av shafi’ene og den største sunni lærden av den tiden. 
  
  
Debatter mellom Allama Hilli og justitiarius om lederskap 
  
Temaet for denne debatten var lederskapet. Allama Hilli fremmet slike 
overbevisende argumenter for å bevise at Ali var den umiddelbare etterfølger av 
profeten, at alle de tilstedeværende var helt fornøyd med begrunnelsen av Allama. 
Khwaja Nizamu'd-Din erkjente at Allama's argumenter ikke kunne bli tilbakevist. 
Men, han sa at siden han fulgte stien av hans forgjengere, var det ikke riktig å 
forlate den. Han følte at det var viktig å opprettholde solidaritet blant muslimene. 
  
  
Iransk konge aksepterte sjia troen 
  
Kongen lyttet til argumentene med stor interesse, han aksepterte sjia's posisjon 
selv, og annonserte legitimitet sjia i Iran. Senere proklamerte han til guvernørene i 
de regionene at de ukentlige khutbaene (prekener gitt i moskeer) skulle forkynne 
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Alis rett som etterfølger av profeten. Han beordret også at Kalima skulle bli 
innskrevet på dinarer (gullmynter) på denne måten: "La ilaha ill'allah; 
Muhammedan Rasulullah; Aliyyan Waliullah", som betyr: "Det finnes ingen Gud 
unntatt Allah, Muhammed er Allahs Sendebud, og Ali er Allahs Wali (venn eller 
guddommelig utnevnt verge av folket)". På denne måten ble røttene av sjia-islam 
fast etablert. Sju århundrer senere, når Safavid kongene kom til makten, ble skyene 
av uvitenhet og fanatisme videre fjernet, og sjia-islam blomstret overalt i Iran. Ja, 
det er Zoroastrismen i Iran og de som overdrive statusen av Ali og anser ham som 
Allah. Men, de bør ikke bli assosiert med det vanlige iranske folket, som tror på 
Allah og profeten Muhammed som den siste av profetene. Disse følger Ali og hans 
elleve etterkommere som det ble befalt av profeten. 
  
Hafiz: Det er merkelig at selv om du opprinnelig kom fra Hijaz (Arabia) og har 
bodd i Iran for en kort tid, så støtter du fortsatt du iranerne, og kaller dem 
tilhengerne av Ali, som selv var lydig mot Allah. Men iranske sjia generelt anser 
Ali som Allah. Her er noen verspar fra verker av iranske poeter som indikerer dette 
synet, mens Ali selv fordømt slike oppfatninger. De siste av disse verspar viser at 
Ali sier: "Hvem hjelper på tiden av vanskeligheter? Det er jeg, som er Allah! Det 
er jeg" Et verspar av en annen poet sier: "Ifølge troen på de som er intelligente og 
gjenkjenner Allah, Allah er Ali, og Ali er Allah." 
  
Velmenende: Jeg lurer på hvorfor, uten å rette forespørsler, beskylder du alle 
iranere av å anse Ali som Allah. Dine egen lærde har gjort påstander av denne 
typen. De har sagt at sjia muslimer er tilbedere av Ali og derfor er de vantro. 
Derfor vil det å myrde dem være obligatorisk. Som et resultat, har muslimene i 
Usbekistan og Turkistan hensynsløst utgyte blodet til iranske muslimer. De vanlige 
folkene blant sunni muslimer er ofte misledet av noen av dine ulama, og ditt folk 
anser iranere for å være vantro. I fortiden har ditt folk, Turkomanere, angrepet 
iranske karavaner nær Khorasan, plyndret og myrdet folket, og sagt at enhver som 
dreper syv Rafidih (sjia), vil med sikkerhet gå til Paradiset. Du bør huske på at 
ansvaret for slike drap hviler helt og holdent på dine ledere, som forteller uvitende 
Sunni muslimer at sjia muslimer tilber Ali. 
  
  
Islam forbyr skryt om forfedrene 
  
Med henvisning til ditt første punkt, om at jeg opprinnelig var knyttet til Arabia, 
Mekka og Medina, hvorfor skal jeg støtte iranerne, jeg sier jo til deg at jeg har noe 
partiske hold. Vår Profet sa: "Araberne bør ikke skryte av at de er bedre enn ikke-
arabere og vice versa, og de hvite bør ikke skryte av sin overlegenhet til de svarte 
og vice versa. Suvereniteten ligger bare i kunnskap og fromhet (taqwa: 
Gudsbevissthet). I den hellige Koranen, sier Allah: ”Dere mennesker, Vi har skapt 
dere som hannkjønn og hunkjønn og gjort dere til folk og stammer for å bli kjent. 
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Den mest beærede av dere i Guds øyne er den mest Gudsbevisste (den med mest 
taqwa). Gud vet, er vel underrettet” (49:13). 
  
Også, i samme kapittel i Koranen, sier han: "Kun de troende er brødre, så ordne 
opp mellom deres brødre, og frykt Gud, så kanskje dere blir benådet" (49:10). 
  
Tilsvarende, er alle asiatere, afrikanere, europeere, amerikanere, såvel som hvite, 
svarte, røde, eller gule raser som er muslimer brødre, og ingen kan hevde 
overlegenhet til en annen. Den største lederen av islam, den siste av profetene, 
handlet på dette prinsippet. Han viste sin spesiell hengivenhet for Salman al-Farsi 
av Iran, Suhaib av Lilleasia, og Bilal av Abessinia. På den andre siden, avviste han 
Abu Lahab, hans egen onkel som ble fordømt av et kapittel i Koranen som sier: 
"Ødeleggelse være over  Abu Lahabs verk, og over han selv!" (111:1) 
  
  
Islam forbyr også rasisme 
  
Verden har vært vitne til forstyrrelser av den verste orden i vestlige land som var 
resultat av rasediskriminering. I disse landene hadde svarte mennesker ikke adgang 
til hoteller, restauranter, kirker og andre menigheter ment for hvite mennesker. 
islam forbød slike grusomme praksiser for 1300 år siden og proklamerte at alle 
muslimer, uavhengig av rase, farge, eller, nasjonalitet er brødre. Så, hvis araberne 
går på avveie, vil jeg fordømme dem, og jeg vil være venn av den iranske sjia. 
  
For det andre, så har du assosiert iranske ekstremister med sjia, som er standhaftige 
monoteister, og følger Ali i samsvar med veiledning av profeten. Vi anser Ali som 
en gudfryktig tjener av Allah og som er guddommelig utnevnt som etterfølger av 
Den hellige profeten. 
  
  
Fordømmelse av ekstremistene 
  
Videre avviser vi dem hvis deres tro er i strid med våres, som Saba'iyya, 
Khitabiyya, Gharabiyya, Alawiyya, Mukhammasa, Bazighiyya, Nussairiyya, som 
er spredt over hele Iran, Mosul og Syria. Vi sjia er forskjellig fra dem og anser dem 
som vantro. I alle bøkene som er skrevet av sjia's ulama og rettslige lærde/jurister, 
er Ghalisene (ekstremister) inkludert blant de vantro, siden deres tro er imot 
prinsippene for sjia-islam. For eksempel, hevder de at siden infusjon av sjelen til 
en materiell kropp er mulig (som f.eks at Gabriel kunne vises foran profeten i form 
av Dahiyya al-Kalbi), var det Allahs vilje at hans hellige Selv vises i menneskelig 
form i Alis kropp. 
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Av denne grunnen anser de stillingen til Ali som høyere enn for profeten. En slik 
fraksjon dukket opp under Alis egen tid. Noen mennesker i India og Sudan kom til 
ham og hevdet at han var Allah. 
  
Ali forbød dem å holde dette synet gjentatte ganger, men til ingen effekt. Til slutt, 
slik det er beskrevet i mange historier, beordret Ali dem til å bli drept i brønner av 
røyk. Detaljene i denne saken finner man i Baharu'l-Anwar, Volum VII, av den 
store Alim, Agha Muhammed Bakir Majlisi. Lederen til de troende (Ali Ibn Abu 
Talib), og de andre Imamene fordømte bittert slike mennesker. Ali sa: "O Allah, 
jeg forakter gruppen av Ghullat (ekstremister), akkurat som Jesus foraktet de 
kristne. Måtte du avstå fra dem for alltid". Ved en annen anledning sa han: "Det er 
to grupper som vil lide en ydmykende død, og jeg er ikke ansvarlig for dem (siden 
jeg forakter deres gjerninger): de som overskrider de lovlige grensene for 
kjærlighet for meg, og er Ghullat (ekstremister), og de som, for ingen grunn 
overhodet, er fiendtlig innstilt til meg. Jeg hater de som opphøyer min posisjon 
utover sin rette grense, akkurat som Kristus hatet de kristne". 
  
Han sa også: "Det er to grupper knyttet til meg som vil lide en uedel død: en er 
sammensatt av de menneskene som sier de er venner og lovpriser meg utover de 
lovlige grensene; og den andre er sammensatt av fiender som degraderer min 
status". 
  
sjia-islam fordømmer de som roste Ali og hans Ahlulbayt utover grensen ordinert 
av Allah og profeten. Vår lærde har enstemmig hevdet at de alle er vantro. Det er 
ikke tillatt å delta på deres begravelser eller å gifte seg med dem. De er også fratatt 
å arve muslimsk eiendom, veldedighet og religiøse skatter kan ikke gis til dem. 
Den hellige Koranen fordømmer dem med disse ordene: 
  
Si: «Dere skriftens folk, overdriv ikke i deres religion hinsides sannheten. Følg 
ikke deres forestillinger som før har fart vill, og har ført mange vill, og som er 
langt borte fra den rette vei!» (5:77)  
  
Allama Majlisi har rapportert mange beretninger i sin Baharu'l-Anwar Volume III, 
som er leksikonet av sjia's tro, hvor han fordømmer de som er Ghullat 
(ekstremister). Imam Jaffar-as-Sadiq er sitert hvor han sier som følgende: "Vi er 
tjenere av Allah som skapte oss og som gjorde oss bedre enn Hans andre 
skapninger. Sannelig skal vi dø og skal stå foran Allah for regnskap. Han som er en 
venn av Ghalis er vår fiende, og han som er deres fiende, er vår venn. De som er 
ghalis er vantro og polyteister, måtte forbannelse være over dem". En stor religiøs 
leder av sjia har også sitert det samme som imamen sa som lyder følgende: "Måtte 
Allahs forbannelse være over dem som hevder guddommelighet for Ali. Ved 
Allah, Ali var en lydig tjener av Allah. Forbannelse være på dem som har krenket 
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oss, noen folk sier ting om oss, som vi ikke sier til oss selv. Vi erklærer at vi ikke 
har noen forbindelse med dem". 
  
En høyt respektert Faqhi (jurist) av sjia-islam ved navnet Sheikh Saduq (Abu Jaffar 
Muhammed ibn Ali), siterer Zarara Ibn A'yun, en pålitelig sjia forfatter, som var en 
hafiz og følgesvenn av Imam Muhammed Bakir og Imam Jaffar-as-Sadiq, som 
sier: "Jeg fortalte Imam Jaffar Sadiq at en av personene som er kjent for ham tror 
på 'Tufwiz' (delegering av guddommelig autoritet). Imamen sa: "Hva menes med 
Tufwiz?" Jeg svarte: "Mannen sier at Allah skapte Muhammed og Ali og deretter 
delegert til dem Hans autoritet over affærene av folket. Så, de er skaperne, de er 
giverne av mat, de er animatørene, og de er de som tar livet". Den hellige Imamen 
sa: "Fienden av Allah lyver. Når du returnerer tilbake til ham, lese ham dette verset 
fra den hellige Koranen: ".... Eller har de gitt Gud medguder, som har skapt som 
hans skapning, så skapelsensynes likt for dem?" Si: "Gud er alle tings Skaper! Han 
er den Ene, den Uovervinnelige" (13:16). 
  
  
Sjia adskilt fra Ghalis 
  
Vi sjia er atskilt fra de Ghalis (ekstremistene). La dem hevde at de er sjia. Allah, 
Den hellige profeten, Ali, og deres etterkommere hater dem. Ali holdt sjefen for 
Ghullat i fengsel for tre dager, og beordret ham til å omvende seg for hans 
ondskap. Da han nektet, brent Ali han til døden (dette er en kontroversiell og 
historiske hendelse som ikke har funnet sted, og som har lite bevis som støtter opp 
dens autensitet). Hvis du ikke kan produsere en eneste bok der Ghalis har blitt rost, 
bør du i det minste fordømme de intolerante ulama (lærde) som villeder Sunni 
muslimer om sjia. 
  
  
Avklaring om ærbødighet (vise stor respekt) mot imamene 
  
Hafiz: Din broderlig råd er verdt vurdering. Men, kan du vennligst avklare noen 
andre punkter? Du har hele tiden sagt at du ikke unødig priser dine imamer. Du 
betrakter Ghullat som foraktet og passende for helvete, men du bruker upassende 
uttrykk angående dine imamer. Du har sagt "Velsignelser fra Allah være med 
dem", selv om du vet at, i henhold til Koranen, er dette uttrykket kun reservert for 
Den hellige profeten. Koranen sier: "Sannelig Allah og Hans engler velsigner 
profeten; Å dere som tror, send velsignelser over ham og hils ham med en (stadig) 
hilsen" (33:56). Din praksis bryter klart påbudet av den hellige Koranen. Uttrykket 
ditt er en nyskapning. 
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Velmenende: Dette verset forby ikke oss å velsigne noen annen person. Vi er 
pålagt å velsigne profeten. I et annet vers av Koranen, sier Allah: "Fred være med 
folket av Ya Sin (Ahlul Ya Sin)", en referanse til etterkommerne av profeten. Som 
for de andre profetene av Allah, har velsignelser ikke blitt gitt til deres 
etterkommere hvor som helst i den hellige Koranen. Velsignelser er kun gitt til 
profetene av Allah. "Fred og hilsen til Noah i alle verdene." (37:79): "Fred og 
hilsen til Abraham." (37:109): "Fred og hilsen til Moses og Aron." (37:120). 
  
  
Folket i Ya Sin refererer til folket av Muhammed 
  
Alle kommentatorer og lærde av din egen sekt innrømmer at Allah har adressert 
profeten som "Ya Sin". Derfor betyr Ahlul (folket av) Ya Sin, folket av 
Muhammed. Blant annet har Ibn Hajar Makki, en svært intolerant Sunni lærd i 
Sawa'iq Muhriqa sagt, under versene sitert i roset av "Ahlulbayt", at en gruppe 
kommentatorer siterte Ibn Abbas (kommentator, og sjefen for de troende) som sier 
at "Ahlul Ya Sin" betyr Ahle Muhammed. Derfor er salaam, hilsningens fred, for 
Ahlul Ya Sin, salaam for Ahle Muhammed. Imam Fakhru'd-Din Razi skriver: 
"Ahlul Bayt av profeten er lik ham i fem saker: 
  
1) Salaam (hilsen): salaam for profeten og salaam for Ahlul Ya Sin (Ahle 
Muhammad) er den samme ting. 
  
2) Den salawat (velsignelsen) som resiteres i den rituelle bønnenen for profeten og 
hans Ahlulbayt, som er obligatorisk. 
  
3) Renhet: Allah sier i kapittel "Ta Ha" (20:1): "(Å Profet) Alif Lam Mim (Den 
som søker sannheten og veilederen til den): Verset om renhet ble åpenbart i 
lovprisning av Ahlulbayt. 
  
4) Ulovlig å motta veldedighet: Almisse kan ikke aksepteres enten ved profeten 
eller ved hans Ahlul Bayt. 
  
5) Kjærlighet: Kjærlighet til profeten betyr kjærlighet til hans Ahlul Bayt. Allah 
den Allmektige sier: "Si: hvis dere elsker Allah, så følg meg, så vil Allah elske 
dere..." (3:31) Og om Ahlulbayt sier Allah:" ... Si: Jeg ber dere ikke om lønn for 
dette annet enn kjærlighet for mine nære slektninger ... "(42:23) 
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Salawat (velsignelser) på Muhammed og Ahle-Muhammad er sunna 
(prisverdig), og i rituell bønn er det obligatorisk 
  
Mange av de relaterte hadithene er spesielt i Bukhari i hans Sahih, Bind III, og 
Muslim i hans Sahih, Bind I, samt Sulayman Balkhi i hans Yanabiu'l Mawadda, og 
selv Hajar i hans Sawa'iq siterer Ka'b Ibn Ajza som sier: "Når verset: Sannelig, 
Allah og Hans engler velsigner profeten ...' (33:56) ble åpenbart, spurte vi profeten, 
'Hvordan skal vi be for våre velsignelser for deg, Sendebud av Allah?' profeten 
svarte: "Si velsignelser på denne måten: "O Allah, velsign (profeten) Muhammed 
og Ahlul Muhammad'". 
  
Det berettes også om en lignende hadith av Imam Fakhru'd-Din Razi, i bind VI av 
hans Tafsir al-Kabir. Ibn Hajar som kommenterer beretningen, indikerer at det er 
klart fra hadithen at det å be for velsignelser for Den hellige profeten er lik å be for 
velsignelser på hans etterkommere også. Han siterer også at Den hellige profeten 
sa: "Ikke være ufullstendig i å be om velsignelse for meg". Da han ble spurt hva 
han mente med 'ufullstendig' velsignelser, sa han: "Ikke si: «Å Allah, velsign 
Muhammed", men si: "Å Allah, velsign Muhammed og hans familie?". 
  
Dailami skriver at profeten sa: "Vår bønn forblir hindret med mindre vi ber for 
velsignelser over profeten, og hans folk". Shafi'i sier, "O Ahlulbayt! I den hellige 
Koranen har Allah gjort kjærlighet til dere obligatorisk for oss. Når det gjelder din 
opphøyethet i din rang og stilling, er det tilstrekkelig å vite at hvis en mann ikke 
ber for guddommelige velsignelser for deg, er hans bønn ikke akseptert." 
Hvis bønnen for velsignelser for profeten og hans etterkommere er bevisst utelatt, 
er den rituelle bønnen avvist. Og profeten sa: "Den rituelle bønnen er søylen av tro; 
hvis bønnen er akseptert, blir alle andre gjerninger akseptert; hvis den blir avvist, 
blir alle andre gjerninger avvist." 
  
Å be for guddommelige velsignelser for Ahlulbayt er sunna (verdig praksis), og 
måten tilbedelsen ble utført av Den hellige profeten selv. Vi er stolte av å gjøre hva 
Koranen og profeten har pålagt oss å gjøre. 
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Tredje samling, lørdag kveld, 25. Rajab, 1345 E.H 

  
Hafiz: Basert på din argumentasjon i går kveld, konkluderte jeg at sjia-islam er delt 
inn i flere undergrupper. Vil du vennligst la oss få vite hvilken av dem du 
aksepterer, slik at vi kan begrense vår diskusjon til den retningen.   
  
Sjia-islam er ikke delt inn i undergrupper 
  
Jeg sa ikke at sjia-islam er delt inn i undergrupper. sjia er viet til Allah og 
tilhengere av profeten og hans etterkommere. Selvfølgelig har noen undergrupper 
antatt navnet sjia for å villede folk. De tok fordel av navnet sjia, forkynte falsk tro, 
og spredte forvirring. Det er fire slike undergrupper, hvorav to av dem har 
overlevd: Zaidiyyahene, Kaysaniyyahene, Qaddahiyyahene og Ghullatene. 
  
  
Zaidiy 
  
Zaidiyyahene følger Zaid Ibn Ali Ibn Hussain. De anser Imam Zainu'l-Abidin 
sønn, Zaid, for å være hans etterfølger. I dag finnes disse menneskene i stort antall 
i Jemen og dens omgivelser. De mener at av etterkommerne til Ali og Fatima, er 
han "Imamen som er lærd, gudfryktig og modig. Han trekker sverdet og reiser seg 
mot fienden". I løpet av tiden av den undertrykkende Umayyad kalifen, Hisham 
ibn Abdu'l-Malik, steg Hazrat Zaid mot dem som hadde myndighet og ventet på 
martyrdom og ble derfor anerkjent som Imam av Zaidiyyahene. Faktumet er at 
Zaid besatt en langt høyere posisjon enn det som Zaidiyyinene hevder om ham. 
Han var en stor Sayyid av Hashimit dynastiet, og var kjent for sin fromhet, visdom, 
bønner, og tapperhet. Han passerte mange søvnløse netter i bønn og fastet ofte. 
profeten profeterte om hans martyrdom, som det ble fortalt av Imam Hussain: "Den 
hellige profeten satt sin hellige hånd på ryggen min, og sa: 'O Hussain, det vil ikke 
være lenge før en mann vil bli født blant dine etterkommere. Han vil bli kalt Zaid; 
og han vil bli drept som en martyr. På oppstandelsens dag, vil han og hans 
følgesvenner entre himmelen, og sette sine føtter på nakken til folket' ". Men, Zaid 
selv hevdet aldri å være en Imam. Det er ren bakvaskelse for folk å si at han gjorde 
det. Faktisk så anerkjente han Muhammed Bakir som Imam, og ga sin fulle 
lydighet mot ham. Det var først etter at Muhammed Bakirs død at folk adopterte 
læren om at "han er ikke imamen som forblir sittende hjemme og gjemmer seg fra 
folket, Imamen er en som er en etterkommer av Hazrat Fatima, en lærd og som 
trekker sverdet og reiser seg mot fienden og inviterer folk til sin side". 
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Zaidiyyahene er delt inn i fem underkategorier: 1) Mughairiyya; 2) Jarudiyya; 3) 
Zakariyya; 4) Khashbiyya, og 5) Khaliqiyya. 
  
  
Kaysaniyya 
  
Den andre underkategorien er Kaysaniyyah. Dette er følgesvennene til Kaysan, en 
slave som ble frigjort av Ali ibn Abu Talib. Disse menneskene tror at etter Imam 
Hassan og Imam Hussain, Muhammad Hanafiyya, den neste eldste sønnen til 
lederen av de troende, Ali, var Imamen som skulle følges. Men, Muhammad 
Hanafiyya hevdet selv aldri dette. Han ble kalt den oppriktige av de troende. Han 
var kjent for sin kunnskap, fromhet, hengivenhet og lydighet til guddommelige 
befalinger. Noen uvitende mennesker produsert bevis på det de kalte sin motstand 
mot Imam Zainu'l-Abidin. De hevdet at Muhammed Hanafiyya hevdet å være 
Imam. 
  
Faktumet var tvert imot. Han hevdet aldri å være Imam. Han ønsket å vise sine 
uvitende følgere rangeringen og posisjonen av den fjerde Imam Zainu'l-Abidin. 
Resultatet var at, i den samme hellige moskeen når Hajaru'l-Aswad (den svarte 
hellige steinen) bekreftet Imamet (lederskapet) av Imam Zainu'l-Abidin, Abu 
Khalid Kabuli, sjef for tilhengerne av Muhammad Hanafiyya, sammen med alle 
andre tilhengere, erkjente alle Imam Zainu'l-Abidin som Imam. Men en gruppe 
utspekulerte mennesker villedet de enkle og uvitende folk ved å si at Muhammed 
Ibn Hanafiyya bare hadde vist beskjedenhet, og at i møte med Umayyadene var det 
mest ønskelig for Muhammed Hanifiyya å gjøre som han gjorde. 
  
Etter Muhammeds Hanifiyyas død, sa disse menneskene at han ikke var død, men 
at han hadde gjemt seg i en hule i Rizwi, og at han ville dukke opp igjen i 
fremtiden for å fylle verden med rettferdighet og fred. Denne gruppen inneholdt 
fire sub-fraksjoner: 1) Mukhtariyya; 2) Karbiyya; 3) Ishaqiyya og 4) Harabiyya. 
Men, ingen av dem eksisterer i dag. 
  
  
Qaddahiyya  
 
Den tredje underkategorien er Qaddahiyyahene som kaller seg sjia, men det er en 
gruppe av vantroende. Denne sekten oppsto i Egypt etter Ma'mun Ibn Salim (eller, 
Disan) kjent som Qada og Issa Chahar Lakhtan. De tok på seg å fortolke Koranen 
og registreringer av historien etter deres egne ønsker. De mener at det er to koder 
av religion: en hemmelig, mens den andre er åpenbar. Den hemmelige koden ble 
gitt av Allah til Den hellige profeten Muhammed. profeten ga den til Ali, og han ga 
det til sine etterkommere, og til de rene sjia. De mener at de som kjenner den 
hemmelige koden er fritatt fra bønn og tilbedelse av Allah. 
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De har grunnlagt sin religion på syv søyler. De tror på sju Profeter, og på syv 
imamer, den sjuende Imamen er i okkultasjon. De venter på hans tilbakekomst. De 
er delt inn i to sub-fraksjoner: 
  
1) Nasiriyyahene var følgesvennene til Nasir Khusru Alawi, som gjennom sine 
dikt, taler og bøker tiltrakk et stort antall mennesker til vantro. De ble spredt over 
Tabaristan i stort antall. 
  
2) Sabahiyyahene (kjent i Vesten som Assassins). De var følgesvennene til Hassan 
Sabba, opprinnelig fra Egypt, men som kom til Iran og forårsaket de tragiske 
hendelsene av Alamut, som resulterte i slakting av et stort antall mennesker. Disse 
faktaene er bevart i registreringene av historien. 
  
  
Ghullat  
 
Den fjerde underkategorien er Ghullatene, som er den mest nedverdige av alle 
sekter. De er feilaktig kjent som sjia. Faktisk så er de alle vantroende. Disse er delt 
opp i syv sub-fraksjoner: 1) Saba'iyya, 2) Mansuriyya, 3) Gharabiyya, 4) 
Bazighiyya, 5) Yaqubiyya, 6) Isma'iliyya, og 7) Azdariyya. 
  
Ikke bare vi sjia Ithna Ashari (som tror på de tolv Imamene), men alle muslimer i 
verden avviser deres tro. 
  
  
Sjia Imamiyya Ithna Ashari og deres tro 
  
Dette er den virkelige sjia gruppen som tror på de tolv Imamene etter Den hellige 
profeten. De andre fraksjonene har ingenting til felles med vår gruppe, de har bare 
tatt navnet sjia. 
  
  
Troen på Allah og profetene 
  
sjia Imamiyya gruppen tror på Evig-eksisterende Allmektige Allah. Han er én, i 
den forstand av den absolutte enhet av Hans essensielle eksistens. Han er én, med 
ingen kan sammenlignes med ham. Han er Skaperen av alt i tilværelsen. De hellige 
Profeter og Sendebud ble sendt for å fortelle folk om Allah, hvordan man skulle 
tilbe Ham, og hvordan man skal kjenne Ham. 
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Alle profetene forkynte og veiledet  folket i henhold til prinsippene fastsatt av de 
fem store profetene: Noah, Abraham, Moses, Jesus, og den siste av dem alle, Den 
hellige profeten Muhammed. 
  
  
Troen på straff, belønning, helvete, paradis og dommens dag 
  
Allah den Allmektige har fastsatt gjengjeldelse for våre gjerninger, enten å bli gitt 
til oss i Paradiset eller Helvete. Dagen fastsatt for gjengjeldelse av våre gjerninger 
kalles dommedagen. Når verdens liv ender, vil Allah den Allmektige gjenopplive 
de døde. Han vil la dem samles i Mashar, stedet for samlingen av sjelene. Etter et 
rettferdig regnskap vil alle bli gitt belønning eller straff i henhold til hans 
gjerninger. 
  
  
Troen på artiklene av praksisen 
  
På samme måte tror vi på artiklene av praksisen i troen, dette inkluderer de 
obligatoriske og valgfrie praksisene og alle andre påbud som har nådd oss gjennom 
Den hellige profeten. Vi er fast bestemt på å overholde dem, samt å utføre dem til 
det beste av vår kapasitet. Og vi avstår fra alle synder, store, eller små, som 
drikking, gambling, utukt, sodomi, åger, mord, tyranni, noe som har vært forbudt i 
Koranen og hadith. 
 
Troen på Imamene 
  
Vi sjia tror også på at akkurat som det er en budbringer fra Allah som formidler til 
oss ordre og påbud, og som blir valgt og introdusert til oss av Allah, er det også en 
etterfølger, kalif eller beskytter av religionen, som er utnevnt av Allah, og er 
introdusert til oss gjennom profeten av Allah. Tilsvarende har alle Profeter av 
Allah introduserte sine etterfølgere til sin ummah (tilhengere). Den siste av de 
hellige profetene, som var den mest perfekte og mest opphøyde av alle Profeter, 
Guds sendebud, etterlot for hans tilhengere veiledere. Ifølge den etablerte hadith, 
introduserte han til folket sine tolv etterfølgere, hvor den første var: Ali ibn Abi 
Talib, og den siste Imam, Mahdi, som er til stede i verden, men som er i 
okkultasjon. Han vil dukke opp på et ukjent tidspunkt i fremtiden, hvor han vil 
fylle den urettferdige verden med rettferdighet og fred. 
  
sjia Imamiyyahene tror også at disse tolv Imamene er blitt ordinert av Allah og har 
blitt introdusert til oss gjennom den siste profeten. Den siste av de hellige Imamene 
har forsvunnet ut av synet (ved guddommelig befaling), akkurat som andre imamer 
forsvant, under tiden av tidligere Profeter, som nevnt i mange bøker skrevet av 
dine lærde. 
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Dette hellige vesenet har blitt bevart av Allah den Allmektige, slik at han en dag 
kan fylle verden med rettferdighet. Kort sagt, tror sjia på alt som finnes i den 
hellige Koranen og i autentiske beretninger. Jeg er takknemlig til Gud for at jeg har 
adoptert denne tro, ikke bare i blind etterligning av mine foreldre, men gjennom 
logisk resonnement og studering. 
  
Hafiz: Respekterte herre, jeg har faktisk forpliktet til deg for å ha forklart sjia 
troen, men det er beretninger og bønner i bøkene deres som strider imot dine 
uttalelser, og etablerer vranglære av sjiaene. 
  
Velmenende: Vennligst vær konkret. 
  
  
Innsigelse på hadith av ma'rifa (tradisjon av kunnskap om Allah) 
  
Hafiz: I Tafsir al-Safi, skrevet av en av dine høytstående ulama, Faiz Kashi, er det 
en hadith hvor Imam Hussain, martyren av Karbala, en dag adresserte hans 
følgesvenner og sa: "Å folk, Allah har ikke skapt sine tjenere, av noen annen grunn 
enn å kjenne Ham. Når de kjente Ham, tilbad de Ham, når de tilba Ham, ble de 
negative til tilbedelse av andre ting." En av følgesvennene sa: 
  
"Må livet til min far, og mor bli ofret til deg! Å sønn av Den hellige profeten! Hva 
er den virkelige betydningen av å kjenne Allah?" Den hellige Imamen svarte: "Å 
kjenne Allah betyr for hvert menneske å kjenne imamen av sin tid, som må 
adlydes." 
  
Velmenende: Først må vi undersøke kjeden av fortellere av hadithen for å fastslå 
om det er autentisk. Selv om den er riktig med hensyn til kjeden av fortellere, må 
likevel vers fra Koranen, og den udiskutable hadith av Den hellige profeten i 
forhold til Allahs enhet ikke kan misforstås på grunn av påstanden av én mann . 
  
Hvorfor undersøke du ikke hadith og uttalelser av våre hellige imamer, og de 
religiøse dialoger mellom våre religiøse ledere og ateistene, som allerede beviser 
enhet av Allah? Hvorfor konsulterer du ikke de viktigste bøkene og kommentarer 
av sjia, som for eksempel Tawhid al-Mufazzal, Tawhid al-Saduq, Biharu'l-Anwar 
(Bok om Tauheed) av Allama Majlisi og andre bøker skrevet av sjia ulama, som er 
fulle av kontinuerlig hadith (om Tauheed) ved våre hellige imamer? 
  
Hvorfor konsulterer du deg ikke med An-Naktu'l-I'tiqadiyya, av Sheikh Mufid (d. 
413 EH), en av sjia ulama, også hans bok Awa'ilu'l -Maqalat fi'l-Mazahib wa'l-
Mukhtarra eller Ihtijaj av vår berømte Alim, Abu Mansur Ahmad ibn Ali ibn Abu 
Talib Tabrasi. Hvis du hadde, ville du vite hvordan vår hellige Imam ar-Ridha 
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beviste enhet av Allah. Det er ikke rettferdig å plukke ut noen tvilsomme rapport 
bare for å sverte sjia. Dine egne bøker inneholder absurditeter og lunefull ideer. 
Faktisk eksisterer latterlig hadither i de mest autentiske bøker som i Siha al-Sitta, 
(dvs. de seks bøkene som er godkjente tradisjoner). 
  
Hafiz: Faktisk, så er dine ord latterlig, siden du finner feil med bøker hvor 
storheten og autentisiteten er udiskutabel, spesielt Sahih Bukhari og Sahih Muslim. 
Våre ulama er enige om at alle hadither inneholdt i dem er sanne. Hvis noen 
avviser disse to bøkene, avviser han den ekte Sunni sekten. Etter den hellige 
Koranen, stoler Sunni på autentisiteten av disse to bøkene. Kanskje du har sett Ibn 
Hajar Makki sitt poeng i begynnelsen av hans Sawa'iqe Muhriqa, kapittel av 
"Affærene" (affærer av kalifatet til Abu Bakr) som er registrert av Bukhari og 
Muslim i sin Sahihain, som er de mest autentiske og pålitelige bøker etter den 
hellige Koranen, i henhold til enstemmighet blant tilhengerne (dvs. Ummah, eller 
samfunnet). Han sier at siden hele samfunnet er enstemmig i å akseptere hadithene 
av disse bøkene, så er det uansett udiskutabelt hva noen mener om det. På grunnlag 
av denne enigheten, all hadith som finnes i disse bøkene er utvilsomt akseptabelt. 
Derfor kan ingen ha mot til å hevde at disse bøkene inneholder absurditeter eller 
saker som er latterlige. 
  
  
Absurde rapporter i Sahihain (de to samlinger) av Bukhari og Muslim 
  
Velmenende: For det første, at disse bøkene er akseptabel for hele samfunnet er 
åpen for innvendinger. Din påstand med referanse til Ibn Hajar, er i seg selv 
absurd, siden 100 millioner muslimer ikke aksepterer hans synspunkt. Derfor er 
enstemmighet av fellesskapet i denne saken, er akkurat som enstemmighet hevdet 
av ditt folk i saken om kalifatet. For det andre er det jeg sier basert på gyldige 
grunner. 
  
Hvis du studerer disse bøkene med et fordomsfri sinn, vil du bli forbauset. Mange 
av din store ulama, som for eksempel Dar Qutni, Ibn Hazam, Allama Abu'l-Fazl 
Jaffar Ibn Tha'labi i Kitabu'l-Imta' fi Ahkamu's-Sama, Sheikh Abdu'l-Qadir Ibn 
Muhammad Qarshi i Jawahiru'l-Mazay'a fi Tabaqatu'l-Hanafiyya og andre, 
inkludert alle Hanafi ulama som har kritisert Sahihain og har erkjent at de 
inneholder en rekke svake og ubekreftede hadither. Målet til Bukhari og Muslim 
var å samle hadith; ikke å vurdere deres autentisitet. 
  
Noen av dine lærde, som Kamalu'd-Din Ja'far Ibn Sa'lih har pekt ut mangler og feil 
av hadith og har fremsatt gyldig grunn til støtte for sine funn. 
  
Hafiz: Jeg ville gjerne at du legger frem dine argumenter, slik at publikum kan få 
vite sannheten. 
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Velmenende: Jeg vil kun sitere noen få eksempler. 
  
 
Referanser om synligheten av Allah 
  
Hvis du ønsker å studere misvisende hadith om inkarnasjonen av Allah, som 
hevder at Han, som et fysisk vesen, kan sees i denne verden, eller, vil bli sett i det 
hinsidige, (som antas av en fraksjon av sunni-muslimer, det vil si, Hanbali og 
Ashariti), du kan referere til dine egne bøker, spesielt Sahih Bukhari (Vol. I, i 
kapittel "Fazla's-Sujud Min Kitabu'l-Adhan", s. 100; Vol. IV, s. 92 av Sahih 
Muslim", "Babu's-Sira Min Kitabu'r-Riqaq" og "Sahih Muslim (Vol. I, i kapittel 
"Isbatu'l-Ruyatu'l-Mominin Rabbahum Fi'l-Akhira", s. 86), og "Musnad" av Imam 
Hanbal, Volume II, s. 275. Du vil finne tilstrekkelig informasjon av denne typen i 
disse bøkene. For eksempel, sier Abu Huraira: "Skriket og det voldelig raseri av 
helvete vil forsterkes, og det vil ikke roe seg ned før Allah setter Hans ben i det. Da 
vil helvete si, "Stopp, stopp! Det er nok for meg, det er nok for meg". Abu Huraira 
forteller også at en gruppe mennesker spurte Den hellige profeten: "Skal vi se vår 
Skaper på dommedagen?". Til det svarte profeten: "Selvfølgelig. Midt på dagen 
når himmelen er fri for skyer, skader sola deg hvis du ser på den?" De sa: "Nei!" 
Igjen sa profeten: "I løpet av nettene når du ser fullmånen når himmelen er klar, 
gjør det deg vondt?" De sa: "Nei!" Han fortsatte: "Så når du ser Allah på dommens 
dag, vil du ikke bli skadet, akkurat som du ikke blir skadet av å se disse (solen og 
månen). Når dommedag kommer, vil det bli annonsert av Allah at alle samfunn bør 
følge "sin gud". Så alle som har dyrket avguder eller noe annet enn Allah, Den 
Ene, skal bli kastet i helvetes ild. Så skal hver og en av de gode og dårlige personer 
bli kastet inn i det, bortsett fra de som tilba Allah (SWT), Den Absolutte Ene. De 
skal ligge i helvetes ild. På den tiden vil Allah vises i en bestemt form foran folket, 
slik at de kan se Ham. Så vil Allah fortelle dem at Han er deres Allah. De troende 
vil da si: ”Vi tar tilflukt i din Guddom. Vi er ikke blant de som har tilbedt noe 
annet enn Allah Den Absolutte.” Allah vil si som svar, "Har du noen tegn mellom 
deg og Allah, slik at du kan se Ham og identifisere Ham? De vil si: "Ja." Da vil 
Allah vise dem hans nakne ben. Derpå vil de troende heve hodet oppover og vil se 
Ham i samme tilstand som de så Ham for første gang. Da vil Allah si at Han er 
deres Skaper. Alle av dem vil erkjenne at Han er deres Allah." 
  
Nå er det for deg å bedømme om denne type utsagn er ensbetydende med vantro 
eller ikke, at Allah fysisk vil vises foran folket og vil avdekke hans ben! Og det 
sterkeste punktet til støtte for mitt argument er at Muslim Ibn Hajjaj begynner et 
kapittel i hans Sahih om beviset for synligheten av den Allmektige Allah, og har 
sitert de fabrikkerte rapporter fra Abu Huraira, Zaid Ibn Aslam, Suwaid Ibn Sa 'id 
og andre. Og noen av de ledende ulama av din egen sekt som Dhahabi i Mizanu'l-
I'tidal og Suyuti i hans Kitabu'l-Lu'ualia'l-Masnu'a fi hadithu'l-Muzu'a og Sibt Ibn 
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Jauzi i Al-Muzu'a har vist seg på rimelig begrunnelse at disse beretningene er 
falske. 
  
  
Koranen avviser læren om synligheten av Allah 
  
Selv om det ikke hadde vært noen bevis mot de ovennevnte påstander, avviser vers 
av Koranen eksplisitt læren om synligheten av Allah. Allah sier: 
  
"Synene omfatter Ham ikke, og Ham omfatter (alle) syn." (6:103)  
  
Igjen, da profeten Moses ble tvunget av israelittene til å gå til hans sted for bønn, 
og bønnfaller han Allah om å "vise seg for ham," Den hellige Koranen forteller 
hendelsen på følgende måte: 
  
"Han (Moses) sa:« Min Herre vis meg (Deg Selv), slik at jeg kan se på Deg!". Han 
sa: «Du vil aldri se meg ... '"(7:143)  
  
Sayyid Abdu'l-Hayy (Imam av Jama'at Ahlul Sunna): er det ikke et faktum at Ali 
sa: 
  
"Jeg tilber ikke en gud som jeg ikke kan se?" Når Ali sier noe slikt, betyr det at 
Allah kan sees. 
  
  
Argumenter og hadith om usynligheten av Allah 
  
Velmenende: Respekterte venn, du har tatt en setning ut av sin sammenheng. Jeg 
vil lese opp hele teksten for deg. Denne hadithen har blitt registrert av den store 
Sheikh Muhammad Ibn Yaqub Kulaini i hans Usul Kafi, Volum om Tawhid, samt 
Sheikh Saduq i hans bok om Tawhid, kapittel "Ibtal Aqida Ruyatullah." Imam 
Jaffar as-Sadiq er sitert for å ha sagt at en jødisk lærd spurte Lederen av de 
Troende, Ali, om han hadde sett Allah i bønnene. Imamen svarte: "Han kan ikke 
bli sett av de fysiske øynene. Det er hjertet som ser Ham gjennom lys av realitetene 
av overbevisning." 
Det følger av Alis svar at det han mener med å se Allah er ikke å se Ham med 
øynene, men gjennom lyset av oppriktig tro. Det er mange andre bevis basert på 
fornuft og registrerte fakta for å underbygge vårt synspunkt. Videre, bortsett fra 
sjia lærde, så har dine egene ulama, som Qazi Baidhawi og Jarullah Zamakhshari 
bevist i sine kommentarer at det er umulig å se Allah. En som tror på synligheten 
av Allah, i denne verden eller i det hinsidige og mener at Han er et fysisk vesen. Å 
tro dette er vantro. 
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Ytterligere referanser til urimlige ting i disse to samlinger av beretninger 
  
Du mener at dine seks tradisjonelle bøker, spesielt Bukhari og Muslim som feilfrie 
bøker. Jeg skulle ønske at du kunne se på dem objektivt, og ikke overstige 
grensene i din ros for dem. I Bukhari, kapittel "Kitab al-ghusl," og Muslim i Del II 
av hans Sahih (i kapittel på dyder av profeten Moses), og Imam Ahmad ibn Hanbal 
i hans Musnad, Del II, side 315 , og andre av dine ulama har sitert Abu Huraira der 
han har sagt følgende: "Blant Bani Isra'il var det vanlig å bade sammen uten klær, 
slik at de kikket på kjønnsorganene til hverandre. De fant det derfor ikke støtende. 
Bare profeten Moses gikk inn til vannet alene, slik at ingen kunne se hans private 
deler. Bani Isra'il pleide å si at profeten Moses hadde defekte/mangelfulle 
kjønnsorganer, så han unngikk bading med dem. En dag gikk profeten Moses til 
elven for å bade. Han tok av seg klærne, la dem over en stein og gikk ut i vannet. 
Steinen flyktet med klærne hans. Moses løp etter steinen, naken og ropte: 'Mine 
klær! Å stein, klærne mine.' Bani Israel så den nakne Moses og sa: 'Ved Allah! 
Moses har ingen feil i sine kjønnsorganer.' Steinen stoppet deretter og Moses 
hentet fram klærne hans. Så slo Moses steinen så alvorlig at steinen skrek i smerte 
seks eller syv ganger." Tror du virkelig at noe slikt er mulig for Den hellige 
profeten Moses eller at en stein, et livløst objekt, kunne ta bort klærne hans? 
Sannelig ville det være umulig for en Profet å løpe naken foran folket. 
  
Jeg vil fortelle om en annen hadith registrert i Sahih som er enda mer latterlig. 
Bukhari siterer Abu Huraira i hans Sahih (Bind I, side 158 og Bind II, side 163) og 
igjen i kapittelet "Døden av profeten Moses", og Muslim siterer også den samme 
autoritet (Abu Huraira) i hans Sahih, Volume II, side 309 i kapittel "På fortjeneste 
av Moses" som sier: "Dødsengelen kom til profeten Moses og ba ham om å 
akseptere invitasjonen av sin Skaper. Etter å ha hørt dette, ga Moses ham et slikt 
slag i ansiktet hans at han mistet det ene øyet sitt. Så gikk dødsengelen tilbake til 
Allah og klaget over at Han hadde sendt ham til en mann som ikke ønsker å dø, og 
som hadde slått ut et av øynene hans. Allah kurerte hans øye og beordret ham til å 
gå tilbake til Moses og fortelle ham at hvis han ønsket lengre levetid, bør han legge 
sin hånd på baksiden av en okse. Han ville leve så mange år som antall hår som vil 
bli dekket av hans hånd." Imam Ahmad Ibn Hanbal i hans Musnad, Volume II, side 
315, og Muhammad Ibn Jarir Tabari i hans historie, Bind I, under overskriften 
"Død av profeten Moses," ga den samme beretning fra Abu Huraira med tillegg til 
at opp til tiden av Moses, pleide dødsengelen å fysisk skille sjelen fra kroppen. 
Men etter at Moses ga ham et slag i ansiktet, ble han usynlig." 
  
Nå er det for deg å bedømme hva slags tull dette er som er inkludert i de to 
samlinger av beretninger, som du kaller den mest korrekte av alle bøker etter den 
hellige Koranen. Beretningene jeg har sitert fornærmer sannelig æren av profetene 
til Allah. Når det gjelder Abu Huraira, er jeg ikke overrasket over hans fortelling. 
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Dine egen ulama innrømmer at for å fylle sin mage fra de delikate retter som tilbys 
av Mu'awiya, fabrikkerte han beretninger. På grunn av sine fabrikasjoner, pisket 
kalifen Umar han. Det er overraskende at fornuftige mennesker tror på slike 
latterlige historier. 
  
Nå, la oss gå tilbake til vår diskusjon om hadithen du siterte. Selvfølgelig ville en 
rettferdig mann som ser en ensom beretning (fortalt av bare én person) 
sammenligne den med andre autentiske hadither. Han ville ha rettet den eller 
avvise den direkte, i stedet for å bruke den som grunnlag for å angripe hans brødre 
av annen sekt og kalle dem for vantro. Siden Tafsir al-Safi ikke er her med oss, kan 
vi ikke si noe om autentisitet av denne hadithen. Selv om det er sant, bør vi stole på 
prinsippet om at hvis vi vet effekten, kan vi vite årsaken. Det vil si, hvis vi kjenner 
Imamen som Imam, vet vi med sikkerhet identiteten av Allah, på samme måte som 
hvis man kjenner statsministeren, kjenner han kongen. Det er i referanse til dette 
prinsippet at kapittelet "Tawhid" og andre vers fra Koranen ble åpenbart. Dessuten 
er det mange hadither om enheten Allah fortalt av Imam Hussain selv og de andre 
Imamene. Å kjenne vår Imam er en flott form for tilbedelse av Allah. Den samme 
betydning har blitt gitt i Ziarat al-Jami'a', som har kommet til oss fra vår hellige 
Imam. Vi kan også tolke det på en annen måte, som lærde har gjort i lignende 
saker. Hver utøver av en handling kan bli forstått ved naturen av hans handling. 
Siden profeten og hans etterkommere nådde det høyeste nivået av menneskelig 
mulighet, er ingen andre så meritterende eller dydig som de. Siden de er de mest 
fremtredende midler for å kjenne Allah, så er det slik at alle som kjenner dem, 
kjenner Allah. Som de selv sa: "Det er gjennom oss at Allah kan bli kjent, og det er 
gjennom oss at Allah kan tjenes." Vi tror at profetens familie lærte oss kunnskap 
om Allah og den riktige måten å tilbe Ham. De som ikke har fulgt dem har mistet 
veien. 
  
  
Hadith al-Thaqalain 
  
For å understreke det samme punktet, sa profeten i en hadith anerkjent av begge 
sekter, "Å mitt folk! Jeg etterlater for dere to store ting (av myndighet): Allahs bok 
og min Ahlulbayt. Hvis dere holder fast ved dem to, vil dere aldri bli villedet etter 
meg ( for sannelig vil disse to aldri skilles fra hverandre før de møter meg ved 
dammen av Kauthar)." 
  
Hafiz: Vi stoler ikke på denne beretningen som du prøver å revidere. Det er mange 
innovasjoner i deres bøker og eksempler på polyteisme, som f.eks å søke 
oppfyllelse av våre ønsker fra Imamene istedenfor fra Allah. Hva er polyteisme? 
Polyteisme betyr å vende seg til en annen person eller ting snarere enn til Allah for 
tilfredsstillelse av våre behov. Det har blitt observert at sjia aldri påkaller Allah. De 
påkaller Imamene. Det er ingenting, men derimot polyteisme. 
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Velmenende: Jeg er redd du forvrenger fakta. Kanskje jeg kan få lov til å fortelle 
deg hva polyteisme er i henhold til de store ulama av islam og i henhold til vers fra 
Koranen. 
  
  
Polyteisme og dens utgaver 
  
Polyteisme er av to typer: åpen polyteisme og skjult polyteisme. Åpen polyteisme 
betyr å assosiere noen, eller noe med Allahs fullkomne vesen eller med Hans 
egenskaper. Å skape partnere med Allah betyr å assosiere noe med Hans Enhet og 
anerkjenner denne tilknytningen med tungen, som Sanamiyyas (idol-tilbedere) 
eller Zoroastrienee, som tror på to prinsipper: lys og mørke. Kristne gjør også 
dette. De tror på treenigheten og deler guddommelighet inn i tre deler: Fader, Sønn 
og Den Hellig Ånd. De tror på kjennetegn for hver og med mindre de tre er samlet 
er den guddommelige selv ikke komplett. Den hellige Koranen avviser denne troen 
og Allah erklærer Hans Enhet i disse ordene: "Vantro er de som sier: «Gud er den 
tredje av tre.» Det er ingen gud unntatt én gud!......" (5:73) 
  
Å assosiere ting med guddommelige egenskaper betyr å tro at hans egenskaper, 
som Hans kunnskap eller makt er atskilt fra, eller er noe i tillegg til, Hans 
fullkomne vesen. Ashariene er av Abu'l-Hassan Ali Ibn Ismail Ashari Basari, blir 
rapportert av din egen ledende ulama, som Ali Ibn Ahmad i sin bok Al-Kashf og 
Minhaju'l-Adilla fi Aqa'idi 'l-Milla (The Open Just Revelation of the Beliefs of 
Nations), side 57, til å tro at attributtene til Allah kommer i tillegg til Hans 
fullkomne vesen og er evig. 
  
Så, alle som mener at enhver kvalitet eller egenskap av Han på noen måte er et 
tillegg til Hans fullkomne vesen er en polyteist. Hver egenskap av Han er essensielt 
for Ham. Polyteisme i ens handlinger betyr å knytte noen med Hans-Uavhengige 
Vilje. Jødene tror at Gud har skapt skapninger for deretter å ha holdt seg vekk fra 
sine skapninger. I fordømmelse av disse menneskene, ble følgende vers åpenbart: 
"Jødene sier: «Guds hånd er bundet.» Nei, det er deres hender som er bundet, og 
forbannelse hviler over dem for det de sier. For Hans hender er vidåpne, og Han gir 
slik Han vil!..."  (5:64) 
  
Ghullatene (ekstremistene) danner en annen gruppe av polyteister. De er også kalt 
Mufawwiza. De mener at Allah har delegert Hans krefter eller betrodd alle saker til 
de hellige Imamene. Ifølge dem, er Imamene skaperne og de gir også oss 
livsopphold (næring). Selvfølgelig er de som anser noen som en partner i 
guddommelig autoritet en polyteist. 
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Polyteisme i bønn 
  
Polyteisme i bønn betyr bevisst å snu ens oppmerksomhet under bønn mot et skapt 
vesen snarere enn mot Allah. Hvis man har til hensikt å be til et skapt vesen, er 
man en polyteist. Koranen forbyr det i disse ordene: 
  
"... Den som håper å møte sin Herre, han bør gjøre gode gjerninger, og ikke 
forbinde med sin dyrkelse av Herren noen annen." (18:110) 
  
Dette verset viser at den grunnleggende trosartikkel er at man bør gjøre det som er 
bra og ikke knytte noen med Allah når det kommer til lydighet og tilbedelse til 
Ham. Med andre ord, han som ofrer sine bønner eller utfører Hajj eller gjør en bra 
handling bare for å vise sin rettskaffenhet til offentligheten, han er en polyteist. 
Han har assosiert andre med Allah i saken av utøvelsen av hans gjerninger. Den 
forgjeves visning av gode gjerninger er mindre polyteisme, som fornekter våre 
gode handlinger. Det har blitt rapportert at Den hellige profeten sa: "Avstå fra 
mindre polyteisme". Folk spurte ham: «Å, Allahs Profet, hva er mindre 
polyteisme?" Han svarte: "Al-Riya wa's-sama" (dvs., for å vise folk eller for å la 
dem høre på din tilbedelse av Allah). Den hellige profeten sa også: "Den verste 
ting som jeg frykter for deg er din skjulte polyteisme; så hev dere over det, siden 
blant mine følgere er polyteisme mer hemmelig enn den krypende maur på en hard 
stein i den mørke natten." Igjen sa han: "En som tilbyr den rituelle bønnen i en 
skrytende måte, er en polyteist. En som faster eller gir almisser, eller utfører Hajj 
eller frigjør en slave for å vise seg sin rettskaffenhet for publikum, eller for å tjene 
et godt navn er en polytheist." Og siden den siste linjen viser til saker som 
omhandler hjertet, så har det vært inkludert i skjult polyteisme. 
  
Hafiz: Vi merker av ditt eget utsagn om at hvis noen gjør en offering til enhver 
skapte skapelse, så er han en polyteist. Så da er sjia også polyteister siden de gjør 
offringer til de hellige imamer og deres sønner. 
  
  
Ofring (Nazr) eller løfter i islam  
 
Velmenende: Hvis vi ønsker å finne ut om troen til et samfunn, bør vi ikke stole på 
de uinformerte folkene av det samfunnet. Vi bør studere deres pålitelige bøker. 
Hvis du ønsker å studere sjia-islam, ikke begynn med sjia tiggere på veiene, som 
gråter "Å Ali, Å Imam ar-Ridha", og på dette grunnlaget erklære at sjia er 
polyteister. Tilsvarende, hvis uvitende mennesker gjør løfter eller ofringer i navnet 
til Imamene, eller deres sønner, bør du ikke kritisere hele sjia-islam. Hvis du 
studerer sjia bøker av rettsvitenskap vil du finne ut at det ikke er et eneste spor av 
polyteisme eller absurditet. Insistering på Allahs enhet er åpenbart overalt. De mest 
kjente bøker som Sharhe lum'a og Shara'i er allment tilgjengelig, og du kan studere 
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dem. I kapittelet "Ofring", de rettslige uttalelser om sjia jurister er sitert, både i de 
to verkene sitert ovenfor og i mange andre publikasjoner. Siden Nazr (ofring) er en 
form for bønn, er det viktig at det bør være en intensjon at det skal være for å søke 
nærhet til Allah. Det er to vilkår for en gyldig Nazr: Intensjon med hjertet, og 
ytring eller uttrykk i foreskrevne ord i det hvilket som helst språk det måtte være. 
Når det gjelder det første vilkåret, må intensjonen med hjerte være for Allahs 
skyld. Det andre vilkåret fullfører det første vilkåret; den personen som gjør 
ofringen (Nazr) må si i ord at det er for Allah. For eksempel, hvis han lover å holde 
en faste eller å gi opp drikking, må han gjøre intensjonen ved hjelp av de 
foreskrevne ord som inneholder ordet "lillah" (for Allahs sak), uten dette er 
ofringen ugyldig. 
  
  
Ofringene i Allahs navn 
  
Hvis vi gjør en ofring som ikke er i Allahs navn, men for noen andre, enten han er 
død eller levende, eller hvis vi inkluderer ham med Allahs navn, selv om han er en 
Imam eller hans sønn, er ofringen ikke gyldig. Hvis dette er gjort bevisst, og med 
viten og vilje så er det tydelig polyteisme, slikt det er klart fra verset, "... og ikke 
forbinde med sin dyrkelse av Herren noen annen." (18:110). sjia jurister er enige 
om at for å gjøre en ofring i navnet til en person er feil, inkludert Profeter eller 
imamer. Hvis det er gjort med vilje, er det polyteisme. En ofring må gjøres i Allahs 
navn, selv om vi er autorisert til å gjøre det når vi vil. For eksempel, hvis noen i 
Allahs navn tar en geit til et bestemt hus eller et sted for tilbedelse, eller til graven 
av en Imam eller sønn av en Imam, og ofrer det, er det ikke noe galt i det. Også, 
hvis han lover og gi penger eller klær i Allahs navn til en viss Sayyid (en 
etterkommer av profeten) eller gi almisser til en foreldreløs eller tigger, er det 
ingen skade i det. Selvfølgelig, hvis han lover å lage en ofring bare for moro skyld 
av profeten eller en Imam, en sønn av en Imam eller for noen annen person, er det 
forbudt. Hvis det gjøres med vilje, er det polyteisme. Det er en plikt for enhver 
Profet eller religiøs autoritet til å advare folk slik som den hellige Koranen sier: 
"Si: «Adlyd Gud, og adlyd Sendebudet!» Men om dere så vender ryggen til, så 
påligger ham kun det han er pålagt, og dere det dere er pålagt...." (24:54). 
  
Det er folks plikt å høre hva profeten av Allah sier og å handle ved det. Hvis 
imidlertid noen ikke bryr seg om å følge guddommelige befalinger, og ikke handler 
ved det, betyr det ikke at troen skades eller de prinsipper som troen er grunnlagt av. 
  
  
Skjult polyteisme: Å gjøre en "show off" av bønner 
  
Den andre typen polyteisme er skjult polyteisme, som for eksempel å gjøre "show 
off" av våre bønner eller andre former for lydighet til Allah. Forskjellen mellom 
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denne typen polyteisme og polyteisme i bønn, er at i tilfelle av polyteisme i bønn 
knytter vi noen andre ting eller skapelse med Allah. 
  
Hvis noen retter sin oppmerksomhet mot noe annet enn Allah i den rituelle bønnen 
eller hvis han har et bilde av en falsk guddom i hans sinn, etter forslag fra shaitan 
så er han en polyteist. Ingenting utenom Allah bør være gjenstand for 
oppmerksomhet i vår tilbedelse. profeten sa at hvis noen gjør en god gjerning og 
gjør noen andre til en partner med Allah i det, da er hele hans gjerning for 
partneren. Allah hater den handling så vel dens som utfører den. Det har også blitt 
rapportert at profeten sa at hvis noen ber den rituelle bønnen, utfører faste eller 
utfører pilegrim og har den ideen at ved at han gjør slikt vil folk prise ham, "så 
sannelig, han har lagd en partner med Allah i sin handling." 
  
Det har også blitt rapportert fra Imam Jaffar Sadik at hvis noen utfører en handling 
i frykt for Allah eller for belønningen i det hinsidige, og inkluderer det i å 
tilfredsstille et menneske, da er den som gjorde den handlingen en polyteist . 
  
  
Polyteisme vedrørende årsakssammenheng 
  
En slags polyteisme er det som knytter seg til årsakssammenheng, siden folk fleste 
baserer sine forhåpninger og frykt på sekundære årsaker. Dette er også polyteisme, 
men det er tilgivelig. Polyteisme betyr å tenke at makten egentlig ligger i 
sekundære årsaker. For eksempel, solen gir næring til mange ting i verden, men 
hvis man vurderer denne makten til å være iboende i solen, så er dette polyteisme. 
Men hvis man tror at kraften i solen er gitt til den av Allah og at solen bare er en 
sekundær hjelp av Hans gavmildhet, så er dette aldri polyteisme. Det er snarere en 
form for tilbedelse, siden det å ta hensyn til tegnene av Allah er en innledning til å 
forstå Allahs verk. En referanse er gjort i versene av den hellige Koranen til det 
faktum at vi bør tenke over tegnene av Allah, siden dette fører til 
oppmerksomheten mot Allah. På samme måte vil tiltro til sekundære årsaker (en 
handelsmanns oppmerksomhet til handel eller en bondes oppmerksomhet til hans 
gård) gjøre en polyteist hvis han dermed avleder hans oppmerksomhet fra Allah. 
  
Basert på ovenstående redegjørelse for polyteisme, hvilke av de eksemplene som er 
nevnt anser du for å være gjeldende for sjia? På hvilken måte, fra synspunkt av 
bønn, tro, eller de tradisjonene fra sjia som du har sett, kan de bli belastet med 
polyteisme? 
  
Hafiz: Jeg innrømmer at alt du har sagt er riktig, men hvis du bare ville ta deg bryet 
med å tenke et øyeblikk, vil du være enig i at å stole på imamene er polyteisme. 
Siden vi ikke bør søke noen menneskelige midler for tilnærming til Allah, skal vi 
påkalle Allah direkte for å få hjelp. 
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Hvorfor profetene søkte hjelp fra folk 
  
Velmenende: Det er rart at du overser det jeg har sagt her hele tiden. Er det 
polyteisme å foreta forespørsler til andre mennesker for oppfyllelse av våre 
ønsker? Hvis dette var sant, er hele menneskeheten polyteistiske. Hvis det å søke 
hjelp fra andre er polyteisme, hvorfor søkte profeten om hjelp fra folk? Du bør 
studere versene fra den hellige Koranen slik at du kan vite hva som er sant og 
riktig. 
  
Følgende vers er verdt din oppmerksomhet: "Han sa: 'Å forsamling hvem av dere 
kan bringe meg hennes trone før de kommer til meg i underkastelse?' En modig 
blant dsjinnene sa: 'Jeg vil bringe den til deg før du reiser deg opp fra din plass, for 
jeg er til det både sterk og pålitelig'. En som hadde kunnskap om boken sa: 'Jeg vil 
bringe den til deg før du rekker å blunke med øyet'. Så da han så den slo seg ned 
ved siden av ham, sa han: 'Dette er av nåden til min Herre .... '" (27:38-40) 
Det å bringe tronen av Bilqis (Dronningen av Sheba) til Solomon var umulig for 
enhver skapning. Riktignok var det uvanlig og profeten Solomon, til tross for at 
han visste at det krevde guddommelig kraft, spurte han ikke den Allmektige Allah 
for å bringe tronen, men spurte kun skapninger for å hjelpe ham. Dette faktum 
viser at det å søke om andres hjelp ikke er polyteisme. Allah, den første årsak, er 
Skaperen av årsakene til denne verden. Polyteisme er et spørsmål om hjertet. Hvis 
en mann ber om noens hjelp og ikke betrakter ham som Allah eller hans partner, er 
dette ikke forbudt. 
 
Denne situasjonen er vanlig overalt. Folk går til i andres hus og spør dem om hjelp 
uten å ta Allahs navn. Hvis jeg går til en lege og ber ham om å helbrede meg, er jeg 
en polyteist? Igjen, hvis en mann er på ferd med å drukne og han roper om hjelp, er 
han en polyteist? Så vennligst være rettferdig og ikke misforstå fakta. Hele sjia 
samfunnet tror at hvis noen betrakter etterkommere av profeten som Allah eller 
partnere i Hans selv, er han definitivt en polyteist. Du har kanskje hørt sjia 
muslimer i trøbbel som gråtende sier, "Å Ali, hjelp meg!" "Å Hussain, hjelp meg!" 
Dette betyr ikke at de sier "Å Allah Ali, hjelp meg!" "Å Allah Hussain, hjelp meg!" 
Men faktum er at vi søker hjelp fra Allah gjennom dem. 
  
Hafiz: I stedet for å påkalle Allah direkte, hvorfor påkaller dere Ham gjennom 
bindeledd? 
 
Velmenende: Våre ønsker, angst og smerte er fikset ved Allah, den Absolutte. Men 
den hellige Koranen sier at vi skal nå den Allmektige Allah, gjennom noen midler 
for tilnærming. 
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"Dere som tror! Gjør din plikt til Allah og søk midlene av tilnærming til Ham." 
(5:35) 
  
  
 
Den hellige Ahlul Muhammad (etterkommere av profeten) er midler for 
guddommelig gavmildhet 
  
Vi sjia anser ikke etterkommere av profeten som løsningen på alle våre problemer. 
Vi betrakter dem som de mest fromme av Allahs tjenere og som et middel til 
guddommelig gavmildhet. Vi tilknytter oss selv til den opphøyde familien i 
henhold til ordre av profeten. 
  
Hafiz: Hvorfor sier du at ordene "midler av tilnærming" i verset over refererer til 
etterkommere av Den hellige profeten? 
  
Velmenende: I mange hadither anbefaler profeten oss at i våre vanskeligheter 
påkaller vi hans etterkommere som et middel for tilnærming til Allah. Mange av 
dine lærde, som Hafiz Abu Nu'aim Isfahani, i sin Nuzulu'l-Koranen fi' Ali 
(Åpenbaringer i Koranen om Ali), Hafiz Abu Bakr Shirazi i hans Ma Nazala 
mina'l-Koranen fi 'Ali og Imam Ahmad Tha'labi i hans Tafsir (Kommentar) sier at 
wasilat (middel av tilnærming) i verset over betyr etterkommere av profeten. 
Denne referansen har vært tydelig fra mange hadith av profeten. Ibn Abi'l-Hadid 
Mu'tazali, en av dine respektert lærde, sier i sin Sharhe Nahju'l-Balagha, bind IV, 
side 79, at Bibi Fatima Zahra henviste til betydningen av dette verset i nærvær av 
Muhajirs og Ansars, imens hun leverte sitt innlegg i forbindelse med berøvelsen av 
hennes eiendom av Fadak, med disse ordene: 
  
"Jeg lovpriser Allah for Hvems Verdighet og Lys innbyggerne av himmelen og 
jorden søker midlene av tilnærming mot ham. Blant Hans skapelse er vi midlene av 
tilnærming." 
  
  
Hadith al-Thaqalain (hadith om de to tunge tingene) 
  
Blant de mange aksepterte argumentene om lovligheten av at vi følger 
etterkommere av profeten er Hadith Thaqalain, hvor autentisiteten har blitt 
anerkjent av begge sektene. profeten sa: "Hvis dere holder dere knyttet til disse to, 
vil dere aldri, aldri gå vill etter meg." 
  
Hafiz: Jeg tror du tar feil når du sier at denne hadithen er autentisk, og at det har 
blitt akseptert av alle, siden den er ukjent blant våre store lærde. For å bevise dette 
kan jeg si at den største fortelleren/beretteren av hadith i vår sekt, Muhammad ibn 
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Ismail Bukhari ikke har berettet dette i hans Sahih, som er den mest autentiske bok 
etter den hellige Koranen. 
  
Velmenende: Jeg tar ikke feil om det. Autentisiteten av denne hellige hadithen har 
blitt anerkjent av dine egen lærde. Selv Ibn Hajar Makki, for all hans intoleranse og 
fordommer, aksepterer hadithen som sann. Du bør konsultere Sawa'iq Muhriqa 
(Del II kapittel II, side 89-90, i henhold til vers 4) hvori etter å ha sitert uttalelsene 
fra Tirmidhi, Imam Ahmad ibn Hanbal, Tibrani og Muslim, sier han: "Vit at 
hadithen vedrørende tilknytning til Thaqalain (de hellige etterkommerne av 
profeten og Koranen) har blitt fortalt på mange måter. Beretterne til denne hadithen 
er mer enn tjue følgesvenner av profeten." 
  
Så sier han at det er noe forskjell på måten som denne tradisjon har blitt fortalt. 
Noen sier at det ble fortalt da profeten var på sin siste Hajj på Arafa; noen sier det 
var åpenbart i Medina, når Den hellige profeten var på sitt dødsleie og rommet 
hans var fullt av hans følgesvenner; andre sier at det ble fortalt på Ghadir al-Khum; 
og noen sier det ble fortalt etter at han kom tilbake fra Taif. Etter å ha sagt alt dette, 
sier han selv (Hajar Makki) at det ikke er noen signifikant forskjell i hadithen selv. 
Når det gjelder alle de forskjellige anledninger, er det sannsynlig at profeten 
fortalte denne tradisjonen igjen og igjen for å understreke storheten av den hellige 
Koranen og hans hellige etterkommere. Du sa at siden Bukhari ikke har rapportert 
denne hadithen i hans Sahih, er dets autentisitet derfor tvilsom. Men denne 
hadithen, til tross for at den ikke er registrert av Bukhari, så har den vært generelt 
sitert av de store lærde av din sekt, inkludert Muslim Ibn Hujjaj og andre forfattere 
av de seks samlinger av hadith bøkene som grundig har behandlet det i sine bøker, 
stol derfor ikke utelukkende på innsamlingen av Bukhari. Hvis du erkjenner 
rettferdighet av alle dine egne lærde, som alle ble gjenkjent av sunniene av 
fortiden, bør du akseptere denne hadithen som sann, og det er ingen grunn for at 
bukhari ikke har  registrert denne beretningen. 
Hafiz: Det var ikke noe motiv bak det. Bukhari var svært forsiktig da det gjaldt å 
rapportere beretninger. Han var en forsiktig lærd og hvis han fant hadith, fra 
synspunkt av dens tekst eller kilde, for å være skadelig eller uakseptabel for sunn 
fornuft, berettet han den ikke. 
  
Velmenende: Som ordtaket sier: "Kjærlighet for noe gjør en mann blind og døv." 
De respekterte sunnier tar feil her. Du er for entusiastisk i din kjærlighet for Imam 
Bukhari. Du sier at han var en svært detaljert gransker av fakta og at rapportene om 
hans Sahih er pålitelige og fortjener samme rangering som åpenbaring. Men 
faktumet er annerledes. Kjeden av rapportene nevnt av Bukhari består av personer 
som ofte er fordømt som løgnere. 
  
Hafiz: Din påstand er falsk. Du rakker ned på Bukharis evne, som er en 
fornærmelse mot hele Sunni sekten. 
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Velmenende: Hvis kritikk basert på kunnskap er en fornærmelse, så er mange av 
dine egne mest særpregede lærde, menn som har fornærmet den høye plasseringen 
av læring og lærdom. Jeg vil råde deg til å studere for deg selv bøkene som er 
skrevet av store forfattere og lærde av din sekt som har skrevet kommentarer til 
Bukharis Sahih, f.eks Al-Lu'ali'l-Masnu'a fi hadithi'l-Muzu'a av Suyuti, Mizanu'l-
Ibtidal og Talkhisu'l-Mustadrak av Dhahabi; Tadhkiratu'l-Muzu'a av Ibn Jauzi; The 
History of Baghdad (Historien av Bagdad), utarbeidet av Abu Bakr Ahmad ibn Ali 
Khatib Baghdadi og andre bøker av Rijal (utredninger om karakteren av fortellerne 
til beretningene) av mange av din store lærde. Hvis du leser disse bøkene, vil du 
ikke tørre å si at jeg har fornærmet Imam Bukhari. 
  
  
Bukhari og Muslim har skrevet mange beretninger rapportert av folk som 
fabrikkerte 
  
Det jeg har sagt er dette: de to bøkene, Sahih Muslim og Sahih Bukhari inneholder 
hadith fortalt av løgnere. Hvis du studerer Sahih Muslim og Sahih Bukhari i lys av 
bøkene i Rijal, vil du finne at de har berettet mange hadith rapportert fra menn som 
var store løgnere, som f.eks Abu Huraira, den beryktede løgner, Ikrima Kharji, 
Sulayman ibn Amr og andre av samme kategori. Bukhari var ikke så forsiktige i 
registrering av hadith som du tror. Han skrev ikke ned hadith al-Thaqalain som 
andre har gjort, men han hadde ingen nøling i registrering av latterlige og krenkede 
historier om profeten Moses som klapper ansiktet til dødsengelen, profeten Moses 
som løper bort naken etter en stein og at Allah kan ses. Ved å se på en annen 
latterlig og fornærmende historie innspilt av Bukhari i sin Sahih, Volume II, 
kapittel "Al-Lahr Bi'l-Harb", side 120, og av Muslim i hans Sahih Volume I, siterer 
Abu Huraira som sier at på Eid samlet noen sudanske nomader seg i profetens 
moské. De underholdt tilskuerne med sin idrett og forestillinger. profeten spurte 
A'ysha om hun ønsket å være vitne til forestillingene. Hun sa hun ville. profeten lot 
henne feste seg på ryggen hans på en slik måte at hun hadde hodet over skuldrene 
og hennes ansiktet på hodet til profeten. For å underholde A'ysha, spurte profeten 
underholderne om å iscenesette en bedre dans. Tilslutt ble A'ysha sliten og Den 
hellige profeten lot henne komme ned på bakken! Bedømme selv om en slik 
historie ikke er fornærmende. Hvis Bukhari var så forsiktige med å registrere fakta, 
var det rettferdig av hans side å ta opp slike tåpelige historier i hans Sahih. Men 
selv nå karakteriserer du disse bøkene som de mest autentiske etter den hellige 
Koranen. 
 
Selvfølgelig tok Bukhari spesielle tiltak for å utelate spørsmål om lederskap til Ali, 
samt spørsmål om Ahlulbayt. Sannsynligvis fryktet han at slik informasjon en dag 
kanskje kunne bli brukt som et våpen mot motstanderne av Ahlulbayt. 
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Mange autentisk hadith om Ahlulbayt er samvittighetsfullt unnlatt 
  
Når vi sammenligner Sahih Bukhari med andre Siha, kommer vi til den konklusjon 
at på dette emnet om Ahlulbayt, en hadith som er autentisk og som støttes fullt ut 
av forfattere i lys av den hellige Koranen, har Bukhari med vilje unnlatt å ta det 
opp. For eksempel er det mange vers i Koranen hvor åpenbaringer som har en 
direkte påvirkning på hadith (Hadith al-Wilaya på Dagen av Ghadir; Hadith al-
Inzar al-Yaumu'd-Dar; Hadithu'l-Muwakhat; Hadith al-Safina; Hadith al-Babu'l-
Hitta, etc.) som omhandler respekt for etterkommere av profeten. Disse har blitt 
unngått av alle kunstens regler av Bukhari. Og på den annen side, de såkalte 
"hadith" som ydmyker profetene, spesielt vår Profet og hans kyske etterkommere, 
er registrert inn i sin bok uten det minste hensyn til at de har blitt rapportert av 
løgnere. 
  
  
Kilder til hadith al-Thaqalain 
  
Når det gjelder hadith av Thaqalain (to tungtveiende ting), som Bukhari ikke har 
tatt med i sin samling, har de andre autentiske bøker av din sekt nedskrevet det. 
Faktisk, så har den store beretteren, Muslim, som er ansett for å være lik Bukhari i 
status også berettet den. De andre lærde som har skrevet om denne tradisjonen er 
følgende: Muslim ibn Hajjaj i hans Sahih , Volume VII , side 122 ; Abu Dawud i 
sin Sahih; Tirmidhi i hans Sunan, del 2 , side 307; Nisai i hans Khasa'is, side 30; 
Imam Ahmad ibn Hanbal i sin Musnad, Volume III, side 14-17, bind IV, side 26 
og 59, og Volume V, side 182 og 189, Hakim i Mustadrak, Volume III, side 109 og 
148; Hafiz Abu Nu'aim Isfahani i sin Hilyatu'l - Auliya, bind I, side 355; Sibt Ibn 
Jauzi i hans Tadhkira, side 182; Ibn Athir Jazari i hans Usudu'l - Ghaiba, Volume 
II, side 12 og Volume III, side 147; Hamidi i Jama Baina's - Sahihain; Razin i hans 
Jama ' Baina's - Siha al - Sitta; Tibrani i hans Ta'rikh al - Kabir; Dhahabi i hans 
Talkhis al - Mustadrak; Ibn Abd Rabbih i hans Iqdu'l - Farid; Muhammad ibn 
Talha Shafi'i i hans Matalibu's - Su'ul; Khatib Khawarizmi i Manaqib; Sulayman 
Balkhi Hanafi i Yanabiu'l - Mawadda, kapittel side 18, 25, 29, 30, 31, 32, 32, 34, 
95, 115, 126, 199 og 230, med små fortellinger i ord; Sir Sayyid Ali Hamadani i 
andre Mawadda av hans Mawaddatu'l - Qurba; Ibn Abi'l - Hadid i Sharh Nahju'l - 
Balagha; Shablanji i Nuru'l - Absar, side 99; Nuru'd - Din ibn Sabbagh Maliki i 
Fusulu'l Muhimma, side 25; Hamwaini i Fara'idu's - Simtain; Imam Tha'labi i 
Tafsir Kashfu'l - Bayan; Sam'ani og Ibn Maghazili Shafi'i i Manaqib; Muhammad 
ibn Yusuf Ganji Shafi'i i Kifayatu'l - Talib, kapittel I, i beretningen om autentisitet 
av prekenen av Ghadir Khum og også i kapittel 62, side 130; Muhammad ibn Sa'ad 
Katib i Tabaqa, Volume 4, side 8; Fakhru'd -Din Razi i Tafsir Kabir, Volume 3, 
under vers av Etesam, side 18; Ibn Kathir Damishqi i Tafsir, Volume 4, under vers 
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av Mawadda, side 113, Ibn Hajar Makki i Sawa'iq al - Muhriqa; side 75, 87, 90, 99 
og 136 med variasjoner av ord. 
  
Det er flere andre lærde av din sekt som ved navn jeg ikke kan forholde meg til i 
dette møtet på grunn av mangel på tid. Mange av dine lærde har knyttet denne 
viktige hadithen fra profeten så ofte og med ubrutt kontinuitet av berettere fra den 
ene til den andre, at den har oppnådd status som en regelmessig (mutàwatir) fortalt 
hadith. Ifølge denne hadithen, sa profeten følgende: "Jeg forlater blant dere to 
tungtveiende ting: Allahs bok og min familie. Hvis dere holder dere knyttet til 
disse to, vil dere aldri, aldri komme på avveie. Disse to vil aldri bli skilt fra 
hverandre før de møter meg ved dammen av Kauthar." 
  
Basert på denne sanne hadithen, holder vi ved at vi skal søke tilslutning til den 
hellige Koranen og Ahlulbayt av Muhammed. 
  
Sheikh: Denne hadithen av profeten har blitt gjengitt av Salih Ibn Musa Ibn 
Abdullah Ibn Ishaq, gjennom hans godkjente fortellerrekke som sier at Abu 
Huraira rapporterte det på denne måten: "Jeg etterlater meg to store ting: Boken av 
Allah (den hellige Koranen) og min sunna (tradisjon) .... " 
  
Velmenende: Du siterer igjen hadith fra den samme onde personen som har blitt 
avvist ved kritikere av sjia (som Dhahabi, Yahya, Imam Nisai, Bukhari og Ibn Adi, 
etc). Er du ikke fornøyd med de pålitelige referanser som jeg har gitt deg fra dine 
egne store lærde om denne hadithen? Du siterer en uakseptabel versjon av hadithen 
selv om begge sjia og Sunnier har akseptert at Den hellige profeten brukte ordene 
"Boken av Allah og min familie", og ikke "min sunna." Faktisk, så krever både 
"Boken" (Koranen) og "sunna" (tradisjon) tolkning. Tradisjoner kan derfor ikke 
forklare den hellige Koranen. Så avkommet av profeten, som er likeverdige med 
den hellige Koranen er de virkelige tolkere av Koranen, så vel som tradisjoner 
(sunna) av profeten. 
  
  
Hadith al-Safina 
  
En annen grunn til at vi søker tilknytning til etterkommere av profeten er den 
autentiske Hadith al-Safina, som har blitt fortalt av alle deres store ulama, nesten 
uten unntak og med ubrutt kontinuitet. 
  
Mer enn hundre av dine egne lærde har  relatert denne hadithen: Muslim ibn Hajjaj 
i Sahih, Imam Ahmad ibn Hanbal i Musnad, Hafiz Abu Nu'aim i Hilyatu'l-Auliya; 
Ibn Abdi'l-Birr i Isti'ab; Abu Bakr Khatib Baghdadi i Ta'rikh al-Bagdad; 
Muhammad ibn Talha Shafi'i i Matalibu's-Su'uli; Ibn Athir i Nihaya; Sibt Ibn Jauzi 
i Tadhkira; Ibn Sabbagh al-Makki i Fusulu'l-Muhimma; Allama Nuru'd-Din 
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Samhudi i Ta'rikhu'l-Medina; Sayyid Mu'min Shablanji i Nuru'l-Absar; Imam 
Fakhru'd-Din Razi i Tafsir al-Mafatihu'l-Ghaib; Jalalu'd-din Suyuti i Durru'l-
Mansur; Imam Tha'labi i Tafsir al-Kashfu'l-Bayan; Tabrani i Ausat; Hakim i 
Mustadrak, Volume 3, side 151; Sulayman Balkhi Hanafi i Yanabiu'l-Mawadda, 
kapittel 4; Mir Sayyid Ali Hamadani i Mawaddatu'l-Qurba, Mawadda 2; Ibn Hajar 
Makki i Sawa'iqu'l-Muhriqa under vers 8; Tabari i hans Tafsir, samt hans historie; 
Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i i Kifayatu't-Talib, kapittel 100, side 233. 
Mange andre store lærde av din sekt har også fortalt at profeten sa: "Likheten av 
min Ahlulbayt er som Noas ark. Han som kommer ombord i den er reddet, og han 
som vender seg bort fra den vil drukne og tape." 
  
Imam Muhammad Ibn Idris Shafi'i har referert til autentisiteten av denne hadithen i 
hans poesi som Allama Fazil Ajib skrev i sin Zakhiratu'l-Ma'al. Imam Shafi'i, som 
er anerkjent som en av de fremstående religiøse lærde i Sunni sekten, innrømmer at 
vår tilknytning til den rensede familien til profeten er midlene for vår befrielse, 
fordi av de sytti sekter i islam er sekten som følger etterkommere av profeten den 
eneste sikre befrielsen. 
  
  
Å søke Allah gjennom mellomledd er ikke polyteisme 
  
Du sa at å søke Allah gjennom mellomledd er polyteisme. Hvis dette var sant, 
hvorfor søkte kalifen Umar Ibn Khattab Allahs hjelp gjennom etterkommere av 
profeten? 
  
Hafiz: Kalifen Umar gjorde aldri det. 
  
Velmenende: I tider med nød søkte Umar hjelp av etterkommere til profeten, han 
på kalte Allah gjennom dem og hans ønsker ble oppfylt. Jeg viser bare til to slike 
hendelser. Ibn Hajar Makki skriver i sin Sawa'iq al-Muhriqa, etter vers 14 (fra The 
History of Damaskus) i det 17. året av Hijra ba folk om regn, men til ingen effekt. 
Kalifen Umar sa at han ville be for regn neste dag gjennom midlene av tilnærming 
til Allah. Neste morgen gikk han til Abbas, onkelen til profeten og sa: "Kom ut, 
slik at vi kan påkalle Allah gjennom deg for regn." 
  
Abbas ba Umar om å sitte en stund, slik at midlene for tilnærming til Allah kunne 
gis. Bani Hashim (Ahlulbayt) ble deretter informert. Abbas kom ut med Ali, Imam 
Hassan, og Imam Hussain. Andre fra bani Hashim var bak dem. Abbas ba Umar 
om at ingen andre kun legges til i deres gruppe. Så gikk de til stedet for bønner der 
Abbas løftet hendene for bønn og sa: "Å Allah, du skapte oss og du vet om våres 
handlinger. Å Allah, slik du var snill mot oss i begynnelsen, så vær snill mot oss på 
slutten." Jabir sier at deres bønner ikke hadde endt når skyer dukket opp og det 
begynte å regne. Før de kunne nå sine hjem, var de gjennomvåte. 
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Bukhari rapporterer også at Umar Ibn Khattab en gang i løpet av den tiden av 
hungersnød på kalte Allah gjennom Abbas Ibn Abdu'l - Muttalib og sa: "Vi begir 
oss til vår profetens onkel med deg, så Allah, send ned regn." Så begynte det å 
regne. Ibn Abi'l - Hadid Mu'tazali i sin Sharh Nahfu'l - Balagha (egyptisk utgave), 
side 256, skriver at kalifen Umar gikk sammen med Abbas, onkelen til profeten for 
å påkalle Allah for regn. I sine bønner for regn, sa kalifen Umar: "O Allah, vi begir 
oss til din profetens onkel og hans forfedre og deres gjenværende respektable 
menn. Så vokte plasseringen av profeten gjennom hans onkel. Vi ble guidet mot 
Deg gjennom profeten slik at vi kan søke deres hjelp og gjøre omvendelse." 
  
Hvis det å søke etterkommere av profeten og å kalle på dem for våre behov i veien 
for Allah er polyteisme, da var kalifen Umar den første polyteist. Muhammad og 
hans familie, fra den tiden av profeten til denne dag, har vært midler til tilnærming 
i våre bønner og påkallelser av Allah. Vi betrakter dem kun som svært fromme 
mennesker og de nærmeste til Allah. Derfor anser vi dem som et middel for vår 
tilnærming til Allah. Og det beste beviset for dette er våre bøker av påkalling 
foreskrevet av våre syndfrie imamer. Vi aksepterer instruksene av våre imamer. 
  
Jeg har to bøker med meg: Zadu'l-Ma'ad' av Allama Majlisi og Hidayatu'z-Za'irin 
av Sheikh Abbas Qummi, som jeg presenterer deg for din vurdering. (Både Hafiz 
og Sheikhen studerte bøkene). 
  
De leser Du'a al-tawassul (påkalling av å søke nærhet), og de fant at profetens 
familie var en del av påkallingen. Overalt de ble nevnt som middel for tilnærming 
til Allah. På den tiden leste Mulla Abdu'l-Hayy hele Du'a al-tawassul, foreskrevet 
av de rensede Imamene og sitert av Muhammad Ibn Babawayh al-Qummi. 
  
  
Du'a al - tawassul 
  
Dette er en påkallelse av Allah . Akkurat som Ali har blitt adressert her, har alle 
Imamene blitt adressert på samme måte. Påvirkningen av familien til profeten i dua 
er å nærme seg Allah. De er adressert på denne måten: "Å vår mester og veileder! 
Vi søker din hjelp til å nå Allah. Å den mest respekterte i øynene av Allah Den 
Allmektige: Anbefal oss til Ham." Hele familien til profeten har vært adressert i en 
lignende måte. 
  
 
Sjia snakker ikke vondt om Sunniene 
  
Når disse påkallelsene ble lest, utbrøt noen Sunni menn med undring og sorg på 
hva slags stor misforståelse folk hadde skapt.  
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Velmenende  spurte: "Er det noen spor av polyteisme i disse påkallelsene? Er ikke 
Allahs hellige navn tilstede overalt? Hvor mange av dine uvitende og intolerante 
mennesker har myrdet stakkars sjia, i den tro at de hadde drept en vantro? Ansvaret 
for disse forholdene ligger holdent på lærde som deg selv. Har du noen gang hørt at 
en enkelt sjia noensinne har myrdet en Sunni? Faktum er at sjia lærde ikke sprer 
gift. De skaper ikke fiendskap mellom sjia og Sunnier og de anser drap som en stor 
synd. I saker om forskjellen på tro mellom dem, avklarer de posisjoner gjennom 
diskusjoner basert på kunnskap og logikk, samtidig lar de det være kjent gjennom 
sin tale at Sunniene er deres brødre." 
  
  
  
Sunni lærde kaller sjia vantro 
  
På den andre siden, er gjerningene av de fanatiske sunni lærde bemerkelsesverdige. 
Følgere av Abu Hanifa, Malik Ibn Anas, Muhammad Ibn Idris og Ahmad ibn 
Hanbal, som har betydelige forskjeller, kaller tilhengerne av Ali ibn Abu Talib og 
Imam Jafar ibn Muhammed for polyteister og vantro. Svært mange lærde og 
fromme sjia’er ble martyrer på dommene gitt av sunni lærde. Motsatt er det ingen 
slike eksempler på grusomhet på den delen av sjia lærde. Dine lærde utaler ofte 
forbannelse på sjia, men du vil ikke finne noe sted forbannelser på sunniene i 
bøkene som er skrevet av sjia lærde. 
  
Hafiz: Du er ikke rettferdig. Du hisser opp hat for ingenting. Gi et enkelt eksempel 
på en sjia lærd som er myrdet på dommen av våre lærde! Hvem fra våre lærde har 
ytret forbannelser på sjia’er? 
  
Velmenende: Hvis jeg skulle gå inn i detaljer om gjerninger av dine lærde eller 
dine vanlige folk, ville ikke ett møte være lenge nok. Jeg vil referere bare til noen 
få eksempler om deres gjerninger, slik at du skal vite at jeg ikke hisser opp hat, 
men avslører fakta. Hvis du studerer bøkene av din fanatiske lærde, vil du finne 
delene der de har forbannet sjia’er. For eksempel, konsulter bøkene av Tafsir av 
Imam Fakhru'd-Din Razi. Når han hadde anledning, skriver han gjentatte ganger 
"Forbannelse være på Rafidi, forbannelse være på Rafidi!" Men vår lærde har aldri 
skrevet slike ting mot våre sunni brødre. 
  
Et eksempel på den grusomme behandlingen av din lærde vedrørende sjia lærde er 
dommen fra to store Qazis av Syria (Burhanu'd-Din Maliki og Ibad Ibn Jama'at 
Shafi'i) mot en av de store sjia jurister, Abu Abdullah Muhammad Ibn Jamalu'd-
Din Makki Amili. Den store juristen var kjent i sin tid for sin fromhet og kunnskap 
om rettsvitenskap. Et bevis på hans storhet er hans bok, "Lum'a», som han skrev i 
syv dager uten å ha med seg noen bok om rettsvitenskap unntatt Mukhtasar Nafi. 
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Videre, de lærde av de fire lovskolene (Hanafi, Maliki, Shafi'i og Hanbali), var 
blant hans elever. På grunn av undertrykkelse av sunniene, måtte han ofte skjule 
sin tilhørlighet til sjia-islam. Den store Qazi i Syria, Ibad Ibn Jama'at, som pleiet et 
nag mot ham, snakket stygt om ham til herskeren over Syria (Baidmar), og 
anklaget ham for å være en Rafidi (benekter) og sjia. Denne lærte lærden ble 
arrestert. Etter å ha lidd fengsling og tortur for et år, på dommen gitt av Ibnu'l-
Jama'at og Burhanu'd-Din ble han myrdet og kroppen hans hengt i galgen. Siden de 
erklærte at en Rafizi og en polyteist var i galgen, steinet vanlige folk kroppen. 
Etterpå ble kroppen brent og asken spredt. 
  
Blant de lærde og stoltheten av sjia jurister fra Syria i det 10. århundre Hijri, var 
Sheikh Zainu'd-Din Ibn Nuru'd-Din' Ali ibn Ahmad Amili. Han var godt kjent 
blant både venner og fiender for hans lærdom og integritet. En produktiv forfatter, 
han holdt seg vekk fra verden og skrev 200 bøker om ulike emner. Selv om han 
levde et tilbaketrukket liv, utviklet sunni lærde fiendskap mot ham, fordi de var 
sjalu på hans popularitet blant folket. Sjefen blant hans motstandere var Qazi 
Sa'ida, som skrev følgende klage til kongen Sultan Salim: "Sannelig, det bor på 
territoriet til Syria en mann som legger til nye ting i religionen og en som ikke 
tilhører noen av de fire lovskolene." Sultan Salim beordret at denne juristen bli 
presentert ved hoffet i Istanbul. Han ble arrestert i Masjidu'l-Haram og ble holdt 
fanget i Mekka i førti dager. På sjø reisen til Istanbul, ble han halshugget og 
kroppen hans ble kastet i havet. Bare hodet hans ble sendt til kongen. 
  
Respekterte folk! Jeg bønnfaller deg i Allahs navn om å si om du noen gang har 
hørt om en slik oppførsel på delen av sjia lærde mot en sunni fordi han ikke følger 
sjia lovskolen. Hvilket argument kan du fremme til å bevise at hvis et menneske 
avviker fra noen av de fire lovskoler, er han en vantro og hans mord er 
obligatorisk? Er det rimelig å følge lovskoler som ble til århundrene etter profeten, 
mens de som følger loven, som har eksistert siden tiden av Den hellige profeten, er 
beordret om å bli drept? 
  
  
Sjia og de fire sunni lovskolene 
  
For Allahs skyld kan du si om de fire imamene - Abu Hanifa, Malik, Shafi'i og 
Ahmad Ibn Hanbal - var i live i løpet av levetiden til profeten. Innhentet de det 
grunnleggende av troen fra profeten direkte? 
  
Hafiz: Ingen har noensinne hevdet at dette var slikt. 
  
Velmenende: Var ikke Lederen til de troende, Ali konstant tilknyttet til profeten, 
og ble han ikke erklært å være porten til byen av kunnskap? 
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Hafiz: Han var absolutt en av de verdige følgesvennene til profeten, og i noen 
punkter var han overlegen enn dem alle. 
  
Velmenende: Har vi da ikke all rett til å fastslå at det å følge Ali er obligatorisk? 
profeten sa selv at å adlyde Ali var som å adlyde ham, og at Ali var porten til byen 
av kunnskap? profeten sa også at den som ønsket å få kunnskap burde gå til Alis 
dør. Også, i henhold til Hadith al-Thaqalain og Hadith al-Safina, som er anerkjent 
av både sunnier og sjia’er, vil avvik fra veien vist av etterkommere av profeten føre 
til vår undergang. Ulydighet mot familien til profeten, er det samme som å vise 
ulydighet mot profeten. På tross av alt dette, har sjia lærde aldri vist en slik 
intoleranse mot selv de vanligste sunniene, for ikke å snakke om deres lærde. Vi 
har alltid informert sjiaene til at sunniene er våre brødre i islam, og at vi skal holde 
oss forente. På den andre siden har sunni lærde ofte oppfordret sitt folk, og sagt at 
sjiaer er innovatører, Rafizis, Ghalis eller jøder. De sier at siden de sjia ikke følger 
en av de fire sunni juristene (Abu Hanifa, Malik, Shafi'i eller Ahmad Ibn Hanbal), 
så er de vantro. Faktum er at de som følger profetens avkom er på rett vei. 
  
  
  
Drapene på sjia i Iran og Afghanistan 
  
Tyrkerne, Khawarizmiene, Uzbegerne, og afghanerne plyndret og myrdet 
uskyldige sjia. Muhammad Amin Khan Uzbeg, kjent som Khan Khawa, og 
Abdullah Khan Uzbeg ble nådeløst myrdet og de plyndret sjia og innrømmet å 
gjøre det. Sunni lærde proklamerte at sjia var vantroende, og at deres liv kan bli tatt 
i henhold til religiøs lov. Lederne av Afghanistan handlet på samme måte. I 1267 
EH på Ashura (den 10. Muharram), angrep sunniene et sjia senter i Qandahar, hvor 
sjiaene sørget over drapet på barnebarnet til profeten. De myrdet sjiane brutalt , 
inkludert barn, og plyndret deres eiendom. I årevis led sjiaene ulykkelige liv og ble 
stoppet fra å observere deres religiøse ritualer. På dagen for Ashura, ville noen av 
dem gå inn i underjordiske haller og i hemmelighet sørge Hussains martyrdød og 
de andre som ble slaktet på slettene i Karbala. Det var kong Amanullah Khan som 
fjernet forbudet mot sjia og behandlet dem vennlig. 
  
  
Martyrdom av Shahid al-Thalis 
  
På gravplassen i Akbarabad (Agra), India, der ligger en av de mest fromme og 
lærde jurister av sjia, Qazi Sayyid Nurullah Shustari. Han ble brutalt myrdet i en 
alder av 70 i 1019 AH av kongen Jahangir, etter en dom fra sunni lærde om at han 
var en Rafidi (sjia). 
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Hafiz: Du angriper oss uten grunn. Jeg er selv sterkt sjokkert over å høre 
overdrevent hard oppførsel av uvitende mennesker, men praksisen av sjiaene, var 
også ansvarlige for slike hendelser. 
  
Velmenende: Kan jeg få vite hva de sjiaene gjorde som fortjente at de ble 
behandlet slik? 
  
Hafiz: Hver dag står tusenvis av mennesker foran gravene til de døde og påkaller 
dem for å få hjelp. Er ikke dette et eksempel på å tilbe de døde? Hvorfor 
protesterer ikke lærde når millioner av dem setter deres ansikter på bakken nedbrutt 
i tilbedelse av de døde? Jeg lurer på hvordan du fortsatt kaller disse tingene 
monoteisme. 
  
Idet diskusjonen med Maulana Hafiz fortsatte, studerte Hanafi Juristen, Agha 
Sheikh Abdu-s-Salam, Hidayatu'z-Za'irin. Han sa med stor vekt, "Se her! (Peker på 
boken). Dine lærde sier at når pilegrimene har fullført sin Ziarat (besøk) i 
mausoleumene til Imamene, bør de tilby to enheter av Namaz al -Ziarat". Kanskje 
de ikke har til hensikt å gjøre det for Allahs navn, ellers hva betyr Namaz al-
Ziarat? Er det ikke polyteisme å tilby rituell bønn for Imamen? Pilegrimer som står 
med ansiktet vendt mot graven, og ofrer bønner er det beste bevis på deres 
polyteisme. Dette er din autentiske bok. Kan du forsvare din posisjon? 
  
Velmenende: Du er umoralsk barnslig i diskusjon! Har du noen gang vært på en 
slik pilegrimsferd, og sett pilegrimene direkte (uten mellomledd)? 
  
Sheikh: Nei. 
  
Velmenende: Så, hvordan kan du si at pilegrimene ofrer bønner med ansiktet vendt 
mot graven, og at denne bønnen av Ziarat er et tegn på polyteisme? 
  
Sheikh: Denne boken sier at de bør be Namaz al-Ziarat for Imamen. 
  
Velmenende: La meg ta en titt på den. La meg lese instruksjonene som gjelder 
Ziarat, før vi kommer til emnet for bønn, som er poenget med dine innvendinger. 
Når du finner noen spor av polyteisme, kan du peke det ut. Og hvis du finner tegn 
til monoteisme fra topp til bunn,  må du innrømme at du var under en 
misforståelse. Boken er her foran deg. 
  
  
Instruksjoner om Ziarat 
  
Instruksjonene er som følger: "Når pilegrimen når grøfta i Kufa, står han der og 
sier følgende: 'Allah er aller største, Allah er aller størst, besitteren av storhet, 
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opphøyethet og dominans. Allah er aller størst, besitteren av storhet, hellighet, 
herlighet og nåde. Allah er aller størst over det som jeg frykter. Allah er aller størst. 
Han er min støtte; på Ham stoler jeg på og i Ham legger jeg mitt håp, og mot Ham 
vender jeg". 
  
Når pilegrimen når Porten av Najaf, bør han resitere: ”Lovet være Allah, som ledet 
oss til dette. Vi ville ikke ha blitt veiledet hvis Allah ikke hadde veiledet oss”. 
  
Når han når porten av den hellige gårdsplassen, bør han resitere, etter å ha lovprist 
Allah: "Jeg bevitner at det er ingen gud unntatt Allah, den Ene. Han har ingen 
partner. Jeg bærer også vitnesbyrd om at Muhammed er Hans tjener og Hans 
profet. Han brakte oss sannheten fra Allah. Jeg bærer også vitnesbyrd om at Ali er 
en tjener av Allah og profetens bror av Allah. Allah er den aller største, Allah er 
aller størst, Allah er aller størst. Det er ingen gud unntatt Allah, og Allah er aller 
størst. All ros tilhører Allah for Hans veiledning og Hans støtte til å svare på hva 
Han har åpenbart på vei til ham." 
  
Når pilegrimen når porten til mausoleet, bør han resitere: "Jeg bevitner at det er 
ingen gud utenom Allah, den Ene. Han har ingen partner med Ham .... 'helt til 
slutten. 
  
Når han etter å ha bedt om tillatelse fra Allah, profeten og Imamene, når 
pilegrimen innsiden av mausoleet, han resiterer ulike Ziarat som inneholder 
hilsener til Den hellige profeten og Lederen til de troende. Etter Ziarat, ber han 
seks rak'ats rituell bønn og to rak'ats for Lederen til de troende, og to rak'ats hver 
for profetene Adam og Noah, som er gravlagt i samme område." 
  
  
Namaz al-Ziarat og påkallelser etter bønnen 
  
Er utførelsen av ritualet bønn som en gave for sjelene til foreldre og andre troende 
ikke pålagt oss? Er disse påbud polyteisme? Det er for menneskehetens skyld også 
at når en mann går for å se en venn gir han ham noen gaver. Det er et kapittel i 
bøkene til begge sekter hvor profeten pålegger oss å tilby gaver til de troende. Så 
når en pilegrim når graven til sin elskede mester og vet at det han elsket mest var 
bønnen, ber han to rak'ats av bønn i sin tilnærming til Allah og ofrer bønnen som 
en gave til den hellige sjelen av hans mester. Er dette polyteisme? Etter å ha lest de 
prinsipper som ligger til grunn for bønn, les også påkalling etter bønnen, slik at all 
tvil kan fjernes. 
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Påkalling etter bønn 
  
Praksisen med påkalling er at etter fullføringen av bønn på toppen/spissen av 
graven til den begravde Imam, med våre ansikter mot ka'bah (ikke mot graven), 
resiterer vi følgende påkalling: "Å Allah! Jeg har sendt denne bønnen som en gave 
til min leder og mester, din Profet og broren av din Profet, sjefen for den trofaste, 
Ali ibn Abu Talib. O Allah, send dine velsignelser over Muhammed og hans 
familie. Godta disse to rak 'ats bønn fra meg, og belønne meg, som du ville 
belønne de som gjør gode gjerninger. 
Å Allah! Jeg tilbød denne bønnen for din skyld og bøyde meg ned foran Deg, og 
bøyde meg i hyllest til Deg. Du er en som har ingen partner. Det er ikke tillatt å 
ofre bønn eller å bøye seg ned eller bøye seg for noen, utenom Deg. Du er Allah, 
den Store, og det er ingen gud unntatt deg." 
  
Respekterte herrer! For Allahs skyld, være rettferdig. Fra den tiden en pilegrim 
setter sin fot på jorden av Najaf, inntil etter at han har ofret sin Namaz al-Ziarat, er 
han opptatt med å huske Allah. 
  
Sheikh: Det er merkelig at du ikke ser hva som er skrevet her: "Kyss dørstokken og 
gå inn i haram (innvendig) til mausoleet". Vi har hørt at når pilegrimene når dørene 
til mausoleet til sine imamer, bøyer de seg i ærbødighet. Er ikke denne sajda 
(kneeling med syv kroppsdeler i bakken; en bevegelse som ofte utføres under 
bønn) for Ali? Er det ikke polyteisme når vi gjør sajda for noen andre enn Allah? 
  
Velmenende: Hvis jeg var deg, ville jeg ikke si et ord. Jeg ville holdt meg i ro til 
siste møte i denne debatten og lytte til logikken i mine svar. Men jeg vil fortelle 
deg kort nok en gang at å kysse terskelen eller gulvet i mausoleum til imamene 
ikke er polyteisme. Du har mistolket ordet "kysse", og anser det tilsvarende som å 
bøye seg. Når du leser boken i vår tilstedeværelse, og gjøre slike radikale 
endringer, lurer jeg på hvordan du vil baktale oss når du er alene å adresserer de 
uinformerte massene. 
  
Instruksjonene i denne boken og i alle andre bøker om påkallelser og steder av 
Ziarat er at pilegrimen, i form av å vise respekt, bør kysse terskelen, ikke bøye seg. 
Hvordan kan du anse å kysse, og å bøye seg for det samme? Og hvor har du sett, 
enten i Koranen eller i noen hadith, at å kysse terskelen til mausoleum til en profet 
eller en imam er forbudt? Så hvis du ikke har noen fornuftig svar på dette 
spørsmålet, bør du ikke kaste bort vår tid. Og, som du sier, du har "hørt" at 
pilegrimene bøyer seg i hyllest. Du har faktisk ikke sett dette. Koranen sier: 
  
"Dere som tror! Hvis en ugjerningsmann kommer til dere med informasjon, se 
nøye inn i det (forsikre dere), så dere ikke rammer folk i uvitenhet og så angrer på 
det dere har gjort!." (49:6) 
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Ifølge dette påbudet av Koranen, bør vi ikke stole på uttalelsen av en ond person. 
Vi bør gjøre iherdig innsats for å vite sannheten, selv foreta reiser hvis det er 
nødvendig for å fastslå sannheten av en rapport. Da jeg var i Bagdad, gikk jeg til 
gravene til Abu Hanifa og Sheikh Abdu'l-Qadir Jilani og så hva folk gjorde. Det 
var mer alvorlig enn det du beskrev om sjia praksis, men jeg har aldri snakket om 
det. 
Da jeg nådde graven til Abu Hanifa på Mu'azza'm, fant jeg en gruppe av sunniene 
som gjentatte ganger kysset gulvet, i stedet for terskelen, og rullet på bakken. Men 
siden de ikke så ut til å være skadelig og fordi jeg ikke hadde noen grunn til å 
fordømme dem, har jeg aldri nevnt denne hendelsen til noen. Jeg forsto at de 
gjorde det ut av kjærlighet, ikke som en form for tilbedelse. 
  
Respektert menn! Sannelig har ingen fromme sjias noensinne bøyd seg for andre 
enn Allah. Men hvis vi faller ned på bakken på en måte som ligner på sajda og gnir 
pannen på den (uten intensjon om tilbedelse), er dette uvesentlig. Å bøye seg for en 
respektert person uten å vurdere ham Allah eller å falle ned på bakken og gni ens 
ansikt på det, er ikke polyteisme. Det er resultatet av intens kjærlighet. 
  
Sheikh: Hvordan er det når vi faller ned på bakken og setter vår panne på det at 
denne handlingen ikke ville beløpe seg til sajda? 
  
Velmenende: sajda avhenger av intensjon, og intensjonen er et spørsmål om 
hjertet. Bare Allah vet vår hjerters intensjoner. For eksempel kan vi se folk ligge 
nede på bakken på samme måten av ritualet sajda. Det er sant at sajda til noen 
utenom Allah ikke er riktig, selv om det å være uten noen intensjon. Men siden vi 
ikke er klar over deres intensjon i hjerte, kan vi ikke kalle det rituelle sajda. 
  
  
Sajda av Josefs brødre foran ham 
  
Derfor er sajda på en måte som ligner på den rituelle sajda (men uten dens 
intensjon), for å vise ærbødighet til noen er ikke polyteisme. For eksempel, 
profeten Josefs brødre gjorde sajda foran ham. På den tiden, var to profeter, Jakob 
og Josef tilstede, men ingen av dem forbød dem å gjøre det. Allah sier i kapittel om 
Josef i Koranen: 
  
"Og han løftet sine foreldre på tronen, og de falt ned for ham i sajda foran ham, og 
han sa: 'Å min far, dette er betydningen av mitt drømmesyn for lenge siden, min 
Herre har sannelig gjort det til realitet ..." (12:100) 
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Videre sier Koranen flere steder at englene utførte sajda foran profeten Adam. Så 
hvis sajda er polyteisme, da er brødrene av profeten Josef og alle englene av Allah 
avgudsdyrkere/polyteister. Bare den forbannede Iblis (Satan) var en monoteist! 
 
 
Å påkalle Imamene er ikke å tilbe de døde 
  
Nå ønsker jeg å svare til den respekterte Hafiz, som sa at påkalling foran gravene 
til de hellige Imamene er ensbetydende med å tilbe de døde. Du spør hvorfor sjiaer 
søker hjelp fra gravene til sine imamer. Kanskje du tror at det ikke er noe liv etter 
døden, og sier: "Hva som er dødt er tilintetgjort." Allah beskriver i Koranen dette 
synspunktet som er feil og sier: 
  
"Det er intet annet enn vårt liv i denne verden, vi dør og vi lever og vi skal ikke 
gjenoppvekkes igjen." (23:37) 
  
Som dere alle vet, de som tror på Allah vet at det er liv etter døden. Når en mann 
dør, blir kroppen hans livløs, men i motsetning til dyrene, forblir hans sjel og 
sansen for tale intakt, men med renere kropper, og vedkommende vil bli velsignet 
eller refset i den forbigående tilstand (barzakh). 
  
Martyrer og de som ble drept i veien for Allah nyter spesielle velsignelser. Dette 
har blitt fortalt i Koranen: 
  
"Anse ikke dem som ble drept for Guds sak, som døde. Nei, de er levende hos 
Herren og mottar av Hans gaver. De gleder seg over det Gud har gitt dem av Sin 
godhet, og de gleder seg for dem som ikke er med dem, men er tilbake etter dem, 
fordi over dere skal ingen frykt hvile, ei heller sorg" (3: 169-170). 
  
Jeg fokuserer på ordene, "De er levende hos Herren og mottar av Hans gaver. ...." 
(3: 169) 
  
De svarer til oss, men siden hørselen vår er blokkert av slør av den materielle 
verden, hører vi ikke deres stemmer. I henhold til, i hilsenen (Ziarat) til Imam 
Hussain, sier vi: "Jeg bevitner at du hører hva jeg sier, og at du svarer." Har du lest 
preken nr 85 av Nahju'l-Balagha? Avkommet av profeten er introdusert som følger: 
"O, mennesker, dette er et utsagn av profeten: "Han som dør iblant oss er ikke død, 
og han som henfaller (etter døden) blant oss gjør henfaller egentlig ikke. '"1 Det er 
i riket av lys og åndelighet, Ahlulbayt er levende og forblir uforgjengelig. 
  
I henhold til Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali og Sheikh Muhammad Abduh, den berømte 
muftien av Egypt, kommenterer det ovenfor og sier at etterkommerne av profeten 
ikke er døde på den måten andre er. Så når vi står foran gravene til Imamene, står 
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vi ikke foran de døde, og vi adresserer ikke de døde. Vi står foran de levende og 
snakker med de levende. Derfor er vi ikke tilbedere av de døde. Vi tilber Allah. 
Tror du ikke at Ali, Imam Hussain og martyrene av Badr, Hunain, Uhud, og 
Karbala ofret sine liv i veien for Allah på grunn av sannheten? Sto ikke de overfor 
tyranniet av Quraish, Bani Umayya, Yazid og hans tilhengere, som hadde som mål 
å utslette religion? Akkurat som den faste bestemmelsen av følgesvennene til 
profeten og ofringer av martyrene av Badr, Hunain, og Uhud førte til nederlag for 
de vantro, var Imam Hussain sin faste beslutning om å ofre sitt liv, noe som 
forsterket islam. Hvis Imamen ikke hadde stått fast i mot onde krefter, ville den 
fordømte Yazid ha ødelagt islam og ville ha tilført hans vantro i det muslimske 
samfunnet. 
  
Sheikh: Det er overraskende at du kaller kalifen til muslimene, Yazid Ibn 
Mu'awiya, for en ikke-troende. Du bør vite at Mu'awiya Ibn Abu Sufyan, utnevnte 
Yazid som kalif. Den andre kalif, Umar Ibn Khattab, og den tredje kalifen, Uthman 
den undertrykte, utnevnt Mu'awiya Amir (leder) av Syria. På grunn av deres evne 
og talent, godtok menneskene dem oppriktig som kalifene. Så din henvisning til 
kalifene av muslimene som vantro betyr at du ikke bare har fornærmet muslimer 
som aksepterte dem som kalifene, men du har også fornærmet de tidligere kalifene, 
som godkjente at de skulle bli kalif eller Amir. 
  
Selvfølgelig har de gjort en feil, en tilgivelig feil, noe som skjedde under deres 
kalifat. profetens barnebarn, Imam Hussain, ble drept, men dette ble tilgitt. Siden 
de omvendte seg, Allah, den barmhjertige, unnskyldt dem. Imam Ghazali og 
Damiri har detaljert behandlet dette punktet i sine bøker og har bevist renheten av 
kalifen Yazid. 
  
Velmenende: Jeg forventet aldri at din fanatisme ville gå så langt som å forsvare 
saken til den fordømte Yazid. Du sier at siden deres forgjengere trodde det passet å 
gjøre dem til Amir eller leder, at alle muslimer burde ha godtatt dem. Denne 
uttalelsen gir ingen mening. Vi sier at en kalif bør være ren (helt fri fra all synd) og 
på guddommelig oppdrag, slik at vi ikke trenger å tåle undertrykkelse. Du sier at 
Ghazali og Damiri har forsvart posisjonen til Yazid. Men de var så fanatiske som 
du er. Ingen fornuftig person ville aldri prøve å forsvare handlingene til den 
forbannede Yazid. Du sier at Yazid begikk en "feil" i å myrde Imam Hussain. Men 
å drepe den elskede sønnen av profeten, sammen med 72 andre mennesker, 
inkludert små barn og gamle menn, og å ta de fromme døtre av profeten til fange 
uten ansiktsslør, var ikke bare en vanlig "feil". Det var en ubeskrivelig grusomhet. 
Videre ble hans forbrytelser ikke begrenset til denne grusomme slaktingen alene. 
Det er mange andre tilfeller av hans vantro. 
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Vantroheten av Yazid 
  
Blant de fakta som beviser Yazid sin vantro er hans egne poetiske vers. For 
eksempel, skriver han: 
  

"Hvis drikking (av vin) er forbudt i religionen til Muhammed, la det være 
slik, jeg vil akseptere kristendommen." 

  
"Det er denne verden alene for oss. Det er ingen annen verden. Vi bør 
ikke bli fratatt gledene av denne verden." 

  
Disse verspar vises i samlingen av hans poetiske verk og Abu'l-Faraj Ibn Jauzi har 
bokført dem i sitt Radd Ala'l-mutà'asibu'l-Anid. Igjen sier han: 
  

"En som skremmer oss med historien om dommedag, la ham gjøre det. 
Dette er falske ting som berøver oss av alle gledene ved lyd og musikk." 

  
Sibt Ibn Jauzi skriver i sin Tadhkira, side 148, at når etterkommerne av profeten 
ble ført som fanger til Syria, satt Yazid i den andre delen av sitt palass. Han 
resiterte de følgende versene: 
  

"Når kamel flokkene som frakter fanger dukket opp, skrek en kråke (et 
dårlig tegn i Arabia). Sa jeg: Å kråke, enten du gråter eller ikke, har jeg 
tatt hevn på profeten." 

  
"Hevn" refererer til det faktum at hans eldste og nær slekt ble drept i 
slagene ved Badr, Uhud, og Hunain. Han hevnet deres død ved å drepe 
sønnene til profeten. 

  
Et annet bevis på hans vantro er at når han hadde en fest for å feire Hussains 
martyrdød, resiterte han de irreligiøse verspar av Abdullah Ibn Uzza Ba'ri. Sibt Ibn 
Jauzi, Abu Raihan og andre har skrevet at Yazid ønsket tilstedeværelsen av hans 
forfedre, som var alle vantro, og ble drept i slaget ved Badr på rekkefølgen av 
profeten. Yazid sa: "Jeg skulle ønske at de av min klan som ble drept ved Badr og 
de som hadde sett folk i Khazraj klanen som sang klagesanger (i slaget ved Uhud) 
på grunn av lansett sår, var her. De ville ha hyllet meg med høye skrik og sagt: Å 
Yazid, måtte hendene dine aldri bli lammet fordi du har drept lederne av hans 
(profetens) klan. Jeg gjorde det som hevn for Badr, som nå er avsluttet. Bani 
Hashim spilte bare et spill med regjeringen. Det har ikke kommet noen engel fra 
Allah, og heller var ikke noe åpenbart. Jeg ville ikke tilhøre Khandaq familien hvis 
jeg ikke hadde tatt hevn over etterkommerne av profeten. Vi hevnet drapene gjort 
av Ali ved å drepe hans sønn." 
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Sanksjoner av sunni lærde for å forbanne Yazid 
  
De fleste av dine lærde betrakter Yazid som en vantro. Selv Imam Ahmad Ibn 
Hanbal og mange andre store ulama fra din sekt foreslo at forbannelser på ham 
burde resiteres. Abdu'r-Rahman Abu'l-Faraj Ibn Jauzi har skrevet en bok om dette 
emnet, Kitabu'l-Radd Ala'l-mutà'asibu'l-Anidu'l-Mani'an La'n al-Yazid La 
'natullah. Bare et fåtall av de fanatiske lærde i din sekt, som Ghazali, har vist 
partiskhet til Yazid og har fabrikkert latterlige innvendinger til forsvar for ham. 
Likevel har de fleste av dine lærde bemerket hans ureligiøse, tyranniske adferd. 
Muslim (personen bak en av de to mest anerkjente hadith samlingene hos 
sunnimuslimene) sier at som kalif, forsøkte Yazid å gjøre unna med religion. 
Mas'udi, i hans Muruju'z-Dhahab, Volume II, sier at karakteren av Yazid var lik 
som den av Farao, men at Farao var mer rettferdig for sine undersåtter enn det 
Yazid var. Yazids styre brakte skam på islams navn. Hans ugudelighet inkluderte å 
drikke vin, myrde profetens sønn, banning av profetens etterfølger Ali, å rive ned 
huset av Allah (Masjidu'l-Haram) og massedrap. Han begikk utallige overtredelser 
mot den guddommelig lov og utførte synder som er utilgivelige. 
  
Nawab: Hvordan var Yazid ansvarlig for massedrap? 
  
Velmenende: Mange historikere har bemerket dette som faktum. Sibt Ibn Jauzi i 
hans Tadhkira, side 63, sier at noen av folket i Medina gikk til Syria i 62 E.H. Når 
de lærte om de syndige gjerningene av Yazid, vendte de tilbake til Medina, brøt sin 
troskap til ham, forbannet ham, og vendte hans guvernør ut, Uthman ibn Abi 
Sufyan. Abdullah Ibn Hanzala (Ghusilu'l-Mala'ikat) sa:"Å folk, vi gjorde ikke 
opprør mot Yazid inntil vi bekreftet at han var en ureligiøs mann. Han drepte 
etterkommerne av profeten, hadde ulovlig forbindelser med mødre, døtre og søstre, 
drakk vin, og utførte ikke den rituelle bønnen." 
  
Når denne nyheten nådde Yazid, sendte han en stor hær av syrere under Muslim 
Ibn Uqba mot folket i Medina. Slakting av muslimer fortsatte i tre dager. Yazids 
styrker drepte 700 adelsmenn av Quraish, Muhajirs og Ansars, og 10.000 vanlige 
mennesker. Jeg skammer meg over å si hvordan muslimene ble ydmyket. Jeg vil 
bare sitere et utdrag  av Tadhkira, side 163, av Sibt Ibn Jauzi, rapportert av Abu'l-
Hassan Mada'an: "Etter massemordet av folket i Medina, fødte 1000 ugifte kvinner 
barn." 
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Burde Yazid bli forbannet? 
  
Sheikh: Disse hendelsene viser hans synder. Synder er tilgivelige og kan bli 
tolerert, og Yazid viste anger. Allah, som er tilgiveren av synder, tilgav ham. Så 
hvorfor forbanner du alltid ham og kaller ham ugudelig? 
  
Velmenende: Noen advokater fortsetter å kjempe en klients sak til siste øyeblikk 
fordi de har mottatt honorar fra dem, selv om de godt vet sakens realitet. Men jeg 
klarer ikke å forstå hvorfor du er så interessert i å forsvare Yazid, i møte med 
drapene hans på Allahs sendebud og hans slakt av folket i Medina. Dessuten så er 
din påstand om at han viste anger ikke bevist. Er ikke hans fornektelser av de 
viktigste prinsippene i islam, som oppstandelsens dag, åpenbaringen, og profeti 
noe som fortjener vår fordømmelse? Har ikke Allah forbannet undertrykkerne? 
Hvis disse argumentene ikke er tilstrekkelig for talsmennene for Yazid Ibn 
Mu'awiya, vil jeg, med din tillatelse, sitere to hadither fra deres fremstående lærde. 
  
  
Bukhari og Muslim i Sahih, Allama Samhudi i Ta'rikhu'l-Medina, Abu'l-Faraj Ibn 
Jauzi i Kitabu'r-Radd Ala'l-mutà'asibu'l-Anid, Sibt Ibn Jauzi i Tadhkira al -
Khawasu'l-Umma, Imam Ahmad Ibn Hanbal i Musnad og andre sitere Den hellige 
profeten som sier:" Hvis noen skremmer og undertrykker folket i Medina, vil Allah 
skremme ham (dvs. på dommedagen). Han vil bli forbannet av Allah, av englene, 
og av hele menneskeheten. Og på dommens dag, vil Allah ikke akseptere noen av 
hans gjerninger." 
  
profeten sa også: "Forbannelse være på ham som skremmer min by (folket i 
Medina)." Gjorde ikke dette massemordet av folket i Medina skremt?  
 
Flertallet av dine lærde har forbannet Yazid. Abdullah Ibn Muhammad ibn Amir 
Shabrawi Shafi'i i Kitabu'l-Ittihaf være Hubbi'l-Ashraf Raji ba La'n al-Yazid, side 
20, skriver at når navnet Yazid ble nevnt foran Mulla Sad Taftazani, sa han: 
"Forbannelse være med ham, og på hans følgesvenner og hjelpere." 
Allama Samhudi i hans Jawahiru'l-Iqdain, er rapportert å ha sagt: "Lærde generelt 
er enige om at det er tillatt å forbanne den som myrdet Imam Hussain, eller som 
beordret ham til å bli drept, eller han som godkjente hans mord eller den som 
beordret hans mord." Ibn Jauzi, Abu Ya'la og Salih ibn Ahmad argumenterer fra 
vers i den hellige Koranen og skriver at: "Det er bevist at det å forbanne Yazid er 
tillatt. Det er en plikt for alle muslimer at de skal vite hvilke rettigheter Imam 
Hussain har over dem, og hvordan, med styrken av hans lidelse, undertrykkelse og 
tyranni, vannet han treet til islam med sitt eget blod og blodet til hans familie. 
Ellers ville det velsignede treet ha dødd på grunn av tyranniet av Bani Umayya. 
Det var Hussain som ga islam et nytt liv." 
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Jeg er skuffet over det faktum at i stedet for å anerkjenne de tjenestene som disse 
hellige menneskene utførte for islam, kritiserer du pilegrimer som besøker gravene 
deres og kaller dem tilbedere av de døde. Vi leser ofte at i de sentrale stedene av 
land, som Paris, London, Berlin og Washington er det graver som hedrer "ukjente 
soldater." Det står skrevet på deres gravsteiner at de lidde tyranni av fienden i 
forsvare landet sitt, og ofret sitt liv. Men det var ingen merke på deres kropp eller 
klær for å indikere hvem deres  familie var eller hvilken by de tilhørte. Fordi de ga 
sitt liv for å forsvare sitt land, selv om de var ukjente, er de verdig respektert. Når 
en konge eller noen fremtredende personligheter besøker slike byer, besøker de 
gravene til de ukjente soldatene og legger kranser av blomster på graven. En ukjent 
soldat får så mye respekt, mens noen muslimer derimot blir så mye kritisert for å 
besøke gravene av de lærde og fromme muslimer. Noen av dem kunne hele 
Koranen utenat. De ofret sine liv mens de forsvaret islam. Disse menneskene var 
forvalterne av Allah, profeten, og etterkommere av Den hellige profeten. 
  
  
Skjending av gravene 
  
Noen muslimer har faktisk revet slike graver og laget te på kistene som var i 
gravene! En slik tragedie skjedde i 1216 EH på Eidi'l-Ghadir, da de fleste av 
innbyggerne i Karbala gikk til Najaf for pilegrimsreise. Wahabiene fra Najaf 
angrepet Karbala og myrdet sjiaene. De rev ned gravene til de som ofret sine liv på 
grunn av islam. Ca 5000 innbyggere av Karbala, inkludert lærde, eldre, kvinner og 
barn ble slaktet. Skattkammeret av Imam Hussain ble plyndret og verdifulle 
butikker, gulllamper og verdifulle tepper ble tatt. Mange ble tatt bort som fanger. 
Ve være over slike muslimer! 
  
Hvor beklagelig er det at i alle siviliserte land er gravene til konger, intellektuelle, 
og til og med ukjente soldater blitt respektert, men muslimer plyndrer og ødelegger 
viktige graver som villmenn. I Mekka og Medina har wahabiene ødelagt gravene 
til martyrene av Uhud, inkludert den av Hamza, forfedrene til profeten, som 
Abdu'l-Muttalib, Abdullah og andre. De ødela også gravene til familien til 
profeten, hans sønner, som Imam Hassan, Imam Zainu'l-Abidin, Imam Muhammed 
Bakir, Imam Jaffar Sadiq, Fatima, datteren av Den hellige profeten og mange andre 
av Bani Hashim og fremstående lærde. Og fortsatt kaller de seg muslimer. 
Selvfølgelig konstruerer de store mausoleer for sine egne store menn og konger. 
Faktum er at lærde av begge sekter har sitert mange hadith som oppfordrer oss til å 
besøke gravene til de troende Den hellige profeten besøkte selv graven til de 
troende og bad til Allah for deres tilgivelse. 
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Etterkommerne av Den hellige profeten er martyrer i veien for Allah og er i 
live 
  
Tror du at den opphøyde familien til profeten som ga sitt liv i veien for religionen 
er martyrer? Hvis du sier at de ikke er martyrer, hva er ditt argument? Hvis de er 
martyrer, hvordan kan du kalle dem "døde?" Den hellige Koranen sier: 
  
"De er levende hos Herren og mottar av Hans gaver. ...." (3: 169) 
  
Så i henhold til Koranen og hadith, er de hellige menneskene levende. Derfor er vi 
ikke tilbedere av de døde. Vi hilser ikke på de døde, vi priser de levende. Og ingen 
sjia, utdannet eller ikke utdannet, anser dem som virkelige fjerneren av sine 
vanskeligheter. 
Han ser dem som gudfryktige tjenere av Allah og som et middel for tilnærming til 
Allah. Vi legger våre ønsker foran de rettferdige Imamene slik at de kan påberope 
seg Allah å vise godhet mot oss. Når vi sier, "O Ali, hjelp meg", "Hussain, hjelpe 
meg," det er akkurat som en mann som ønsker å nærme seg kongen. Han kan gå til 
statsministeren og be ham om hjelp. Han anser absolutt ikke statsministeren av 
kongen som den siste utvei for fjerning av hans vanskeligheter. Hans eneste mål er 
å nærme seg kongen gjennom ham, siden i kraft av sin stilling; kan han lett nærme 
seg kongen. sjia muslimer  ser ikke på etterkommerne av profeten Mohammed som 
partnere i guddommelige handlinger; de anser dem som hans fromme tjenere. 
  
  
Plasseringen av ufeilbarlige imamer 
  
Siden de er representanter for den Allmektige Allah, underkaster de seg ønskene av 
de trengende til Ham. Hvis forespørselen er verdig, godtar Han det. Ellers er dens 
belønning gitt i det hinsidige. Ett poeng bør ikke få lov til å forbli uforklart: sjiaene 
anser posisjonen til de feilfrie Imamene som høyere enn for de andre martyrene av 
islam. 
  
Hafiz: Denne uttalelsen krever en forklaring. Hva er forskjellen mellom imamer og 
alle andre imamer, bortsett fra at de er knyttet til profeten? 
  
Velmenende: Hvis du ser på posisjonen av Imamat, vil du se en klar kontrast 
mellom oppfatningen av Imamat holdt av sjiaer og Sunnier. 
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Fjerde samling, søndag kveld, andre Rajab, 1345 E.H. 

  
Diskusjon om imamat 
  
Velmenende: Dere gode mennesker er klar over at ordet "Imam" har mange 
betydninger. Litterært betyr det "leder". Imam al-Jama'at betyr "en som leder 
bønnen." Han kan også være leder av menn i politiske eller åndelige saker. Imam 
al-Jummah betyr "en som leder Jummah bønnen." Derfors, er sunniene, tilhengere 
av de fire lovskolene, som kaller sine ledere "Imamene", slik som Imam Abu 
Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i og Imam Hanbal. Disse teologene og juristene 
er deres ledere i religiøse spørsmål, og de har fremsatt religiøse lover basert på 
deres forskning eller på sine egne spekulasjoner vedrørende lovligheten av 
handlinger. Tilsvarende, når vi studerer bøkene av rettspraksis fra de fire Imamene, 
finner vi mange forskjeller mellom dem angående det grunnleggende av tro og 
artikler av praktiseringen av troen. 
  
Tilsvarende har alle sekter slike ledere, og blant sjiaene holder de lærde og jurister 
samme posisjon. Med bortfallet av vår levende Imam, utsteder de juridiske 
uttalelser basert på deres kunnskap om Koranen, de autentiske uttalelsene fra 
profeten og de 12 Imamene. Sunniene har senere lukket døren til ijtihad (streve for 
å tolke loven). Fra det femte århundre E.H, etter ordre fra kongen, ble meningene 
formulert av lærde og jurister samlet inn, og det såkalte Imamat ble begrenset til de 
fire Imamene, og de fire lovskolene ble etablert. Folk ble tvunget til å følge en av 
dem, som er praktisert på det nåværende tidspunkt. Det er ikke kjent på hvilket 
grunnlag det å følge en Imam er å foretrekke. Hvilke egenskaper besitter Imamen 
av Hanafier som Imamen til Malikier ikke besitter? Hvilke egenskaper besitter 
Imamen av Shafi’ene som Imamen til Hanbaliene ikke besitter? Og hvis den 
islamske verden er tvunget til å begrense seg til å følge en av de fire skolene, så er 
progressen av det muslimske samfunnet helt blokkert, selv om islam lærer oss at vi 
bør utvikle oss med tiden. For å gjøre dette, trenger vi veiledning av de lærde. Det 
er mange saker hvor vi ikke bør følge dommen av en avdød mujtahid, (fra jihad, å 
strebe, altså i dette tilfellet, en som arbeider for å tolke og å formulere religiøs 
praksis og lovgivning, som ijtihad refererer til prosessen med å streve) men bør 
vende seg til den levende mujtahid for veiledning. Mange mujtahider ble født 
senere blant dere som var av høyere rang i å lære enn de fire "Imamene." Jeg vet 
ikke hvorfor fortrinnsrett er gitt til de senere, slik at ingen utenom de kan bli fulgt 
og andres rett blir ignorert. I sjia rettsvitenskap, har alle mujtahider i alle aldre rett 
til å praktisere inntil den hellige Imam av vår tid viser seg. I forhold til nye 
problemer, kan vi ikke følge dommen fra en avdød mujtahid. 
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Begrensning til fire lovskoler har ingen grunnlag 
  
Det er merkelig at du kaller sjiaer innovatører og tilbedere av de døde. De følger 
lovene til de tolv Imamene, etterkommerne av profeten. Det er imidlertid ikke kjent 
på hvilket grunnlag du forsøker å tvinge muslimer til å følge Ash'aris eller 
Mu'tazalis om det grunnleggende (usul) og en av de fire Imamene i artiklene av 
praksisen (Furu') av troen. De som ikke følger dem, kalles Rafizis. Siden Abu'l-
Hassan Ash'ari, Abu Hanifa, Maliki Ibn Anas, Muhammad Ibn Idris Shafi'i og 
Ahmad Ibn Hanbal var som mange andre muslimske lærde og jurister, og siden det 
ikke er noen påbud fra Den hellige profeten om å følge dem, er begrensningen å 
følge dem alene en nyskapning. Hvis jeg skulle gjøre denne befalingen, hva ville 
du sagt som svar? 
  
Hafiz: Siden de fire Imamene besatt en høy grad av hengivenhet til Allah, fromhet, 
rettskaffenhet og integritet, sammen med en enorm kunnskap om rettsvitenskap, 
har det blitt nødvendig for oss å følge dem. 
  
Velmenende: Vi er ikke tvunget av logikk for å begrense oss til å følge dem alene. 
Mange andre av dine lærde besatt de samme kvalitetene. Begrensningen til å følge 
dem alene er en fornærmelse mot andre lærde av likestilte meritter. Vi kan ikke bli 
tvunget til å følge én person eller personer uten en autoritativ instruksjon fra Den 
hellige profeten. Det finnes ingen slik fullmakt av profeten om dine fire imamer. 
Så hvordan kan du begrense religion til disse fire lovskolene? 
 
 
Sjia'ismen sammenlignet med de fire lovskolene 
  
Bare for et par netter siden kalte du sjia sekten for "politisk", og sa at siden det ikke 
eksisterte under profetens tid - at det kom til eksistens under Uthmans kalifat - det 
var ulovlig å følge den. Natten før den siste beviste vi at sjia'ismen ble opprettet i 
tiden av profeten på hans egen instruksjoner. Sjefen for sjiaene, Lederen for de 
troende, Ali, ble oppdratt og trent av profeten fra tidlig barndom og fikk sin 
religiøse kunnskap fra ham. Ifølge registreringer i dine egne autentiske bøker, kalt 
Den hellige profeten ham porten av Kunnskap. Han sa eksplisitt: "Lydighet mot 
Ali er lydighet til meg, og ulydighet mot Ali er ulydighet mot meg." I en samling 
av 70.000 mennesker, utnevnte han ham som Amir (leder) og kalifen og beordret 
alle muslimer, inkludert Umar og Abu Bakr, å gi han troskapsed. 
  
Men det er ikke kjent hvordan de fire lovskoler kom og ble etablert, og heller ikke 
så noen av de fire Imamene verken profeten heller ikke har noen autorisasjon blitt 
rapportert fra profeten om dem, slik som å forklare hvorfor muslimer skulle bli 
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tvunget til å følge dem. Uten noen overbevisende grunn følger du dine eldre og 
begrunner dette ved at de var gode mujtahider, lærde og fromme. Men, hvis disse 
kvalitetene er til stede til den høyeste grad i avkommet av profeten, er det da ikke 
obligatorisk for oss å følge dem? Er disse lovskoler, som ikke har noen kobling 
med profeten, innovasjoner, eller er det sekten som ble grunnlagt av profeten og 
ledet av hans etterkommere som er en innovasjon? På samme måte, er det de andre 
elleve Imamene om hvem det er atskilt hadith som viser at de er likeverdige med 
den hellige Koranen. I Hadith al-Thaqalain står det klart at "Hvem enn som er 
tilknyttet til disse to er reddet, og den som holder seg unna dem er tapt." I Hadithen 
al-Safina sa profeten: "Den som holder avstand fra dem vil  drukne og være 
fortapt." Ibn Hajar i Sawa'iq (Bab al-Wasiyyatu'n-Nabi, side 135), siterer en hadith 
fra profeten som sier at: "Koranen og mine etterkommere er mine Stiftelser, hvis 
du holder deg selv knyttet til disse to, vil du aldri komme på avveie. " 
  
Til støtte for dette, siterer Ibn Hajar en annen hadith fra profeten om Koranen og 
hans renset avkom. "Ikke gå utenfor grensene av Koranen og mine etterkommere, 
ikke neglisjer dem. Ellers vil du være ruinert. Og ikke lær mine etterkommere 
siden de vet mer enn det du gjør." 
  
Etter dette, kommenterer Ibn Hajar at ovennevnte hadith beviser at etterkommerne 
av profeten er overlegen enn alle andre i kunnskap og i å innfri de religiøse 
ansvarene. 
  
 
De fire imamene har erklært hverandre for å være vantro 
  
Det er imidlertid overraskende å vite at selv om avkommet til profeten er mer 
overlegne over alle andre, så følger sunniene Abu'l-Hassan Ash'ari i det 
grunnleggende i islam og de fire imamene i artiklene av praktiseringen av troen. Å 
følge en slik kurs skyldes fanatisme og arroganse. Og selv om vi antar at det du 
sier er sant, at de fire imamene er verdig din troskap fordi de var lærde og fromme, 
så hvorfor har hver og en av dem anklaget den andre for vantro? 
  
Hafiz: Du er svært uvennelig. Du sier hva enn som kommer til tankene. Du snakker 
vondt om våre imamer. Denne uttalelsen er en løgn. Hvis noe har blitt sagt imot 
dem, er det fra sjia lærde. Fra vår side har ingen sagt noe imot dem. Vi har vist 
dem respekt. 
  
Velmenende: Du har tydeligvis ikke lest dine lærdes bøker. Dine egne høytstående 
lærde har skrevet bøker om sin avvisning. Selv de fire imamene har anklaget 
hverandre med brudd på guddommelige lover. 
  
Hafiz: Hvem er de lærde? Hva er deres uttalelser? 
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Velmenende: Følgesvennene til Abu Hanifa, Ibn Hajar ('Ali ibn Ahmad Andalusi, 
som døde i 456 EH), og andre har alltid kritisert Imam Malik og Muhammad Ibn 
Idris Shafi'i. Tilsvarende har følgesvennene til Imam Shafi'i, som Imamu'l- 
Haramain, Imam Ghazali og andre fordømte Abu Hanifa og Malik. La meg spørre 
deg om noe: hva slags folk var Imam Shafi'i, Abu Hamid Muhammad ibn 
Muhammad Ghazali og Jarullah Zamakhshari? 
  
Hafiz: De var gode jurister, lærde, fromme menn og våre imamer. 
  
  
Sunni lærdes fordømmelse av Abu Hanifa 
  
Velmenende: Imam Shafi'i sa: "Det ble aldri født en mer forbannet person i islam 
enn Abu Hanifa." Han sa også: "Jeg så inn i bøkene av følgesvennene til Abu 
Hanifa, og jeg fant i dem 130 sider som inneholdt stoff i opposisjon til den hellige 
Koranen og Sunna." 
  
I boken Manqul fi Ilmi'l-Usul av Abu Hamid Ghazali sier han: "Abu Hanifa 
forvrengt faktisk den religiøse koden, gjorde sin vei tvilsomt, skiftet dens ordning, 
og blandet lovene på en slik måte at koden foreskrevet av Den hellige profeten var 
helt deformert. En som gjør det bevisst og anser det som lovlig er en vantro. En 
som gjør det og vet at det er ulovlig er en synder." Ifølge denne store lærden, så var 
Abu Hanifa enten en vantro eller en synder. Mange andre bøker fordømmer Abu 
Hanifa. Jarullah Zamakhshari, forfatteren av Tafsir al-Kashshaf og en av dine 
fromme lærde, skriver i Rabiu'l-Abrar at Yusuf Ibn Asbat sa: "Abu Hanifa avviste i 
det minst 400 hadith av profeten av islam." Yusuf bemerket at "Abu Hanifa sa: 
Hadde profeten av islam kjent meg, ville han ha akseptert mange av mine ord." 
  
Din egen lærde har gjort lignende kritikk av Abu Hanifa og de tre andre imamene. 
De kan bli funnet i Ghazali sin mutàhawwal, Shafi'i sin Nuqtu'sh-Sharifa, 
Zamakhshari sin Rabiu'l-Abrar og Ibn Jauzi sin Muntazim. Imam Ghazali sier i sin 
mutàhawwal, "Det er mange feil i Abu Hanifas arbeid. Han hadde ingen kunnskap 
om etymologi, grammatikk eller hadith." Han skriver også: "Siden han ikke hadde 
noen kjennskap til hadith, stolte han på sin egen formodning. Den første som 
handlet på formodning var Satan." 
  
Ibn Jauzi skriver i sin Muntazim, "Alle lærde er forent i å fordømme Abu Hanifa. 
Det er tre kategorier av slike kritikere: en gruppe hevder at hans tro på det 
grunnleggende i islam var usikkert; en annen sier at han manglet et sterkt minne og 
kunne ikke huske hadith; en tredjedel mener at han handlet på gjetning og at hans 
mening alltid var i strid med den sanne hadith". 
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Dine egne lærde har kritisert dine imamer. sjia lærde har ikke tilskrevet noe til dem 
bortsett fra hva dine egne lærde har sagt om dem. På den andre siden er det ingen 
meningsforskjell blant sjia sine lærde om stillingen av de tolv Imamene. Vi anser 
de hellige imamer som elever av samme lærer - profeten Mohammed. Disse 
Imamene handlet i henhold til guddommelige lover som den siste av profetene ga 
dem. De handlet aldri på formodning eller godkjent av innovasjoner. Hva de sa 
eller gjorde var i samsvar med uttalelsene fra profeten. Derfor var det ingen 
forskjell mellom det profeten sa og det våre imamer sa. 
  
  
Imamat (lederskap) ifølge sjia betyr ambassadørskap av Allah 
  
Ifølge definisjonen gitt av lærde, Imamatet er en av de grunnleggende elementene i 
islam. Vi tror at Imamat er ambassdørskapet av Allah for hele skapelsen og 
Khilafat al-Rasul (etterfølgere av profeten) for denne verden og den hinsidige. 
Derfor er det obligatorisk for hele menneskeheten å følge sine veiledere i alle 
saker, verdslig så vel som åndelig. 
  
Sheikh: Det ville vært bedre hvis du ikke erklærte kategorisk at Imamat er 
inkludert i det grunnleggende i troen, siden de store lærde av islam fornekter dens 
inkludering. Den er inkludert i artiklene i praktiseringen av troen. Dine lærde har 
gjort det til en del av det grunnleggende. 
  
Velmenende: Selv dine store lærde har den samme tro. En av dem er den berømte 
kommentator Qazi Baidhawi, som sier i sin Minhaju'l-Usul i forbindelse med 
diskusjonen om fortellinger av hadith, "Imamat er en av de grunnleggende 
prinsippene i troen, hvor fornektelse og motstand fører til vantro og innovasjon." 
  
Mulla Ali Qushachi sier i Sharh al-Tajrid, "Imamat er den generelle 
ambassdørskapet av Allah for begge affærer av denne verden og religion, som 
kalifatet til profeten." Og Qazi Ruzbahan, en av de mest fanatiske av dine lærde, 
peker på den samme betydningen. Han sier: "Imamat, ifølge tilhengerne av Abu'l-
Hassan Ash'ari, er ambassdør av islams Profet for å etablere tro og ivareta 
interessene til det muslimske samfunnet. Alle tilhengere er bundet i plikten til å 
overholde dens befalinger. Hadde Imamat ikke vært en del av artiklene i 
praktiseringen av troen, ville profeten ikke ha sagt at "Den som dør uten å ha 
kjennskap til Imamen av sin tid, dør døden i en tilstand av uvitenhet." 
  
Dette har blitt sitert av din fremragende lærde, som Hamidi i' Jam'i-Bainu's-
Sahihain og Mulla As'ad Taftazani i Sharhe Aqa'id al-Nasafi. Å ikke ha kjennskap 
til en eneste artikkel av praksisen av troen vil ikke være tilsvarende uvitenhet 
oppgitt av Baidhawi om ikke å vite det grunnleggende, nemlig den uvitenheten 
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som er årsaken til vantro. Derfor er Imamat en av de grunnleggende elementene av 
troen og er det siste stadiet av profeti. 
 
Derfor er det en enorm forskjell mellom begrepet av vårt Imamat, og hvordan dere 
har tolket det. Du kaller dine lærde imamer, som Imam Azam og Imam Maliki. 
Men, dette er i verbal forstand. Vi bruker også begrepene Imam al-Juma'a og Imam 
al-Jama'at. Så det kan være hundrevis av imamer på en gang, men i den tekniske 
forstand vi bruker ordet "Imam", betyr det ambassadør av Allah. I denne forstand 
er det bare én Imam på en gang. Edle kvaliteter av kunnskap, storsinn, tapperhet, 
hengivenhet til Allah og fromhet har nådd perfeksjon i ham. Han overgår 
menneskeheten på alle meritter og opptar en tilstand av syndfrihet. Verden kan 
ikke være uten en slik Imam inntil dommedagen. En Imam av en slik 
fortreffelighet er på det høyeste nivå av åndelig oppnåelse. En slik Imam er 
guddommelig i oppdrag og er oppnevnt av Den hellige profeten. Han overgår all 
skapelse, inkludert profetene (utenom profeten Mohammed) fra fortiden. 
  
Hafiz: På den ene siden fordømmer du Ghalis (ekstremistene), og på den andre 
siden, priser du selv Imamene urimelig og vurdere deres posisjon høyere enn for 
profetene. Sunn fornuft benekter dette, og Koranen har også erklært at profetene er 
plassert på høyeste rang. Deres posisjon ligger mellom Gudommelig Selv-
Eksistens og det mulige. Siden din påstand ikke støttes av fornuft kan den ikke 
aksepteres. 
  
  
Rangeringen av Imamet (lederskap) er høyere enn for generell profetenskap 
  
Velmenende: Du har ennå ikke spurt på hvilket grunnlag jeg har kommet med 
denne uttalelsen, og derfor sier du at det er uten fornuft. Det beste beviset for min 
uttalelse er den hellige Koranen, som forteller om livet til profeten Abraham, som 
sier at, etter å ha gitt ham tre tester (av liv, rikdom og sønner), hadde Allah til 
hensikt å gjøre hans rang mer opphøyet. Siden profetenskap og tittelen av Khalil 
(Venn) ikke tilsynelatende garanterer en høyere rang, er posisjonen til Imamat den 
eneste posisjonen som er av høyere rangering som en profet av Allah kan bli 
betrodd.  
 
Koranen sier: 
En gang satte Gud Abraham på prøve med visse tester, og han oppfylte dem. Gud 
sa: «Jeg vil innsette deg som en Imam (leder) for folket,» og han svarte: «Og hva 
med mitt avkom?» Gud sa: «Min pakt når ikke de urettferdige» (2:124). Dette 
verset, som indikerer posisjonen til Imamat, beviser også at rangeringen av Imamat 
er bedre enn den av profetenskap, siden posisjonen av profeten Abraham ble hevet 
fra profetenskap til Imamat. 
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Hafiz: Dette betyr, ifølge ditt resonnement, at Alis posisjon var bedre enn den siste 
profeten. Dette er hva Ghalis (ekstremistene) trodde, som du selv har innrømmet. 
  
  
Generelle og spesielle profetenskap 
  
Velmenende: Jeg mener ikke hva du har konkludert. Som du vet, er det en stor 
forskjell mellom generell profetenskap og spesiell profetenskap. Rangeringen av 
Imamat er høyere enn rang av generell profetenskap, men lavere enn spesiell 
profetenskap. Den siste profeten er det høyeste stadiet av spesiell profetenskap. 
  
Nawab: Unnskyld min avbrytelse. Ble ikke alle profetene sendt av Allah? De er 
utvilsomt av samme rang. Koranen sier: 
  
"Vi gjør ingen forskjell på noen av Hans sendebud." (2: 285) 
  
Så hvorfor har du differensiert mellom dem og delt profeti i to kategorier, generelle 
og spesielle? 
  
Velmenende: Selvfølgelig er dette verset sant i sin rette sammenheng. Det er, så 
langt som å oppnå målet om profetenskap det angår (som betyr å undervise folket 
om eksistensen av Allah, dommedagen og opplæring av deres sinn), alle profetene 
fra Adam til den siste av profetene, er like. Men de skiller seg i deres kvaliteter, 
prestasjoner og rang. 
  
  
Forskjeller i rangering av profetene 
  
Er en profet som ble sendt for å veilede 1000 mennesker lik en som har sendt for å 
veilede 30.000 personer eller til en som er sendt for å veilede hele menneskeheten? 
La oss ta et eksempel. Er læreren som underviser i første klasse lik en lærer som 
underviser i fjerde klasse? Er lærere i høyere klasser lik professorer eller 
universitetslærere? Alle tilhører samme administrasjon og jobber under samme 
generelle program, hvor deres mål er å utdanne studenter. Likevel, i betraktning av 
lærerens kunnskap, er de ikke like. Hver er forskjellig fra de andre i henhold til 
hans læring, evne og prestasjon. Fra synspunktet av målet til profetenskap, er alle 
profetene av Allah like. Men på grunn av forskjeller i rangering og kunnskap, er de 
forskjellige. Koranen sier: 
  
"Av disse sendebud har Vi favorisert noen fremfor andre, noen har talt til Gud, 
andre har Han gitt opphøyet av (mange grader av) rang." (2: 253) 
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Din egen Jarullah Zamakhshari sier i sin Tafsir al-Kushshaf at verset betyr at vår 
profet var overlegen i rang enn alle andre på grunn av hans spesielle meritter, det 
viktigste av disse var at han var den siste av profetene. 
  
Nawab: Jeg er glad for at du løste dette problemet, men jeg har et annet spørsmål, 
men det er noe irrelevant. Vennligst fortell oss kort de viktigste kjennetegnene på 
spesiell profeti. 
  
Velmenende: Det er mange kvaliteter som er særegne for spesiell profeti, og det 
finnes utallige bevis hvordan en profet av dem alle er den spesielle profeten av 
Allah. Hvis vi skulle diskutere dette emnet fullt, vil vi drive bort fra temaet 
Imamat. Jeg vil likevel kort diskutere poenget. 
  
  
Kjennetegn på spesiell profetenskap 
  
Perfeksjonen av menneskeheten ligger i fullkommenheten av sjelen. Moralsk og 
åndelig perfeksjon kan ikke oppnås uten å rense sjelen. Denne rensingen er umulig 
med mindre man er styrt ved kraften av visdom. En er da i stand til å stige høyere 
og høyere med kraften av kunnskap, og rett handling før en når høyden av 
menneskeheten, som har blitt forklart av Ali. Han sa: "Mennesket har blitt skapt 
med taleevnen, som er essensen av menneskeheten. Hvis talen er dekorert med 
kunnskap og handling, ligner det på eksistensen av overjordisk skjønnhet, som er 
opphavet til menneskets skapelse. Når hans tale når plassen til avhold og er ryddet 
for all fysisk materie; blir det ett med det eteriske riket. Da forlater den 
dyreverdenen og når det høyeste stadiet av menneskeheten." 
  
Menneskets makt av artikulasjon gjør ham overlegen til all eksistens. Men det er en 
betingelse knyttet til det: at han renser sjelen sin for alle urenheter med kunnskap 
og riktig handling. Disse to faktorene i mennesket er som to vinger av en fugl som 
flyr høyere i henhold til styrken av vingene. Tilsvarende mannens nivå av 
menneskelig oppnåelse stiger i henhold til hans kunnskap og riktige handlinger. Å 
passere utover provinsen av dyriske elementer og for å nå sfære av menneskeheten 
avhenger av perfeksjon av sjelen. Mannen som kombinerer i seg selv fakultetene 
av kunnskap og riktig handling og når den tredje av tre klasser av menn (vanlige 
folk, eliten, og den mest eliten), kommer på det laveste stadiet av profetenskap. 
Når en slik mann blir gjenstand for Allahs spesielle oppmerksomhet, blir han en 
profet. Selvfølgelig har profetenskap også forskjellige stadier. En profet kan nå det 
høyeste punktet i den høyeste av disse tre klassene. Denne rangeringen er den 
høyeste i nivå av mulighet, som vismennene kaller Den Første Visdom, og som er 
den første effekten eller Den Første mulige eksistens. Det er ingen rangering 
høyere enn dette i riket av eksistens. Denne posisjonen er okkupert av den siste av 
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profetene, som er uten sidestykke. Da profeten ble hevet til dette høyeste nivå, ble 
profeti avsluttet. 
  
Imamat er et stadie lavere enn det høyeste stadiet av profeti, men det er et stadie 
høyere enn alle andre rekkene av profeti. Siden Ali ble hevet til stadiet høyere enn 
profeti i rangering og var en i ånd med Den hellige profeten, ble han utstyrt med 
posisjonen til Imamat og var dermed bedre enn alle tidligere profeter. 
  
Hafiz: Den siste delen av dine bemerkninger er forvirrende. Først sier du at Ali var 
på stadiet for profetenskap; så sier du at han var en i ånd med profeten 
Muhammed; og sist, at han var bedre enn de andre profetene. Hva er dine 
argumenter for å bevise sannheten i dine påstander? 
  
  
Argumenter for rangeringen av profetenskap for Ali fra hadith av manzila 
  
Velmenende: At Ali oppnådde rangeringen av profetenskap kan bevises ved 
henvisning til Hadithen av Manzila (Tradisjon som Angår Rangering), som har 
blitt enstemmig berettet i mer eller mindre de samme ordene. Den siste av de 
hellige Profeter gjentok en rekke ganger og i forskjellige sammenhenger: "Er du 
ikke tilfreds med at du er for meg hva Aron var for Moses, med unntak av at det 
ikke skal være noen profet etter meg?" Ved andre anledninger sa han til sine 
etterfølgere: «Ali er for meg som Aron var for Moses." 
  
Hafiz: Autentisiteten av denne hadithen har ikke blitt bevist. Selv om det ble bevist 
å være sant, ville det være en enkel beretning og derfor uakseptabel. 
  
  
Autentisiteten av hadithen av manzila fra de vanlige kilder 
  
Velmenende: Ved å tilby informasjon om autentisiteten av denne hadithen, vil jeg 
referere til deres bøker. Det er ikke en eneste fortellerstemme. Den har blitt 
autentisert (godkjent) av dine egne fremtredende lærde, som Suyuti, Hakim 
Nishapuri og andre, som har bevist dens pålitelighet med enstemmig kilder. Noen 
av dem er følgende: 
  
(1) Abu Abdullah Bukhari i hans Sahih, Volume III, boken av Ghazawa, Qazwa 
Tabuk, s. 54, og i hans bok Bida'u'l-Khalq, s. 180; 
  
(2) Muslim ibn Hajjaj i hans Sahih, trykt i Egypt, 1290 EH, Volume II, under 
overskriften "Fordelene ved 'Ali;" sidene 236-7; 
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(3) Imam Ahmad ibn Hanbal i 'Musnad', bind I, "Begrunnelse for å navngi 
Hussain", sidene 98, 118, 119; og fotnote av samme bok, del 5, side 31; 
  
(4) Abu Abdu'r-Rahman Nisa'i i Khasa'isi'l-Alawiyya, side 19; 
  
(5) Muhammad ibn Sura Tirmidhi i hans Jami; 
  
(6) Hafiz Ibn Hajar Asqalani i Isaba, Volume II, side 507; 
  
(7) Ibn Hajar Makki i Sawa'iq Muhriqa, kapittel 9, side 30 og 34, 
  
(8) Hakim Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah Nishapuri i Mustadrak, 
Volume III, side 109; 
  
(9) Jalalu'd-Din Suyuti i Ta'rikhu'l-Khulafa', side 65; 
  
(10) Ibn Abd Rabbih i Iqdu'l-Farid, Volume II, side 194; 
  
(11) Ibn Abdu'l-Birr i 'Isti'ab, bind 2, side 473; 
  
(12) Muhammad ibn Sad Katib Waqidi i Tabaqatu'l-Kubra; 
  
(13) Imam Fakhru'd-Din Razi i Tafsir Mafatihu'l-Ghaib; 
  
(14) Muhammad ibn Jarir Tabari i hans Tafsir; så vel som i sin 'Ta'rikh'; 
  
(15) Sayyid Mu'min Shablanji i Nuru'l-Absar, side 68; 
  
(16) Kamalu'd-Din Abu Salim Muhammad ibn Talha Shafi'i i Matalibu's-Su'ul, 
side 17; 
  
(17) Mir Sayyid 'Ali ibn Shahabu'd-Din Hamadani i Mawaddatu'l-Qurba, mot 
slutten av Mawadda 7; 
  
(18) Nuru'd-Din 'Ali ibn Muhammad Maliki Makki, kjent som Ibn Sabbagh Maliki, 
i Fusulu'l-Muhimma, sidene 23 og 125; 
  
(19) Ali ibn Burhanu'd-Din Shafi'i i Siratu'l-Halabiyya, Volume II, side 49; 
  
(20) Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi i Yanabiu'l-Mawadda, 
  
(21) Mulla Ali Muttaqi i Kanzu'l-Ummal, Volume VI sidene 152-153; 
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(22) Ahmad ibn Ali Khatib i Ta'rikh Bagdad; 
  
(23) Ibn Maghazili Shafi'i i Manaqib; 
  
(24) Muwaffaq ibn Ahmad Khawarizmi i 'Manaqib; 
  
(25) Ibn Athir Jazari 'Ali ibn Muhammed i Usudu'l-Ghaiba; 
  
(26) Ibn Kathir Damishqi i hans 'Ta'rikh; 
  
(27) Ala'u'd-Daula Ahmad ibn Muhammed i Urwatu'l-Wuthqa; 
  
(28) Ibn Athir Mubarak ibn Muhammad Shaibani i Jami'u'l-Usul; 
  
(29) Ibn Hajar Asqalani i Tahdhibu't-Tahdhib; 
  
(30) Abu'l Qasim Hussain ibn Muhammad Raghib Isfahani i Muhadhiratu'l-Udaba, 
Volume II side 212. 
  
Mange andre eminent lærde av dere har berettet denne storslåtte hadithen med små 
variasjoner i ord fra mange av følgesvennene til profeten, som for eksempel: 
  
(1) Umar ibn Khattab, 
  
(2) Sad ibn Abi Waqqas, 
  
(3) Abdullah ibn Abbas, 
  
(4) Abdullah ibn Mas'ud, 
  
(5) Jabir ibn Abdullah Ansari, 
  
(6) Abu Huraira, 
  
(7) Abu Said Khudri, 
  
(8) Jabir ibn Sumra, 
  
(9) Malik ibn Huwairi tallet, 
  
(10) Bara'a ibn Azib, 
  
(11) Zaid ibn Arqam, 



 106 

  
(12) Abu Rafi, 
  
(13) Abdullah ibn Ubaí, 
  
(14) Abu Suraiha, 
  
(15) Hudhaifa ibn Assad, 
  
(16) Anas ibn Malik, 
  
(17) Abu Huraira Aslami, 
  
(18) Abu Ayyub Ansari, 
  
(19) Said ibn Musayyab, 
  
(20) Habib ibn Abi Thabit, 
  
(21) Sharhbil ibn Sad, 
  
(22) Umm Salma (kona til Den hellige profeten), 
  
(23) Asma bint Umais (kona til Abu Bakr), 
  
(24) Aqil ibn Abi Talib, 
  
(25) Mu'awiya ibn Abu Sufyan og en rekke andre følgesvenner. Kort sagt, har alle 
av dem relatert med liten variasjon av ord at Den hellige profeten (S) sa: "Å Ali, er 
du til meg som Aron var for Moses, bortsett fra at det vil være noen profet etter 
meg" 
  
Er alle disse flotte lærde- og det er mange jeg ikke har nevnt - ikke tilstrekkelig å 
bevise at denne hadithen har blitt enstemmig akseptert som sann? Vil du nå 
bekrefte at du var under en misforståelse? Siden du antar en holdning av tvil med 
hensyn til riktigheten av denne hadithen, bør du rådføre Kifayatu't-Talib fi 
Manaqib al-Ali Ibn Abu Talib, kapittel 7, utarbeidet av Muhammad ibn Yusuf 
Ganji Shafi'i, som er en av de mest fremtredende lærde av din sekt. Etter å ha sitert 
seks hadither i lovprisning av Ali, kommenterer denne forfatteren  (side 149) på 
denne hadithen som følgende: 
  
"Dette er en hadith der autentisiteten har blitt anerkjent av alle. Den har blitt fortalt 
av de mest lærde imamene og Huffaz (de som kan Koranen utenat), som Abu 
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Abdullah Bukhari i hans Sahih, Muslim ibn Hujjaj i hans Sahih, Abu Dawud i sin 
Sunan, Abu Isa Tirmidhi i hans Jami, Abu Abdu'r-Rahman i sin Sunan, Ibn Maja 
Qazwini i sin Sunan. Alle av dem har enstemmig bekreftet autentisiteten. Hakim 
Nishapuri har sagt at denne hadithen har entret stadiet av kontinuitet (med andre 
ord en sterk hadith). " 
  
Jeg er sikker på at jeg ikke trenger å presentere ytterligere bevis for å vise at denne 
hadithen er ekte. 
  
Hafiz: Jeg er en religiøs mann, så jeg vil ikke avvise ditt fornuftige resonnement, 
men jeg gjør deg oppmerksom på uttalelsen av den store teologen, Abu'l-Hassan 
Amadi, som har avvist denne hadithen. 
  
Velmenende: Jeg lurer på hvorfor en lærd mann som deg, etter å ha hørt 
synspunktene til dine egen fremtredende lærde, vil gi noen tilslutning til uttalelsen 
fra en ugudelig mann, som ikke engang selv utførte de rituelle bønnene. 
  
Sheikh: Mennesket er fri til å uttrykke sin tro. Hvis noen uttrykker sitt syn, bør vi 
ikke baktale ham. Det er ukledelig av deg å sverte ham i stedet for å gi et logisk 
svar på hans bemerkninger. 
  
Velmenende: Du misforsto meg. Jeg har ikke urettmessig kritisert noen. Jeg var 
ikke i live i den tiden av Amadi. Dine egne lærde har rapportert at han var en 
urreligiøs mann. 
  
Sheikh: Hvor har våre lærde sagt at han var en urreligiøs mann? 
  
  
Amadi er upålitelig som beretter av hadith 
  
Velmenende: Ibn Hajar Asqalani har skrevet i Lisanu'l-Mizan: "Saif Amadi 
mutàkallim Ali ibn Abi Ali, forfatteren, ble forvist fra Damaskus på grunn av hans 
urreligiøse synspunkter, og det er sant at han ikke utførte bønn." Og Dhahabi, som 
også er en av deres fremtredende lærde, rapporterte det samme i hans Mizanu'l-
i'tidal. Han sa at Amadi var en person som førte inn nye praksiser. Hvis Amadi 
ikke hadde vært en ugudelig og irreligiøs innovatør, ville han ikke ha gjort 
ærekrenkende bemerkninger om alle følgesvennene til profeten, inkludert din egen 
kalif, Umar Ibn Khattab (en av reporterne av hadithen). Det er ikke helt rettferdig 
at du skylder på sjiaene for å ikke akseptere hadith registrert i Siha. Hvis en hadith 
kommer fra autentiske kilder, er det akseptabelt, selv om det er i Siha. Men hvis en 
etablert hadith, som er registrert av Bukhari, Muslim og andre forfattere av Siha, 
blir avvist av Amadi, så finner du ingen feil med det. 
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Hvis du ønsker å vite fullstendige argumenter vedrørende autentisiteten og kildene 
til denne hadithen fra registreringene av dine egne lærde, og hvis du er forberedt på 
å fordømme mennesker som Amadi, kan du konsultere volumene av Abaqatu'l-
Anwar, skrevet av den store lærden og kommentator, Allama Mir Sayyid Hamid 
Hussain Dihlawi. 
  
Spesielt bør du vurdere hadithen av Manzila slik at du kan vite hvordan denne 
flotte sjia Allama har samlet kilder fra dine egne lærde og etablert hadithen’s 
pålitelighet. 
  
Hafiz: Du sa at en av reporterne i denne hadithen var Umar Ibn Khattab. Jeg vil 
gjerne vite mer om dette. 
  
  
  
Bekreftelse på hadith av manzila ved Umar ibn Khattab 
  
Velmenende: Abu Bakr Muhammad Ibn Ja'afaru'l-Mutiri og Abu'l-Laith Nasr ibn 
Muhammad Samarqandi Hanafi, i sine bøker, Majalis, Muhammad Ibn Abdu'r-
Rahman Dhahabi i hans Riadhu'n- Nazara, mulla Ali Muttaqi i hans Kanzu'l-
Ummal og andre har rapportert fra Ibn Abbas som sier at Umar Ibn Khattab en dag 
sa: "La navnet til Ali være (det vil si, ikke snakk så mye stygt om Ali) fordi jeg har 
hørt Den hellige profeten si at Ali hadde tre kvaliteter. Hvis jeg hadde noen av 
disse kvalitetene, ville jeg ha verdsatt det mer enn noe som solen skinner på. En 
gang da jeg, Abu Bakr, Abu Ubaida, Jarra og noen andre følgesvenner var til stede, 
og Den hellige profeten hvilte mot Ali ibn Abu Talib. Han klappet Alis skuldre og 
sa: ‘Ali! Så langt som troen er berørt, er du den første av alle troende og så langt 
som islam er berørt, har du tatt ledelsen. Så sa han: "Ali! Du er for meg som Aron 
var for Moses. Og han er en løgner som tror han er min venn hvis han er din 
fiende." 
  
Er det tillatt i din tro å avvise uttalelse av kalifen Umar? Hvis det ikke er lovlig, 
hvorfor viser du oppmerksomhet til de absurde uttalelser fra en mann som Amadi? 
  
  
Plasseringen av en enslig beretning i Sunni sekten 
  
Jeg har ennå til å svare på en av dine bemerkninger. Du sa at denne hadithen er en 
enslig beretning, og dermed er den ikke akseptabel. Hvis vi sier noe slikt i henhold 
til mønsteret av mennene som vi har i sikte, ville vi være berettiget. Men det 
overrasker meg å høre noe slikt fra deg fordi i din sekt selv en enslig beretning er 
tilstrekkelig for å etablere sannheten av en sak. Hvis noen nekter å innrømme 
autentisiteten av en enslig beretning, er han, ifølge dine lærde, en vantro. Maliku'l-
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Ulama Shahabu'd-Din Daulatabadi sa i Hidayatu's-Sa'da: "Hvis noen nekter å godta 
en ensom rapport eller formodning og sier at det ikke er akseptabelt, er han en 
vantro. Hvis han sier at denne ene beretningen ikke er riktig, og at denne 
formodningen ikke er bevist, er han en synder, ikke en vantro." 
  
Hafiz: Vi har drevet bort fra våre hovedtema. Vennligst la oss få vite hvordan du 
kan bevise gjennom denne hadithen av Manzila at Ali okkuperte rangeringen 
høyere enn profetene. 
  
  
Karakteristikkene av Ali 
  
Velmenende: Denne hadithen beviser at Ali (fvmh) besatt tre kjennetegn: 
  
(1) Rangeringen av en profet; 
  
(2) Rangeringen av etterfølgeren til Den hellige profeten; og 
  
(3) hans overlegen posisjon blant alle følgesvennene til profeten. 
  
Som Den hellige profeten, Alis etterfølgere sammenlignet ham til Aaron, som var 
en profet, ble investert med kalifatet til Moses, og var overlegen til alle i Bani 
Isra'il. 
  
Nawab: Var Aaron (fvmh) en profet? 
  
Velmenende: Ja. 
  
Nawab: Kan du sitere et vers fra Koranen til støtte for dette punktet? 
  
Velmenende: Allah nevnte hans profetenskap i mange vers. Han sier: 
  
"Vi har gitt deg åpenbaringer, slik som Vi gav Noa, og profetene etter ham, 
Abraham, Ismael, Isak, Jakob, stammehøvdingene, og Jesus, Job, Jonas, Aron og 
Salomo, og til David gav Vi salmene." (4: 163) 
  
Og igjen sier Han: 
  
"Kom i hu Moses i skriften! Han var en hengiven mann, og et sendebud og en 
profet. Vi kalte på ham fra fjellets høyre side, og lot ham komme nær i fortrolighet. 
I Vår nåde gav Vi ham hans bror Aron, en profet." (19: 51-53) 
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Hafiz: Så, ifølge ditt resonnement, Muhammad (fvmh) og Ali (fvmh) var begge 
profeter. 
  
Velmenende: Jeg uttrykket meg ikke på den måten du har. Selvfølgelig, vet de selv 
at det er en stor forskjell i oppfatning om hvor mange profeter det har vært. Noen 
hevder at det har vært 120.000, eller, enda mer. Men alle av dem ble i sine 
respektive perioder delt inn i grupper, og var underordnet en stor profet til hvem en 
hellig bok ble åpenbart som inneholdt en ny religiøs lov. Fem av dem var store 
profeter: Noah (fvmh), Abraham (fvmh), Moses (fvmh), Jesus (fvmh), og den siste 
av profetene, Muhammad (fvmh), hvor hans rangering er den høyeste. 
  
Aaron (fvmh) var en av de profeter som ikke var permanent, eller uavhengig. Han 
var underordnet shariah av sin bror, Moses. Ali (fvmh) nådde rangeringen av 
profetenskap, men ble ikke opphøyet til rangeringen av en profeten i seg selv siden 
han var underordnet den shariah av Muhammed (fvmh). I denne hadithen av 
Manzila, formålet til profeten var å fortelle folk at, akkurat som Aaron (fvmh) 
hadde nådd rangering av profetenskap, men var underordnet Moses, nådde Ali 
(fvmh) rangeringen av profetenskap. Imamat ble overdratt til ham, men han var 
underordnet Muhammad (fvmh). 
  
  
Betydningen av Alis rangering 
  
I sin kommentar til Nahju'l-Balagha, sier Ibn Abi'l-Hadid i forbindelse med denne 
hadithen at ved å nevne rangeringen av Aaron i forhold til Moses, indikerte 
profeten at Ali ibn Abu Talib okkupert den rangeringen. Tilsvarende sier 
Muhammad ibn Talha Shafi'i, i hans Matalibu's-Su'ul, side 19, etter å forklare 
rangeringen og stillingen av Aron: 
  
"Kjernen i saken er at plasseringen av Aaron i forhold til Moses var at Aron var 
hans bror, hans representant, partner i profetenskap, og hans etterfølger eller 
ambassadør da Moses var på en reise. profeten av Allah har også i denne hadithen 
indikerte at Ali holdt samme posisjon som Aron holdt, unntatt profet, som har blitt 
ekskludert av hans ord: "Det blir ingen profet etter meg". 
  
Derfor er det bevist at Ali var profetens bror, wazir (assistent), representant, og 
hans etterfølger, som ble erklært av profeten i hans reise til Tabuk. Denne hadithen 
er enstemmig akseptert som sann. Det samme synet har blitt uttrykt av Ibn Sabbagh 
Maliki i hans Fusulu'l-Muhimma, side 29, og ved mange andre av deres 
fremtredende lærde. 
  
Hafiz: Jeg tror din påstand om at hvis vår Profet ikke hadde vært forseglingen av 
profetene, ville Ali ha holdt den posisjonen. Ingen andre har sagt dette utenom deg.  
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Velmenende: Denne påstanden er ikke begrenset til meg og sjia lærde. Dine egne 
lærde har holdt samme synspunkt. En av deres store lærde er Mulla Ali Ibn Sultan 
Muhammad Harawi Qari. I sin Mirqat al-Sharh bar Mishkat, sier han, i en 
kommentar av hadithen Manzila: "Det er en indikasjon i denne hadithen at hvis det 
var noen profet av Allah etter den siste av profetene, ville det ha vært Ali." En 
annen av dine fremtredende lærde som har tolket denne hadithen på samme måte er 
den velkjent lærden, Jalalu'd-Din Suyuti. Han skriver mot slutten av hans 
Baghiatu'l-Wu'az Fi Tabaqatu'l-Huffaz, hvor han gir en kjede av kronikører opp til 
Jabir Abdullah Ansari, at profeten fortalte Lederen av de Troende, Ali, "Hadde det 
vært noen profet av Allah etter meg, ville det ha vært deg!" 
  
I tillegg, sier Mir Sayyid Ali Hamadani Faqih Shafi'i i den andre av de seks 
Mawadda i sin bok  Mawaddatu'l-Qurba, hvor han siterer en beretning fra Anas Ibn 
Malik, at profeten sa: 
  
"Sannelig, Allah gjorde meg overlegen over alle profetene, valgte meg for 
dyktighet, og ga meg en etterfølger, min fetter, Ali. Gjennom ham styrket han 
skuldrene mine, akkurat som skuldrene til Moses ble styrket av Aaron. Han, (Ali) 
er min ambassadør og assistent. Hvis det var noen profet etter meg, ville det ha 
vært Ali, men det blir ingen profet etter meg." 
  
Så du ser at jeg ikke er alene i å hevde rangeringen av profetenskap for Ali. 
profeten og dine egne lærde har erkjent det. Siden han besatt rangeringen av Aron, 
og siden epoken av profetenskap hadde endt, var Ali den best egnede personen for 
kalifatet (ambassadør). En indikasjon for Alis opphøyet rangering var at profeten 
tillot at døren til Ali hus forble åpen mot moskeen. 
  
Disse kommentarene forårsaket spenning og forvirring blant sunniene. 
Velmenende  spurte hvorfor det var slik. 
  
Nawab: Forrige fredag gikk vi til moskeen for å be. Hafiz Sahib fortalte oss om 
overlegenheten av kalifen Abu Bakr. Han sa at han fikk lov til å holde døren til sitt 
hus åpnet mot moskeen. Vi er overrasket over å høre deg si at denne tillatelsen var 
særegent for Ali. Vennligst avklar dette punktet. 
  
Velmenende: (Snur seg til Hafiz Sahib) Har du kommet med denne uttalelsen? 
  
Hafiz: Ja. Det er registrert i våre autentiske hadith, som er rapportert av den 
fromme og rettferdige følgesvennen av profeten, Abu Huraira. profeten beordret 
"At alle dører som var åpne mot moskeen skulle være lukket unntatt døren til Abu 
Bakrs hus, for Abu Bakr er fra meg, og jeg er fra Abu Bakr." 
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Velmenende: Vet dere ikke at på grunn av merittene til Lederen til de Troende, Ali, 
utførte Bani Umayya fabrikerte hadither gjennom kontinuerlig arbeid via 
hemmelige midler og særlig gjennom de krypende smigrere av Mu'awiya, som 
Abu Huraira og Mughira. Videre har tilhengerne av Abu Bakr, på grunn av deres 
støtte til ham, styrket disse fabrikkerte hadithene. Ibn Abi'l-Hadid, i sin kommentar 
til Nahju'l-Balagha, Volume I, og igjen i bind 3, side 17, drøftes det i detalj at blant 
de mange fabrikkerte hadither er det en hadtih som forteller om lukking av dørene 
til alle husene mot moskeen, bortsett fra døren til Abu Bakr. I motsetning til denne 
fabrikkerte hadithen, er det mange autentiske hadither, som ikke bare er rapportert i 
autentiske sjia bøker, men også i pålitelige bøker av dine egne lærde, som er Sahih. 
  
Nawab: Siden det er en kontroversiell sak hvor Hafiz Sahib sier det er særegent til 
Abu Bakr, og med du som sier at det er særegent for Ali, ville vi sette pris på det 
hvis du vil sitere fra bøkene våre, slik at vi kan sammenligne dine referanser med 
de av Hafiz Sahib. 
  
  
Hadithen som etter ordre fra profeten ber om at alle dørene til husene som 
vender mot moskeen skulle bli stengt, unntatt døren til Alis hus 
  
Velmenende: Følgende kilder har fortalt at profeten beordret at alle dørene av 
husene som hadde åpning mot moskeen skulle være stengt, unntatt døren til Ali 
hus: Ahmad ibn Hanbal i Musnad, Volum I, side 175, Volum II , side 26 og Volum 
IV, side 369; Imam Abu Abdu'r-Rahman Nisa'i i Sunan og i Khasa'isi'l-Alawi, 
sidene 13-14; Hakim Nishapuri i Mustadrak, Volume III, side 117-125 og Sibt Ibn 
Jauzi i Tadhkira, sidene 24-25 har vitnet til påliteligheten av denne hadithen på 
grunnlag av kjeder av fortellerne til Tirmidhi og Ahmad. Igjen, Ibn Athir Jazri i 
Athna'l-Matalib, side 12, Ibn Hajar Makki i Sawa'iq Muhriqa, side 76, Ibn Hajar 
Asqalani i Fathu'l-Bari, Volume VII, side 12, Tibrani i Ausat, Khatib Baghdadi i 
hans Ta'rikh (Historie), Volume VII, side 205, ibn Kathir i Ta'rikh, bind 7, side 
342, Muttaqi Hindi i Kanzu'l-Ummal, Volume VI, side 408, Haithami i Majma'u'z-
Zawa'id, Volume IX, side 65, Muhibu'd-Din Tabari i Riyadh, bind II, side 451, 
Hafiz Abu Nu'aim i Faza'ilu's-Sahaba og i Hilyatu'l-Auliya, bind IV, side 183, 
Jalalu'd-Din Suyuti i Ta'rikhu'l-Khulafa, side 116, i Jamu'l -Jawami i Khasa'isu'l-
Kubra. Og i La'aliu'l-Masnu'a, Volume I, side 181, Khatib Khawarizmi i Manaqib, 
Hamwaini i Fara'id, Ibn Maghazili i Manaqib, Munawi Misri i Kunuzu'd- Daqa'iq, 
Sulayman Balkhi Hanafi i Yanabiu'l-Mawadda, side 87, viet hele kapittel 17 til 
denne meget viktige saken, Shahabu'd-Din Qastalani i Irshad al-Bari, Volume VI, 
side 81, Halabi i Siratu'l-Halabiyya, Volume III, side 374 og Muhammad ibn Talha 
Shafi'i i Matalibu's-Su'ul, og mange andre, spesielt blant de prominente 
følgesvennene til profeten (fvmh), som har fortalt det samme. For eksempel har 
kalifen Umar Ibn Khattab, Abdullah Ibn Abbas, Abdullah Ibn Umar, Zaid Ibn 
Arqam og Jabir Ibn Abdullah Ansari bekreftet påliteligheten av denne hadithen. 
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Noen av din fremtredende lærde, har for å redde folk fra å bli villedet av Bani 
Umayya, lagt vekt på sannheten i denne hadithen. Muhammad ibn Yusuf Ganji 
Shafi'i, i sin bok Kifayatu't-Talib, kapittel 50, har håndtert denne hadithen under en 
spesiell overskrift. Sitering fra autentiske kilder, sier han at siden en rekke dører av 
følgesvennene til profeten åpnet mot moskeen, og siden profeten hadde forbudt alle 
å gå inn i moskeen i tilstanden av janaba eller haiz (en tilstand som gjør rituelt bad 
avgjørende) beordret han at alle dører av husene om å bli stengt, med unntak av 
døren til Hazrat Alis hus. Han sa: "Lukk alle dører; Men la døren til Alis hus forbli 
åpen" Muhammad ibn Yusuf Shafi'i sier at det er spesielt for Ali at han fikk lov til 
å gå inn og oppholde seg i moskeen i tilstanden av janaba. Han fortsetter med å si: 
"Kort sagt, Den hellige profetens tildelelse av dette privilegiet utelukkende på Ali 
var en stor ære. Det viser at profeten visste at Ali, Fatima, og deres etterkommere 
var helt fri fra urenhet, som tydelig er vist ved verset av renhet i den hellige 
Koranen." Disse bemerkninger av en Shafi'i lærd kan sammenlignes med hadithen 
nevnt av Hafiz Sahib. Ved å legge alle de autentiske kildene vi har sitert til side, 
hvis du har noen bevis på Abu Bakr sin renhet, kan du vennligst presentere det. 
Faktum er at selv Bukhari og Muslim i sine samlinger av tradisjoner har påpekt 
dette faktumet om at en uren person (tilstand av janaba eller haiz) ikke kan 
oppholde seg i moskeen. profeten sa: "Det er ikke tillatt for noen som er uren å 
oppholde seg i moskeen bortsett fra meg og Ali." Kanskje jeg kan få lov til å sitere 
en hadith fra den andre kalifen, Umar Ibn Khattab, som har blitt rapportert av 
Hakim i Mustadrak, side 125, av Sulayman Balkhi i Yanabiu'l-Mawadda kapittel 
56, side 210, og av andre, som Imam Ahmad Ibn Hanbal, Khatib Khawarizmi, Ibn 
Hajar, Suyuti og Ibn Athir Jazri. Han sa: "Sannelig, Ali ibn Abi Talib besatt tre 
fremragende meritter. Hvis jeg besatt noen av dem, ville det ha vært bedre for meg 
enn rødhårede dyr (kameler): (1) profeten ga sin datter i ekteskap til ham, (2) 
profeten beordret at alle dører av hus som var åpne mot moskeen skulle være 
stengt, unntatt døren til Alis hus, (3) profeten ga ham flagget (av islam) på dagen 
for slaget av Khaibar." 
  
Fra disse bemerkninger, er det nå klart at Ali var lignende Den hellige profeten på 
alle måter, akkurat som Aron var for Moses. 
  
Så når Moses fant Aaron best egnet for denne posisjonen, spurte han Allah for å få 
ham til hans medhjelper i sin misjon, slik at han kan være hans Wazir (minister 
eller assistent). Likeså, når Den hellige profeten så at det var ingen blant alle hans 
etterfølgere som fortjent dette som Ali, spurte han Allah Den Allmektige om å 
gjøre Ali til hans minister og medhjelper. 
  
Nawab: Er det ytterligere hadith angående denne saken? 
  
Velmenende: Ja, mange eksisterer vedrørende denne saken i dine egne bøker. 
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Nawab: Jeg er forberedt på å lytte til dem forutsatt at du også, (peker mot de lærde 
av den andre siden) ønsker å lytte. 
  
Hafiz: Det er greit. Ingen skade.   
  
  
Imens han bøyde seg i rituell bønn, ga Ali en ring til en tigger 
  
Velmenende: Ibn Maghazili Faqih Shafi'i i hans Manaqib, Jalalu'd-Din Suyuti i 
Durr al-Mansur, den berømte teologen, Ahmad Tha'labi, i Kashfu'l-Bayan, Sibt Ibn 
Jauzi i Tadhkiratu'l-Khawasu'l-Umma, i forbindelse med vers av Wilaya siterer fra 
Abu Dharr Ghifari og Asma Bint Umais (kona til Abu Bakr) at de sa at de en dag 
ba sine formiddagsbønner i moskeen da profeten var til stede. En tigger begynte å 
be om almisser. Ingen ga ham noe. Ali bøyde seg (i ritualet hvor man bøyer seg 
(rukhu)). Når han pekte på sin finger, fjernet tiggeren ringen fra fingeren. 
  
profeten så hva som skjedde og hevet hodet sitt mot himmelen, og sa "Å Allah, 
min bror Moses ba til deg: Å min Herre, utvid for meg mitt bryst og gjøre mine 
oppgaver enkle for meg. Utnevn for meg en hjelper fra min familie, Aron, min 
bror." 
Verset ble åpenbart og fortalte Moses at hans bønn ble innvilget. Allah utnevnte for 
ham en hjelper og styrket hans hender og ga dem en slik makt og myndighet slik at 
ingen kunne overmanne dem. 
  
"... og Moses sa til sin bror Aron: "Overta for meg overfor mitt folk og handle godt 
og følg ikke ufredsstifternes vei!." (7:142) 
  
  
Aarons posisjon som profeten så vel som kalif 
  
Hafiz: Du sa at Aaron var en medhjelper av Moses i profetenskap. Hvordan ble han 
deretter gjort til hans kalif? En medhjelper i profetenskap innehar en posisjon som 
er bedre enn den en kalif eller etterfølger har. Hvis partneren er en profet, og han 
gjøres til en kalif, er dette en senkning av hans rang. 
  
Velmenende: Det prinsipielle profetenskapet tilhørte Moses og Aaron’s 
profetenskap var underordnet den av Moses. Men vedrørende forkynnelsen var han 
(Aron) hans medhjelper, slik det fremgår av Moses forespørsler, registrert i 
Koranen: 
  
"Moses svarte: 'Herre, gjør mitt bryst åpent for oppgaven, og gjør mitt oppdrag lett 
for meg. Løs mitt tungebånd, så de må forstå min tale! Og gi meg en medhjelper 
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blant mine, Aron, min bror. Gi meg kraft og styrke ved ham. Knytt ham til mitt 
oppdrag'." (20: 25-32) 
  
Tilsvarende var Ali en som, foruten å inneha rangeringen av en profet, var en 
medarbeider av profeten i alle ledd, og hadde spesielle kvaliteter. 
  
Hafiz: Jeg er forbauset av å høre at du overdriver posisjonen til Ali. Vi er alle 
overrasket. Du sa nettopp at Ali hadde alle egenskapene til profeten. 
  
Velmenende: Disse uttalelsene er ikke overdrivelser. Dette er fakta. profetens 
etterfølger bør, i henhold til sunn fornuft, være skyggemodellen av profeten. Selv 
dine egne store lærde har uttrykt lignende tro. Imam Tha'labi, i sin kommentar, 
bekreftet dette punktet. 
  
Og den store sunni lærden, Alim Fazil Sayyid Ahmad Shahabu'd-Din, i hans 
Tauzihu'd-Dala'il, har han henvist til dette punktet som følger: "Det er ikke en 
hemmelighet at Lederen til de Troende etterlignet profeten av Allah i de fleste 
gode kvaliteter, uselviske handlinger, vaner, bønner til Allah, og alle andre 
opphøyde levesett. Dette har blitt bevist av autentiske rapporter og pålitelige kilder, 
og krever ingen bevis eller argument. Noen lærde har regnet noen av de kvalitetene 
som Ali og Den hellige profeten besatt likt." 
  
Blant de kvalitetene som begge delte er deres slektstre. Og argumentert fra verset 
om renhet, ser vi at Ali er lik profeten i renhet. (Dette verset ble åpenbart i 
referanse til fem personer: Muhammad, Ali, Fatima, Hassan og Hussain). Ali, som 
profeten, var representanten av Allah. Ifølge begge sekter, ble følgende vers 
åpenbart i referanse til Ali: 
  
"Bare Allah er din wali og Hans sendebud, samt de troende som forretter bønnen 
og gir det rituelle bidrag, idet de bøyer seg for Gud. (5:55) 
  
Ali var lik Den hellige profeten i utførelsen av plikter av profetenskap og 
forkynnelse, slik som affæren av Sura av immunitet (Bara'a) viser. profeten ga 
visse vers fra Suraen til Abu Bakr og instruerte ham til å lese dem for folket under 
Hajj. Engelen Gabriel dukket raskt opp foran profeten og fortalte ham at det var 
Allahs vilje at saken av den hellige Koranen skulle formidles enten ved profeten 
selv, eller av en som var av ham. Ali var identisk med profeten i sin rolle som 
representant av Allah. profeten selv sa: "Jeg har blitt befalt av Allah for å 
kunngjøre dette for deg." Da grep han hånden til Ali og sa: "Vet dere alle, at den 
som jeg er Maula (Leder) over, er Ali også hans Maula (Leder) over." Videre er 
selvet av Ali erklært å være selvet av profeten. 'Verset om forbannelse' (Mubahala) 
sier: 
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"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 selv. Så skal vi anrope Gud, og nedkalle Guds forbannelse over 
dem som lyver.'" (3:61) 
  
For å gå tilbake til den tiden i moskeen da Ali ga tiggeren sin ring og profeten 
påkalte Allah, og ba til Ham om å gjøre Ali til hans medhjelper i hans 
profetenskap. Så ba Den hellige profeten: "Å Allah! Jeg er Muhammed, din 
utvalgte og din profet. Utvid for meg mitt bryst og gjøre min oppgave enkle for 
meg og utnevn for meg en hjelper fra min familie, Ali. Styrk min rygg gjennom 
ham." 
  
Abu Dharr rapporterte, "Ved Allah! Bønnen av profeten hadde ikke endt da 
engelen Gabriel viste seg og åpenbarte dette verset til ham: 
  
“Deres autoritære ledere er kun Allah, Hans sendebud og de troende; de som 
etablerer bønn og gir det rituelle bidrag idet de bøyer seg for Allah.” (5:55) 
  
profetens bønn ble innvilget, og Ali ble utnevnt til hans representant. Muhammad 
ibn Talha Shafi'i, i Matalibu's-Su'ul, side 19, har håndtert denne saken i detalj. I 
tillegg har Hafiz Abu Nu'aim Isfahani i Manaqatu'l-mutàharin, Sheikh Ali Ja'fari i 
Kanzu'l-Barahin, Imam Ahmad ibn Hanbal i Musnad, Sayyid Shahabu'd-larm i 
Tauzihu'd- Dala'il, Jalalu'd-Din Suyuti i Durr al-Mansur, og andre prominente 
lærde av din sekt berettet om dette i deres arbeid. Noen av dem har berettet fra 
Asma Bint Umais (kona til Abu Bakr) og noen fra andre følgesvenner. Følgende 
ble berettet av Abdullah ibn Abbas: "profeten tok meg og Ali i hånden. Han ba fire 
rak'ats av bønn, og hevet sine hender mot himmelen, og sa: 'Å Allah! Moses sønn 
av Imran, tryglet av Deg til å utnevne for ham en hjelper og for å gjøre lett for ham 
hans oppgave. Jeg er Muhammed. Jeg trygler deg om å utvide for meg mitt bryst 
og gjøre min oppgave enkel for meg. Løs knutene fra min tunge, slik at folk kan 
forstå min tale. Utnevn for meg en hjelper fra min familie, Ali. Styrke min rygg 
gjennom ham, og assosierer ham med meg i min sak.' Jeg hørte en stemme som sa: 
'Å Ahmad! Jeg har innvilget din forespørsel. Da tok profeten Ali i hånden og sa: 
'Løft hendene dine mot himmelen og be til Allah, slik at han kan skjenke noe over 
deg.' Da løftet Ali hendene og sa: 'Å Allah, lov meg på din del at du vil holde meg i 
din hengivenhet'. Umiddelbart viste engelen Gabriel seg og brakte dette verset i 
kapitlet Maria: 
  
'De som tror og lever rettskaffent, dem vil den Barmhjertige møte med kjærlighet.' 
(19:96) 
  
Når følgesvennene til profeten ble overrasket over dette, sa profeten: 'Hvorfor er 
dere overrasket? Koranen har fire deler: En fjerdedel angår oss (Ahlulbayt); en 
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fjerdedel gjelder lovlige saker; en fjerdedel er for ulovlige saker; og en fjerdedel 
gjelder befalinger og forskrifter. Jeg sverger ved Allah at det er mange vers i 
Koranen som er blitt åpenbart i lovprisning av Ali.' 
  
Sheikh: Selv om denne hadithen er betraktet for å være autentisk, så er det er ikke 
tegn på en spesiell rangering for Ali. Den samme hadithen har blitt fortalt om 
kalifen Abu Bakr og kalifen Umar. Qaz'a Ibn Suwaid har berettet at Ibn Abi 
Malika, som siterer Ibn Abbas for å sagt at Den hellige profeten sa: "Abu Bakr og 
Umar er til meg som Aron var for Moses." 
  
Velmenende: Du bør ta hensyn til karakteren av noen av dine berettere. Noen 
ganger argumenterer du fra rapportene av Amadi og noen ganger fra de av den 
beryktede løgner og forfalsker, Qaz'a Ibn Suwaid, selv om dine egne ledende lærde 
har diskreditert (vekke mistro til) ham. Allama Dhahabi, i hans Mizanu'l-i'tidal, i 
beskrivelsen av affærene til Qaz'a Ibn Suwaid og Ammar Ibn Harun, avviser han 
denne hadithen og sier enkelt: "Det er en løgn." Når dine egne lærde avviser Qaz'a, 
bør hadithen han beretter avvises. Sammenligne denne hadith av Qaz'a med kjeden 
av hadith som jeg har sitert fra de mest fremtredende lærde av din sekt og bestem 
selv hvilken av hadithene du godtar. 
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Femte samling, mandag kveld, 27. Rajab 1345 E.H 

  
Hafiz: Fra din veltalende tale i går kveld, konkludere jeg med at du ønsket å bevise 
at Ali var den umiddelbare etterfølger av profeten, men faktisk har denne hadith 
bare en spesifikk betydning. Den ble fortalt under reisen av Tabuk. Det er ingen 
bevis for at den har en generell betydning. 
  
Velmenende: I denne hadithen er ordet "Manzila" (Rank) brukt i den generelle 
forstand. profeten oppkalte Ali sammen med ordet «profet» og beskrev hans 
Manzila med setningen: "bortsett fra at det ikke skal være noen profet etter meg." 
De fleste eminente lærde og forfattere har sitert hadithen fra profeten, som 
rapporteres å ha sagt til Ali; "Er du ikke fornøyd med at du er for meg som Aron 
var for Moses, bortsett fra at det ikke skal være noen profet etter meg?" 
  
Under hans fravær av førti dager, forlot ikke Moses forholdene til eget skjønn av 
hans tilhengere. Han utnevnte Aaron, den beste mannen blant israelittene, for å 
opptre som hans kalif og etterfølger. Tilsvarende hadde den siste profet enda større 
grunn til å beskytte sitt folk fra villedelse. profeten Mohammed bevarte religion 
ved å utnevne en etterfølger, slik at den ikke kunne passere i hendene på de 
uvitende som ville endre religionen  i henhold til deres interesser. Så, i denne 
hellige hadithen sier profeten: "Ali er for meg som Aron var for Moses," som 
bekrefter at Ali holdt samme nivå av meritter og autoritet som Aron gjorde. Ali var 
overlegen over hele ummahen (samfunnet), og det var derfor profeten utnevnte 
ham til hans medhjelper og hans etterfølger. 
  
Hafiz: Hva du har sagt om denne hadithen er utenfor spørsmålet. Men hvis du bare 
vurdere saken nøye, vil du innrømme at denne hadithen ikke har noen generell 
betydning. Dens betydning er begrenset til slaget ved Tabuk da profeten utnevnte 
Ali til hans kalif for en bestemt tid. 
  
 
Hadithen av manzila er berettet flere ganger 
  
Velmenende: profeten gjentok denne samme hadithen i forskjellige anledninger. 
Det ble berettet at når brorskap mellom ulike individer blant muhajirin 
(emigrantene) ble etablert i Mekka. Det ble også berettet i Medina når brorskap ble 
etablert mellom Muhajirin og Ansar (hjelperne). Ved enhver anledning valgte 
profeten Ali som sin bror og sa: "Du er for meg som Aron var for Moses, bortsett 
fra at det ikke skal være noen profet etter meg." 
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Hafiz: Så langt jeg har undersøkt, ble hadithen av Manzila bare fortalt i slaget ved 
Tabuk. profeten forlot Ali i hans sted, noe som forårsaket at Ali ble bekymret. 
profeten trøstet ham med disse ordene. Jeg tror du har blitt misinformert. 
  
Velmenende: Nei, jeg tar ikke feil. Dine egne autentiske bøker har beretter det jeg 
sier. Blant dem er Mas'udi (en pålitelig reporter i henhold til begge sekter) som 
skriver i sin Muruju'dh-Dhahab, Volume II, side 49, Halabi i Siratu'l-Halabiyya, 
Volume II, side 26 og 120 Imam Abdu'r-Rahman Nisa'i i Khasa'isu'l-Alawiyya, 
side 19, Sibt Ibn Jauzi i hans Tadhkira, sidene 13-14, Sulayman Balkhi Hanafi i 
Yanabiu'l-Mawadda, kapittel 9 og 17, og flere andre har fortalt denne hadithen. De 
alle sier det, bortsett fra de to anledninger for å etablere brorskap, har det blitt 
fortalt i mange andre anledninger også. Derfor er denne hadithen ikke som å tolkes 
i en begrenset forstand eller for bare en bestemt anledning. Dens generelle 
betydning er et etablert faktum. Det var gjennom denne hadithen at profeten 
erklærte i passende anledninger Alis arvefølge etter ham. En av de gangene var 
slaget ved Tabuk. 
  
Hafiz: Hvordan er det mulig at følgesvennene til profeten hørte denne hadithen i 
sin generelle forstand, og visste at det betydde at arvefølgen av Ali ble villet av 
profeten og likevel, etter dødsfallet av profeten, ble de fiendtlig og akseptert en 
annen mann som kalif? 
  
Velmenende: Jeg har mange referanser til støtte for mitt svar til ditt spørsmål, men 
det beste svaret for denne anledningen er å vurdere prøvelsene av Aaron i en svært 
lik situasjon. Koranen sier at når Moses utnevnte Aron som hans etterfølger, samlet 
han rundt ham Bani Isra'il (ifølge enkelte rapporter, 70.000 personer). Moses 
understreket at i hans fravær skulle de adlyde Aron, hans kalif og etterfølger. 
Moses gikk deretter opp i fjellet for å være alene med Allah. Før en måned hadde 
passert, opphisset Samiri uenighet blant Isra'ilitene. Han formet en gullkalv og 
Bani Isra'il som hadde forlatt Aron, samlet seg rundt den forræderske Samiri i et 
stort antall. Det hadde bare vært en kort tid før dette at den samme Bani Isra'il 
hadde hørt Moses si at under hans fravær skulle Aaron bli hans kalif og at de skulle 
adlyde ham. Likevel fulgte 70.000 mennesker Samiri. profeten Aaron protesterte 
høylytt mot denne handlingen og forbød dem fra å hengi seg i slike syndige 
handlinger, men ingen hørte på ham. Verset i Sura A'raf sier at når Moses kom 
tilbake, sa Aron til ham: 
  
"Sønn av min mor, folket undertrykte meg og holdt på å nesten drepe meg!... 
(7:150) 
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Aron var den ordinerte etterfølger av Moses 
  
Bani Isra'il hørte klar instruks fra Moses, men da Moses gikk opp til fjellet, tok 
Samiri denne situasjonen til sin gode for å mislede Bani Isra'il. 
  
  
Likheten mellom affærene av Ali og Aaron 
  
På samme måte, etter dødsfallet av profeten, var det noen folk som hadde hørt ham 
si at Ali var hans etterfølger, som vendte seg mot Ali. Imam Ghazali henvist til 
dette i begynnelsen av sin fjerde avhandling i Sirru'l-'Alamin. Han uttaler at noen 
mennesker returnerte til tilstanden av sin tidligere uvitenhet. I denne sammenheng 
er det en stor likhet mellom situasjonen for Aron og den av Ali. Slik mange av dine 
egne store lærde og historikere, Abu Muhammad Abdullah Ibn Muslim Ibn 
Qutayba Bahili Dinawari, den velkjente Qazi av Dinawar, i hans Al-Imama Wa 
Siyasa, bind I, side 14, forteller i detalj hendelsene i Saqifa. Han sier at de truet 
med å brenne ned huset til Ali, og at de med makt tok han til moskeen og truet med 
å drepe han med mindre han sverget troskap til dem. Ali gikk til den hellige graven 
til profeten og gjentok de samme ordene i Koranen som Aron talte til Moses: 
  
"Sønn av min mor, folket respekterte meg ikke, og hadde nesten drept meg!... 
(7:150) 
  
Nawab: Når det var kjent at Ali skulle bli profetens etterfølger, hvorfor brukte 
profeten ord som bare var underforstått den forstand? Hvorfor kunngjorde han ikke 
tydelig at Ali var hans etterfølger, slik at ingen innvendinger kunne ha vært reist 
etter ham? 
  
Velmenende: Jeg fortalte deg at profeten uttrykte sannheten i begge måter. Dette 
fremgår av deres egne bøker, som har rapporter mange hadith i den forbindelse. 
Litterære mennesker vet at symbolsk referanse er mer imponerende enn bare en 
uttalelse, spesielt når hentydning er så dypt forankret at det inneholder en verden 
av meninger. 
  
Nawab: Du sier at det er mange klare hadith som er registrert av våre lærde 
vedrørende Ali som etterfølger. Vil du vennligst fortelle oss mer om dette? Vi er 
fortalt at det ikke er noen hadither som beviser at Ali skulle bli etterfølgeren til 
profeten. 
  
Velmenende: Det er mange hadither om kalifatet i deres egne autentiske bøker. 
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Hadithen av invitasjon til slektninger og profetens utnevnelse av Ali som sin 
etterfølger 
  
Av alle hadith vedrørende retten Ali hadde til lederskapet, er hadithen om 
Invitasjon den viktigste. På den dagen profeten erklærte hans profetenskap, 
erklærte han også at Ali var hans etterfølger. Lærde av din sekt, inkludert Imam 
Ahmad Ibn Hanbal, Muwaffaq Ibn Ahmad Khawarizmi, Abu Jaffar Muhammad 
Ibn Jarir Tabari, Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali og en rekke andre har rapportert at når 
vers 214 av kapittel Shu'ara: 
  
"Og advare din familie og slektninger," (26: 214) 
  
ble åpenbart, inviterte profeten førti av Quraish til Abu Talibs hus. Han satt fram 
for dem et bein av geit, litt brød og en kopp melk. De lo og sa: "Å Muhammed! Du 
har ikke engang servert nok mat for en mann". profeten sa: "Begynn å spise i 
Allahs navn." Når de hadde spist og var helt fornøyde, sa de til hverandre: 
"Muhammad har forhekset dere med denne maten." profeten sto opp blant dem og 
sa: "Å etterkommere av Abdu'l-Muttalib! Allah har sendt meg som en budbringer 
til hele skaperverket generelt og til dere spesielt. Jeg inviterer dere til å si to utsagn 
som er lett og enkel for tungen, men på omfanget av handling er de tunge. Hvis 
dere utfører de to uttalelsene, vil dere være mestere over landene av arabere og 
ikke-arabere. Gjennom dem vil dere gå til paradis og vil oppnå immunitet 
(beskyttelse) fra helvete. Disse to uttrykkene er: det først er å vitne om Allahs 
enhet, og det andre er å vitne om min profeti. Den som først og fremst erkjenner 
mitt kall og hjelper meg i min misjon er min bror, min hjelper, min arvtaker, og 
min etterfølger etter meg." 
 
profeten gjentok den siste setningen tre ganger, og hver gang svarte ingen unntatt 
Ali til ham og sa: «Jeg vil bidra og hjelpe deg, Å Allahs profet!" Så erklærte 
profeten: "Denne Ali er min bror, og han er min etterfølger og kalif blant dere." 
  
  
Bekreftelse av sunni lærde og av europeiske forfattere 
  
Foruten sjia og Sunni lærde av islam, har mange upartiske historikere av andre 
nasjoner gitt detaljer om dette selskapet. De hadde ingen religiøs bias, var verken 
sjia eller Sunnier. En av disse forfatterne er den nittende århundre britiske 
historikeren og filosofen Thomas Carlyle. I hans "Heroes and Hero-worship" 
beskrev han detaljene i selskapet ved Abu Talibs hus. Etter profetens utsagn, stod 
Ali opp og proklamert sin tro på profeten. Derfor ble kalifatet gitt til ham. Andre 
europeiske forfattere har bekreftet dette faktum, inkludert George Sale av England 
og Hashim, en kristen fra Syria, i hans Maqalatu'l-islam, og Mr. John Davenport i 
hans Muhammed og Koranen. Alle er enige om at profeten, umiddelbart etter 
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forkynnelsen av hans profetenskap, kalt Ali sin bror, hjelper, etterfølger og kalif. 
Dessuten har flere hadith bekreftet at profeten understreket dette faktum ved 
mange andre anledninger. 
  
  
Klare hadither om kalifatet til Ali 
  
(1) Imam Ahmad Ibn Hanbal i hans Musnad, og Mir Sayyid Ali Hamadani Shafi'i i 
Mawaddati'l-Qurba mot slutten av fjerde Mawadda, har registrert at Den hellige 
profeten sa: "Å Ali! Du skal utføre oppgaver på mine vegne, og du er lederen over 
mine følgere. " 
  
(2) Imam Ahmad Ibn Hanbal i Musnad, Ibn Maghazili Faqih Shafi'i i Manaqib og 
Tha'labi i hans Tafsir (kommentar) har rapportert at Den hellige profeten sa til Ali: 
"Å Ali! Du er min bror, etterfølger, vicegerent/ambassadør og betaleren av min 
gjeld." 
  
(3) Abu Qasim Hussain Ibn Muhammad (Raghib Ispahani) i Mahadhiratu'l-Udaba 
wa Muhawaratu'sh-Shu'ara wa'l-Balagha (trykt i Amira al-Shazafiyya, Sayyid 
Hussain Afandi, 1326 EH), del II, side 213, siterer fra Ibn Malik at profeten sa: 
"Sannelig, min venn, hjelper, Vicegerent/ambassadør, og den beste av menn som 
jeg etterlater meg, som vil betale min gjeld og oppfyller mitt løfte, er Ali ibn Abu 
Talib." 
  
(4) Mir Sayyid Ali Hamadani i Mawaddatu'l-Qurba, i begynnelsen av den sjette 
Mawadda, beretter fra den andre kalifen, Umar Ibn Khattab, at da profeten (fvmh) 
etablerte forhold av brorskap blant følgesvennene, sa han: "Denne Ali er min bror i 
denne verden og i den hinsidige, han er min etterfølger blant min slekt og min 
Vicegerent/ambassadør blant min ummah, han er arvingen av min kunnskap og 
betaleren av min gjeld, uansett hva han skylder meg, skylder jeg ham. Hans 
fortjeneste er min fortjeneste, og hans tap er mitt tap, en som er hans venn er min 
venn, en som er hans fiende er min fiende." 
  
(5) I den samme Mawadda, siterer han en hadith fra Anas ibn Malik, som jeg har 
nevnt tidligere. Mot slutten sier han at Den hellige profeten sa: "Han (Ali) er min 
stedfortreder og hjelper." 
  
(6) Muhammad Ibn Ganji Shafi'i siterer en hadith fra Abu Dharr Ghifari i sin bok, 
Kifayatu't-Talib, at profeten sa: "Flagget av Ali, Lederen til de troende, lederen til 
de som har ansikt som lyser, og min stedsfortreder, vil komme til meg på dammen 
av Kauthar." 
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(7) Baihaqi, Khatib Khawarizmi og Ibn Maghazili Shafi'i skriver i sin Manaqib at 
profeten sa til Ali: "Det er ikke riktig at jeg går bort fra folket uten at du blir min 
etterfølger siden du er den beste av de troende etter meg." 
  
(8) Imam Abu Abdu'r-Rahman Nisa'i, en av imamene til de seks bøkene av 
tradisjoner, forteller i detalj fra Ibn Abbas om dydene til Ali i forbindelse med 
hadith 23 i Khasa'isu'l-Alawi. Etter å ha beskrevet om rangeringen av profeten 
Aaron, sa Den hellige profeten til Ali: "Du er min stedsfortreder etter meg for alle 
troende." 
  
Denne hadithen og andre hvor Den hellige profeten brukte uttrykket "etter meg" 
beviser klart at Ali var hans umiddelbare etterfølger. 
  
(9) Det er "Hadith of Creation" ("hadithen av Skapelsen"), som har blitt fortalt på 
forskjellige måter. Imam Ibn Ahmad Ibn Hanbal i hans Musnad, Mir Sayyid Ali 
Hamadani i Mawaddatu'l-Qurba, Ibn Maghazili Shafi'i i Manaqib, og Dailami i 
Firdaus har sitert hvor profeten sier: "Jeg og Ali ble skapt av samme 
Guddommelige Lys 14.000 år før Adam ble skapt. Fra løvene av profeten Adam og 
gjennom hans hellige familie, ble lyset arvet av Abdu'l-Muttalib, og fra ham ble det 
delt og arvet av Abdullah, (faren til profeten) og Abu Talib, (faren til Ali). Jeg ble 
tildelt profetenskap, og Ali ble tildelt kalifatet." 
  
(10) Hafiz Abu Jaffar Muhammad Ibn Jarir Tabari (d.310 EH) skriver i sin 
Kitabu'l-Wilaya at profeten sa i begynnelsen av sin berømte tale på Ghadir al-
Khum: "Engelen Gabriel har formidlet Allahs ordre for meg, at jeg stopper på dette 
stedet og informerer folket at Ali ibn Abu Talib er min bror, min etterfølger, min 
kalif (stedsfortreder) etter meg. Å menn! Allah har gjort Ali til deres Wali og 
Imam. Lydighet mot ham er obligatorisk på hver og en av dere, hans ordre er 
overlegen, hans ytring er sannhet; forbannelse være på ham som motarbeider ham. 
Allahs nåde være med ham som blir venn med ham." 
  
(11) Sheikh Sulayman Balkhi i Yanabiu'l-Mawadda rapporter fra Manaqib av 
Ahmad, og han fra Ibn Abbas, en hadith som beskriver mange av Alis meritter. Jeg 
siterer alt sammen. Ibn Abbas rapporterer at profeten sa: "Å Ali, du er bæreren av 
min kunnskap, min Wali og venn, min etterfølger, arvingen av min kunnskap, og 
min kalif. Du er arvtageren til alle foregående profeter. Du er den fortrolige av 
Allah på denne jorden og Allahs bevis for hele skaperverket. Du er en pilar av 
Iman (tro) og vokteren av islam. Du er lyset i mørket, et lys for veiledning, og for 
folk i verden er du en hevet skikkelse. Å Ali! Han som følger deg er suksessfull på 
dommedagen; han som ikke adlyder deg vil gå fortapt; du er den lysende vei, og en 
rett bane; du er lederen av rene menn, og lederen for de troende; til den jeg er 
Leder (Maula), er du også hans Leder (Maula), og jeg er Lederen for enhver 
troende (mann eller kvinne). Bare han er din venn som ikke er født utenfor 
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ekteskap. Allah hentet meg ikke til himmelen for å snakke med meg uten å fortelle 
meg, 'Å Muhammed! Formidle min hilsen til Ali og fortell ham at han er Imamen 
av mine venner og Lyset av tilbederne. Gratulerer til deg, Å Ali, på denne 
fantastiske fortreffelighet." 
  
(12) Abu Mu'ayyid Muwafiqu'd-Din, den beste taler av Khawarizm, i hans Faza'il 
av Lederen til de Troende, trykt i 1313 EH, kapittel XIX, side 240, siterer han 
kilder som rapporterte at profeten sa: "Da jeg nådde Sidratu'l-Muntaha ( den 
høyeste stasjonen under Mi'raj), ble jeg adressert slik: 'Å Muhammad! Når du testet 
folket, hvem fant du som den mest lydige? Jeg sa Ali. Allah sa da: 'Du har fortalt 
sannheten, Muhammed! Videre sa han: 'Har du valgt en stedsfortreder som vil 
formidle din kunnskap til folket, og undervise mine tjenere fra Min Bok (Koranen) 
av de tingene som de ikke vet? Jeg sa: 'Å Allah! Hvem enn du velger, vil jeg velge. 
Han sa: 'Jeg har valgt Ali for deg. Jeg gjør ham til din stedsfortreder og etterfølger.' 
Og han innredet Ali med Sin kunnskap og overbærenhet. Han er Lederen til de 
Troende som ingen kan måle seg i rangering blant hans forgjengere eller 
etterfølgere." 
  
Det finnes mange slike hadither i deres autentiske bøker. Noen av deres rettferdige 
lærde, som Nizzam Basri, har erkjent dette faktum. Salahu'd-Din Safdi i hans Wafa 
Bi'l-Wafiyya, i forbindelse med beretningen om Ibrahim Ibn Sayyar Ibn Hani 
Basri, kjent som Nizzam Mu'tazali, sier: "profeten av Allah bekreftet Imamat av 
Ali og utnevnte ham som Imamen (Guide). Følgesvennene av profeten var også 
fullt klar over det, men Umar, av hensyn til Abu Bakr, dekket Imamat av Ali med 
et slør." 
  
Det er klart fra deres egne bøker, hadith og Koranen kommentarer at Ali okkuperte 
den høyeste plasseringen av dyd. Khatib Khawarizmi rapporter fra Ibn Abbas i 
Manaqib, Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i i hans Kifayatu't-Talib, Sibt Ibn 
Jauzi i hans Tadhkira, Ibn Sabbagh Maliki i Fusulu'l-Mawadda, Sulayman Balkhi 
Hanafi i Yanabiu'l-Mawadda, og Mir Sayyid Ali Hamadani i Mawaddatu'l-Qurba, 
Mawadda V, sitat fra den andre kalifen, Umar Ibn Khattab, - alle bekrefter med 
små variasjoner av ord - at profeten sa: "Hvis alle trærne var penner, om havet var 
blekk, hvis alle jinn og mennesker var forfattere - selv da ville ikke dydene til Ali 
Ibn Abu Talib kunne blitt nummerert." 
  
  
Kjennetegnene ved følgesvennene 
  
Sheikh ABDU'S-SALAM: (Snur seg til Hafiz Muhammad Rashid Sahib) Tillat 
meg å si noe kort. (Vender seg til Velmenende ). Vi benekter aldri de høye 
kvalitetene til Ali, men å begrense ros til ham alene er ikke rettferdig siden de 
viktigste følgesvennene til profeten var, en og alle, menn av dyd. Du hengir deg i 
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en ensidig diskusjon, som villeder folket. Tillat meg å sitere en hadith i deres ros, 
slik at sannheten i saken kan bli åpenbart. 
  
Velmenende: Jeg er ikke opptatt av personligheter. Vers fra Koranen og autentisk 
hadith fører oss i en retning. Jeg sverger ved Allah (SWT) at jeg ikke blindt elsker, 
eller hater noen. Jeg ber publikum om å stoppe meg hvis jeg til noen tid tyr til noe 
som er mot riktige kilder eller sunn fornuft. Hadither som er anerkjent av både [sjia 
og Sunni] sekter bør man stole på. Jeg benekter ikke de gode kvalitetene til de 
oppriktige følgesvennene til profeten (fvmh), men vi bør søke blant dem for å finne 
en som er bedre enn de andre. Diskusjonen vår handler ikke om dydige menn, da 
de dydig var mange. Vi bør finne ut hvem som var den som hadde flest meritter 
etter profeten (fvmh), slik at vi kan følge ham. 
  
Sheikh: Du foretar unødvendige restriksjoner. I bøkene dine er det ikke en eneste 
hadith i lovprisning av kalifene. Hvordan kan vi argumentere på det grunnlaget? 
  
Velmenende: På en den første natten av vår diskusjon, vil du huske at Hafiz Sahib 
selv var enig om en debatt på betingelse av at våre argumenter skulle være basert 
på vers fra Koranen og på hadith akseptert av begge sekter. Siden jeg har deres 
autentiske bøker, samtykket jeg til det. Som dere alle vil bekrefte, har jeg ikke 
avviket fra dette punktet. Til støtte for mine poeng, har jeg bare sitert vers fra 
Koranen, og hadith registrert i de autentiske bøkene av deres egne eminente lærde. 
Når du gikk med på denne betingelsen, visste du ikke at du ville bli fanget senere. 
Likevel, vil jeg ikke at denne betingelsen skal bli tatt fullstendig. Jeg er selv 
forberedt på å høre dine ensidige hadither hvis de er autentiske. Da kan vi fastslå 
fakta rettferdig.  
  
Sheikh: Du siterte en hadith om Ali (fvmh) som stedsfortreder, men overså det 
faktum at det er mange hadith om kalifen Abu Bakr og hans meritter. 
  
Velmenende: Husk at dine egne fremtredende lærde, som Dhahabi, Suyuti, og Ibn 
Abi'l-Hadid har rapportert at Amawi og tilhengerne av Abu Bakr har fabrikkert 
mange hadith i lovprisning av Abu Bakr, du kan sitere en hadith fra de mange av 
dem, slik at en rettferdig mann kan bedømme dens autentisitet. 
Hadith i lovprisning av Abu Bakr 
  
Sheikh: Det er en autentisk hadith fortalt av Umar Ibn Ibrahim Ibn Khalid, som 
rapporterer fra Isa ibn Ali ibn Abdullah Ibn Abbas, og han fra sin far, og han fra 
sin bestefar, Abbas, at Profet av islam fortalt denne respekterte mannen, "Å onkel! 
Allah har gjort Abu Bakr kalifen av islam. Så lytte til ham og adlyde ham, slik at 
du kan sikre suksess i det neste liv." 
  
Velmenende: Dette er en avvist hadith. 



 126 

  
Sheikh: Hvordan er det en avvist hadith? 
  
Velmenende: Dine egne fremtredende lærde har forkastet den. Fordi reporterne av 
denne hadithen var beryktede løgnere og forfalskere, dine lærde anser det ikke som 
verdig aksept. Dhahabi i hans Mizanu'l-i'tidal, skriver om Ibrahim Ibn Khalid, og 
Khatib Baghdadi, som skriver om Umar Ibn Ibrahim som sier: "Han er en stor 
løgner." En hadith fortalt av en løgner er uakseptabelt. 
  
Sheikh:. Det er rapportert fra pålitelige kilder at en av de fromme følgesvennene til 
profeten, Abu Huraira, berettet at Gabriel dukket opp foran Den hellige profeten og 
sa: "Allah sender Hans hilsen til deg. Han sier: 'Jeg er fornøyd med Abu Bakr; spør 
ham om han også er fornøyd med meg eller ikke'". 
  
Velmenende: Vi bør være svært forsiktige med å sitere hadith. Jeg trekker 
oppmerksomheten deres på en hadith som deres egen lærde, som Ibn Hajar (i 
Isaba) og Ibn Abdu'l-Bar (i Isti'ab) siterer fra Abu Huraira at profeten sa: "Det er 
mange som feil siterer meg, og en som gir en uriktig fremstilling av meg har sikret 
sitt oppholdssted i helvete. Når en hadith blir rapportert til deg på mine vegne, bør 
du sette den opp mot den hellige Koranen." 
  
En annen hadith som er anerkjent av begge sekter, fortalt av Imam Fakhru'd-Din 
Razi i sin Tafsir Kabir, Volume lI, side 271, rapporterer at profeten sa: "Når en 
hadith fra meg blir rapportert til deg, legg den opp mot boken av Allah. Hvis den er 
enig med den hellige Koranen, godta den. Hvis ikke, avvis den." Bøkene av dine 
egne eminente lærde påstår at en av dem som fabrikkert hadith i navnet til Den 
hellige profeten var denne avviste mannen, Abu Huraira, som du har kalt 
gudfryktig. 
  
Sheikh: Jeg forventet ikke at en mann av din status foretok ærekrenkende 
bemerkninger om profetens følgesvenner. 
  
Velmenende: Du vil ha meg til å være i ærefrykt av ordet "Sahabi" (følgesvenn), 
men du tar feil hvis du tror at ordet "Sahabi" nødvendigvis formidler ære. Sant nok, 
følgesvennene til Den hellige profeten forsterker ens status, men dette er basert på 
betingelsen at følgesvennen er lydig ovenfor profeten. Hvis han handler imot 
instruksjonene av profeten, vil han definitivt bli avvist. Var det ikke munafiqin 
(hyklere) blant følgesvennene til profeten? Jo, og de var alle forbannet. 
  
Sheikh: Det er ikke bevist at de ble avvist. Hvis de ble avvist, hva er beviset på at 
de vil gå til helvete? Er alle som blir avvist eller forbannet forutbestemt for å havne 
i helvete? En forbannet person er en som, ifølge eksplisitte forskrift av den hellige 
Koranen, eller utsagnene av profeten, er erklært som sådan. 
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Abu Hurairahs karakter og hans fordømmelse 
  
Velmenende: Det er tydelige grunner for å vise at Abu Huraira var en upålitelig 
mann. Deres egne lærde har bekreftet dette faktum. En av grunnene til at han ble 
forbannet er at, i henhold til ordene av profeten, var han en medarbeider av den 
forbannede sønnen av den forbannede Abu Sufyan. Abu Huraira var en av 
hyklerne. Ved noen anledninger i Siffin ba han bønner ledet av Lederen av de 
Troende, Ali. Andre ganger satt han ved spisebordet til Mu'awiya for å nyte hans 
lukseriøse mat. Som rapportert av Zamakhshari i Rabiu'l-Abrar og Ibn Abi'l-Hadid 
i kommentarene av Nahju'l-Balagha, da Abu Huraira ble spurt om årsaken til hans 
dobbeltspill i politikk, sa han, "Mu'awiya sin mat er svært rik og velsmakende, og 
bønner bak Ali er å foretrekke." Dine egne lærde, som Sheikhu'l-islam Hamwaini i 
Fara'id, kapittel 37, Khawarizmi i Manaqib, Tibrani i Ausar, Ganji Shafi'i i 
Kifayatu't-Talib (og en rekke andre ) siterer fra denne samme Abu Huraira, og 
andre at profeten sa: "Ali er med sannheten, og sannheten er med Ali." Da han 
forlot Ali og var i favør av Mu'awiya, var han ikke forbannet? Hvis man ikke bare 
holder seg stille ved å se de onde gjerninger som Mu'awiya utførte, men faktisk 
samarbeider med han og hjelper Mu’awia for å fremme sin egen verdslig posisjon 
og for å fylle sin rikdom, skal Abu Huraira ikke bli fordømt? 
  
Den samme Abu Huraira beretter selv (som er registrert av deres egne eminente 
lærde, som Hakim Nishapuri i Mustadrak, Volume II, side 124, Imam Ahmad Ibn 
Hanbal Tibrani og andre) at profeten sa: "Ali er med Koranen og Koranen er med 
Ali. Disse to skal ikke skilles før de når meg ved dammen av Kauthar. Ali er av 
meg, og jeg er fra Ali. Den som krenker Ali, krenker meg. Den som krenker meg, 
krenker Allah." I sine taler i forbindelse med Juma’a bønner, forbannet Mu’awia 
Ali, Hassan og Hussain. Han beordret at de ærverdige menneskene skulle bli 
forbannet i enhver forsamling. Så hvis en mann er så nært forbundet med slike 
fordømte mennesker og er fornøyd med deres handlinger, skal han ikke bli 
fordømt? Og imens han assosierte med slike folk, hvis han hjelper dem ved å 
fabrikkere hadith og tvinger folk til å uttale forbannelser mot ærverdige mennesker, 
skal han da ikke bli fordømt? 
  
Sheikh: Er det rimelig for oss å godta slik sladder, at en oppriktig følgesvenn, 
Mu’awia, av profeten, fabrikkere hadith, og tvunget folk til å forbanne Ali? 
  
Velmenende: Selvfølgelig er det vanskelig å tro at en oppriktig følgesvenn ville 
gjøre noe slikt. Hvis noen av følgesvennene har gjort noe slikt, betyr det at han 
ikke var oppriktig. Det er mange hadith fortalt av dine egne lærde om at Den 
hellige profeten sa: "En som krenker Ali, krenker meg og Allah." 
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Sheikh: For å være ærlig, når du baktaler følgesvennene til profeten, og sier at de 
fabrikkerte hadith, hvordan kan vi håpe på at du ikke vil tillegge onde motiver til 
de høytstående lærde av Sunniene? Dere sjia har en bemerkelsesverdig tendens til å 
baktale store menn. 
  
Velmenende: Du er urettferdig i å tillegge slike ting til oss. 1400 år med historie 
vitner mot dette utsagnet. Fra begynnelsen av det første århundre av islam, 
mishandlet Ummayadene de ufeilbarlige Imamene, etterkommerne av Den hellige 
profeten, og deres tilhengere, sjiaene. ? Selv den dag i dag ser at vi at deres store 
lærde snakker negativt om sjia for å villede muslimer. 
  
Sheikh: Hvem av de Sunni lærde har snakket stygt om sjiaene? 
  
  
Ibn Abd Rabbih taler nedsettende mot sjiaene 
  
En av dine gode skrift lærde, Shahabu'd-Din Abu Umar Ahmad Ibn Muhammad 
ibn Abd Rabbih Qartabi Andalusi Maliki (døde 48 EH), i hans Indu'l-Farid, bind I, 
side 269, har han kalt sjiaene "jødene i denne Ummah". Han sier at, akkurat som 
jødene er fiender av de kristne, er sjiaene fiender av islam. Han hevder at sjiaene, 
som jødene, ikke akseptere det faktum at man kan bli skilt tre ganger fra samme 
person, heller aksepterer de ikke praksisen med Idda (den fastsatte vente tiden for 
kvinner etter skilsmisse). Både sjiaene her og Sunniene som er kjent med sine sjia 
venner vil le av disse påstandene. Du finner i alle bøker om sjia rettsvitenskap 
bestemmelser om tre skilsmisser og idda etter skilsmisse. Han påstår også at 
sjiaene, som jødene, er fiender av Gabriel, fordi Gabriel formidlet Allahs befaling 
(Åpenbaring) til profeten, og ikke til Ali. (Latter blant sjia publikum.) Vi sjia tror 
på Den hellige profeten. Vi tror at Allahs befalinger ble åpenbart for ham gjennom 
Gabriel, som har langt høyere rangering enn det som tilskrives ham ved denne 
verdiløse forfatteren. 
  
  
Sladder av Ibn Hazm 
  
En annen av din store ulama er Abu Muhammad Ali ibn Ahmad Ibn Said Ibn 
Hazm Andalusi (døde 456 EH), som har skrevet spesielt skeive forestillinger om 
sjia i sin berømte Kitabu'l-Fasl fi'l-Milal Wa'n-Nihal. For eksempel sier han at 
sjiaer ikke er muslimer. De er kjettere, etterfølgerne av jøder og kristne. I Volume 
IV, side 182, skriver han at "Ifølge sjia, er det lovlig å gifte seg med ni kvinner." 
Denne rapporten kan motbevises lett ved å konsultere sjia bøker som klart sier at 
det er ulovlig å beholde mer enn fire koner i permanent ekteskap på en gang. Det 
finnes mange andre lignende ubegrunnede påstander og skitne ting som tilskrives 
sjia i denne boken, som du ville skamme deg over å høre. 
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Sladder av Abu Taymiyyah 
  
En av deres mest ondskapsfull lærde er Ahmad Ibn Abdu'l-Halim Hanbali, kjent 
som Ibn Taymiyya(døde 728 EH). Han hadde ekstrem ondskap mot sjia, Lederen 
til de Troende, Ali, og etterkommere av profeten. Hans Minhaju's-Sunna er fylt 
med hans bitre fiendskap mot Ali og avkommet av Den hellige profeten. Alle som 
selv er kjent med litt fakta ville bli forbløffet å høre hans løgner. For eksempel 
skriver han at "Det finnes ingen større gruppe av løgnere enn sjia sekten, og det er 
av denne grunnen at forfatterne av Siha sitta ikke inkluderte i deres bøker hadith 
fortalt av dem." I Volume X, side 23, sier han at de sjia tror på fire grunnleggende 
elementer av religionen - Tawhid (Guds enhet); Adl (rettferdighet av Allah); 
nabuwat (profeti); og Imamat (lederskap). Faktisk, i sjia bøker om tro, tilgjengelig 
overalt, står det skrevet sjia troen består av tre grunnleggende elementer: tawhid, 
nabuwat, og Ma'ad (dommedagen); Adl er en del av Tawhid og Imamat er en del 
av nabuwat. 
  
I Volum I, side 131, sier han at sjiaene ikke samles i moskeene. De ber ikke 
jumm'a eller forsamlingsbønn. Hvis de noen gang ber, gjør de det individuelt. 
(Latter blant sjiaene.) Men selvfølgelig legger vi stor vekt på forsamlings bønnen. I 
mange byer i Irak og Iran, som er sentrene for sjiaene, er våre moskeer fylt med 
tilbedere som ber forsamlings bønn. På samme side skriver han at sjiaene ikke 
utfører pilegrimsreise til Kaba. 
  
"Deres Hajj (pilegrimsreise) består bare i å besøke gravene, som de anser som 
bedre enn pilegrimsreisen til Mekka. De fordømmer de som ikke går for Ziarat til 
gravene." (Latter.) sjia bøker av bønn inneholder et spesielt kapittel for Hajj bønn 
(Kitabu'l-Hajj). sjia teologer har skrevet mange bøker som beskriver ritualene for 
Hajj, hvor spesielle instrukser har blitt gitt for å utføre Hajj ritualene. Mange hadith 
fra våre imamer insisterer på at hvis en muslim (sjia eller Sunni) har god økonomi, 
og likevel ikke klarer å utføre Hajj, er han bannlyst fra islam. Når han dør, blir han 
fortalt: "Dø uansett hvilken død du kan, det kan være seg døden av en jøde, en 
kristen, eller en brann-tilbeder." Kan du tro at i møte med slike instrukser at sjiaer 
ville avstå fra å utføre Hajj?  I tillegg til disse uriktige fremstillingene, har denne 
onde mannen sagt at en stor sjia lærd ved navnet, Muhammad ibn Muhammad Ibn 
Nu'man (Sheikh Mufid), skrev Manasikhu'l-Hajj li'l-Mashahid. Den korrekte 
tittelen er Mansikhu'z-Ziarat, som er tilgjengelig overalt, og som inneholder 
instruksjoner om besøket til stedene av Ziarat, inkludert de hellige helligdommer 
av de mest ærverdige Imamene. 
 
Hvis du konsulterer disse bøkene av Ziarat, vil du finne at et besøk til graven til 
profeten og Imamene er prisverdig, ikke obligatorisk. Det beste beviset mot 
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påstanden av denne irreligiøse mannen er praksisen som følges av sjiaene, som 
gjør pilegrimsreise av tusenvis hvert år. En annen falsk anklagelse av denne 
løgneren kan finnes i Volum I, side 11, hvor han sier at sjiaene kaller sine hunder 
ved navn som Abu Bakr og Umar og forbanner dem alltid (Abu Bakr og Umar). 
(Latter blant sjiaene.) Dette er latterlig. Ifølge sjia troen, er hunden helt uren 
spirituelt og et muslimsk hus med en hund er fratatt Allahs velsignelse. Derfor er 
det strengt forbudt for sjia muslimer å oppdra hunder unntatt under visse 
betingelser (jakt, beskytte huset eller gjete sauer). En av de mange grunnene til 
splid mellom Yazid og barnebarnet til profeten, Imam Hussain, var at Yazid var 
glad i hunder og temmet dem uten god grunn. Ibn Taymiyyaskriver også at siden 
sjiaene avventer tilbakekomsten av den siste av sine imamer, på mange steder, 
spesielt i sardab (underjordisk hall) i Samarra (hvor den hellige Imam forsvant), 
holder de klar en hest. Deres kall for at deres Imam skal vises, sier de at de er fullt 
bevæpnet for å tjene ham. Han skriver også at sjiaene vender seg mot øst i løpet av 
de siste dagene av Ramadan og kaller for at Imamen skal vise seg. Noen av dem 
gir selv slipp på sine rituelle bønner, å tenker at hvis de var opptatt med deres 
bønner og Imamen dukket opp; kan de bli fratatt sin tjeneste til ham (latter av 
Sunniene og sjiaene). Vi er ikke overrasket over denne onde mannens latterlige 
historier. Men vi er overrasket over oppførselen til de nåværende lærde av Egypt 
og Damaskus som følger menn som Ibn Taimiyya. Det ville vært slitsomt å gi en 
lang liste over de unøyaktige rapporter av Ibn Hajar Makki, Hafiz og Qazi 
Ruzbahan. Deres bøker er kjent, men fra synspunktet av autentisitet, har de ingen 
verdi. 
  
For eksempel, Milal wa'n-Nihal av Muhammad ibn Abdul-Karim Shahrastani 
(døde 548 EH), i øynene av lærde, har ikke den minste verdi. En vil ikke finne noe 
i det bortsett fra helt falske forestillinger tilskrevet sjia, som tilbedelse av Ali og tro 
på sjelevandring av sjelen. Tydeligvis var han ikke en mann av kunnskap. Etter å 
ha skrevet om Ithna Ashari sjia, sier han at graven til Ali ibn Hadi Muhammad 
Naqi, som kom etter Imam Muhammad Taqi, er i Qum. Men selv barn vet at den 
hellige alter av Imam Ali Naqi ligger ved siden av helligdommen til sin sønn, 
Imam Hassan Askari, i Samarra. Jeg tror ikke ytterligere referanser av denne art er 
nødvendig for å bevise at Sunni lærden har oppdiktet falske rapporter om sjia. Og 
jeg er ikke alene om anklagelsene mot integriteten til Abu Huraira. Sunni lærde har 
også belyst hans dårlige karakter i sine egne bøker. 
  
  
Abu Hurairas karakter og hadith som kaller på hans fordømmelse 
  
Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali, i sin kommentar til Nahju'l-Balagha, bind I, side 358, og 
i bind IV, rapporter fra hans Sheikh og lærer, Imam Abu Jaffar Asqalani, at 
Mu'awiya Ibn Abu Sufyan organisert en gruppe av følgesvennene til profeten og 
barna av følgesvennene for det formål å fabrikkere hadith. Blant dem som 
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oppdiktet skitne hadith mot Ali var Abu Huraira, Amir Ibn As og Mughira Ibn 
Shaba. Med opplysninger om disse historiene, forteller Ibn Abi'l-Hadid at Abu 
Huraira en gang kom inn i Kufa moskeen og så en stor samling av folk som hadde 
kommet for å ønske Mu'awiya velkommen. Han ropte til forsamlingen: "Å folk av 
Irak. Tror dere at jeg ville fortelle en løgn i opposisjon av Allah og Hans Profet og 
kjøpe helvetes ild for meg selv? Hør fra meg det jeg har hørt fra profeten. Hver 
profeten har en Haram (hellig tilholdssted) og min Haram er Medina. En som er 
ansvarlig for innovasjon i Medina er forbannet av Allah, av Hans engler og av hele 
menneskeheten. Jeg sverger ved Allah at Ali var ansvarlig for en innovasjon." (Det 
vil si, 'Ali oppfordret til uenighet blant folket og så, i henhold til profeten, skal 
være forbannet). Når Mu'awiya hørte om dette (at Abu Huraira gjorde noe slikt for 
ham og gjorde det i Alis hovedstad, Kufa), sendte han for ham, ga ham en 
belønning, og gjorde ham til guvernør i Medina. 
  
Er ikke hans ugjerninger tilstrekkelig for å bevise at han fortjener fordømmelse? Er 
det riktig at en mann som snakker stygt om den edleste av kalifene bør anses som 
from, rett og slett fordi han en gang hadde vært en følgesvenn av profeten? 
  
Sheikh: På hvilket grunnlag anser sjiaene ham som forbannet? 
  
Velmenende: Det er mange argumenter til støtte for vårt syn. En av dem er at en 
som forbanner profeten er, ifølge begge sekter, fordømt. Ifølge hadithen som jeg 
nevnte tidligere, sa Den hellige profeten: "En som forbanner Ali, forbanner meg; 
en som forbanner meg, forbanner Allah". Det er klart at Abu Huraira var av dem 
som ikke bare forbannet Ali ibn Abu Talib, men som fabrikkert hadith for å 
oppfordre andre til å forbanne ham. 
  
  
Abu Hurairahs samarbeid med Busr ibn Artat i massakren av muslimer 
  
Vi fordømmer også Abu Huraira for sitt samarbeid med Busr Ibn Artat i massakren 
av tusenvis av muslimer. Det har blitt rapportert av dine egne historikere, inkludert 
Tabari, Ibn Kathir, Ibn Abi'l-Hadid, Allama Samhudi, Ibn Khaldun, Ibn Khallikan, 
og andre at Mu'awiya Ibn Abu Sufyan sendte den grusomme Busr Ibn Artat med 
4.000 syriske soldater til Jemen via Medina for å knuse folket i Jemen og sjiaene 
av Ali. Overfallsmennene myrdet tusener av muslimer i Medina, Mekka, Taif, 
Tabala (en by av Tihama), Najran, Safa og forstedene. De sparte ikke de unge eller 
gamle av Bani Hashim eller sjiaene av Ali. De myrdet selv de to små sønnene av 
profetens fetter, Ubaidullah Ibn Abbas, guvernøren av Jemen, som hadde blitt 
utnevnt av Ali. Det sies at mer enn 30.000 muslimer ble drept på ordre fra denne 
tyrannen. Bani Umayya og deres tilhengere begikk disse vanvittige grusomhetene. 
Din elskede Abu Huraira var vitne til denne slaktingen og var ikke bare stille, men 
støttet det aktivt. Uskyldige mennesker som Jabir ibn Abdullah Ansari og Abu 
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Ayyub Ansari søkt tilflukt. Selv huset til Abu Ayyub Ansari, som var en av 
profetens viktigste følgesvenner, ble satt i brann. Når denne hæren vendte mot 
Mekka, forble Abu Huraira i Medina. Nå spør jeg deg om å fortelle oss, i Allahs 
navn, hvorvidt denne svikefulle mann som hadde vært i selskap med Den hellige 
profeten i tre år, og som fortalte mer enn 5000 hadith fra profeten, ikke hadde hørt 
de berømte hadithene vedrørende Medina. Lærde av begge sektene (som Allama 
Samhudi i Ta'rikhu'l-Medina, Ahmad Ibn Hanbal i Musnad, Sibt Ibn Jauzi i 
Tadhkira, side 163) har sitert fra profeten (fvmh) , som sa gjentatte ganger: "Den 
som truer folket i Medina med undertrykkelse vil bli truet av Allah og vil bli 
forbannet av Allah, av Hans engler og av menneskeheten. Allah vil ikke akseptere 
noe fra ham. Måtte han bli forbannet ham som truer folket i Medina. Hvis noen 
skader folket i Medina, vil Allah smelte ham som bly i brann. "Så hvorfor sluttet 
Abu Huraira seg til hæren som knuste Medina? Hvorfor fabrikkerte han hadith i 
opposisjon til den rettmessige etterfølger til profeten? Og hvorfor oppfordret han 
folket til håne mannen som profeten hadde sagt om: "Å forbanne ham er å 
forbanne meg." Du bestemmer selv hvorvidt en mann som fabrikkert hadith i 
navnet til profeten ikke var forbannet. 
  
Sheikh: Det er uvennlig av deg å kalle den mest pålitelige følgesvenn av profeten 
en som fabrikerer hadith og en som er fjern fra religion. 
  
  
Fordømmelse av Abu Huraira og Umar slår ham 
  
Velmenende: Det er ikke jeg alene som er "slem" mot Abu Huraira. Den første 
mannen som var slem mot ham var den andre kalifen, Umar Ibn Khattab. Ibn Athir 
og Ibn Abi'l-Hadid i hans Sharhe-Nahju'l-Balagha, Volume III, side 104 (trykt i 
Egypt), og flere andre har rapportert at etter kalifen Umar utnevnt Abu Huraira 
som guvernør i Bahrain i 21 EH, informerte folket kalifen at Abu Huraira hadde 
samlet stor rikdom og hadde kjøpt mange hester. Umar avsatte derfor ham i 23 EH. 
Så raskt Abu Huraira kom inn i retten, sa kalifen: "Å Allahs fiende og fiende av 
Hans bok! Har du stjålet Allahs eiendom?" Han svarte: "Jeg begikk aldri tyveri, 
men folk har gitt meg gaver." Ibn Sa'ad i Tabaqat, bind IV, side 90, Ibn Hajar 
Asqalani i Isaba, og Ibn Abd al-Rabbih i Iqdu'l-Farid, Volume I, skriver at kalifen 
sa: "Når jeg gjorde deg guvernøren av Bahrain, hadde du ikke engang sko på 
føttene, men nå har jeg hørt at du har kjøpt hester for 1600 dinar. Hvordan fikk du 
denne rikdommen? Han svarte: 'Dette var menneskers gaver som har blitt 
multiplisert mye i fortjeneste'. Kalifens ansikt ble rødt av sinne, og han pisket ham 
så voldsomt at ryggen hans blødde. Så beordret han 10.000 dinarer som Abu 
Huraira hadde samlet inn i Bahrain til å bli tatt fra ham, og avsatt i kontoen til 
Baitu'-Mal." 
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Dette var ikke første gang at Umar slå Abu Huraira. Muslim skriver i sin Sahih, 
bind I, side 34, at under tiden av profeten, Slo Umar Ibn Khattab, Abu Huraira så 
hardt at sistnevnte falt ned på bakken. Ibn Abi'l-Hadid skriver i sin kommentar til 
Nahju'l-Balagha, bind I, side 360: "Abu Jaffar Asqalani har sagt: 'Ifølge våre store 
menn, Abu Huraira var en ond fyr. Hadither fortalt av ham var ikke akseptert. 
Umar slo ham med en pisk og fortalte ham at han hadde endret hadith og hadde 
tilskrevet falske uttalelser til Den hellige profeten.''' Ibn Asakir i hans Ta'rikh 
Kabir, og Muttaqi i hans Kanzu'l Umma rapporterte at kalifen Umar pisket ham, 
truet ham, og forbød ham å berette hadith fra Den hellige profeten. Umar sa: 
"Siden du forteller hadith i stort omfang fra Den hellige profeten, er du bare egnet 
for å tillegge løgner til ham (Det vil si, man forventer bare at en ond mann som deg 
til å kun uttale løgner om Den hellige profeten.) Så du må stoppe å berette hadither 
fra profeten, ellers vil jeg sende deg til landet Dus." (En klan i Jemen, som Abu 
Huraira tilhørte.) Ibn Abi'l-Hadid, i sin kommentar til Nahju'l-Balagha, bind I, side 
360 (trykt i Egypt) rapporterer fra sin lærer, Imam Abu Jaffar Asqalani, at Ali sa: 
"Pass opp for den største løgneren blant folket, Abu Huraira Dusi." Ibn Qutayba, i 
Ta'wil al-Mukhtalifu'l-Hadith, og Hakim i Mustadrak, Volume III, og Dhahabi i 
Talkhisu'l-Mustadrak, og Muslim i sin Sahih, Volume II, rapporterer om 
egenskapene til Abu Huraira, alle sier at A’ysha gjentatte ganger motsa ham og sa: 
"Abu Huraira er en stor løgner som fabrikkerer hadith og attributter dem til Den 
hellige profeten." Kort sagt, er det ikke vi alene som har forkastet Abu Huraira. 
Ifølge kalifen Umar, Lederen av de Troende, Ali, Ummu'l-Mominin (Moren til de 
troende) A'ysha, og andre følgesvenner og tilhengere av profeten sa at han var helt 
upålitelig. I følge Sheikhene av Mu'tazilitene og deres imamer, og Hanafi lærde 
generelt avviser hadith fortalt av Abu Huraira. Videre i sin kommentar til Muslims 
Sahih, bind IV, understreker Nadwi dette punktet: "Imam Abu Hanifa sa: 
'Følgesvennene til profeten var generelt fromme og rettferdige. Jeg aksepterer hver 
hadith med bevis fortalt av dem, men jeg aksepterer ikke hadither som har kilde i 
Abu Huraira, Anas Ibn Malik eller Samra Ibn Jundab." 
  
Vi avviser den samme Abu Huraira, som kalifen Umar pisket og kalte en tyv og en 
løgner. Han ble avvist av Ummu'l-Mominin A'ysha, Imam Abu Hanifa og av 
mange følgesvenner og tilhengere av Den hellige profeten. Vi avviser den samme 
Abu Huraira som ble avvist og kalt en løgner av vår mester, lederen for 
monoteistene, Ali, og av de hellige imamer og etterkommere av profeten. Vi 
avviser Abu Huraira som var en mage-tilbeder, som til tross for å vite om 
overlegenheten til Ali, ignorerte ham. Han foretrakk sin beskytter, den fordømte 
Mu'awiya, han satt ved hans bord for å nyte lekre retter, og oppdiktet hadith 
sammen i opposisjon til Ali. I lys av vår diskusjon så langt, er du og jeg forpliktet 
til å se til at når en hadith fra profeten er under vurdering, bør vi først referere den 
med Koranen. Hvis hadithen er i samsvar med Koranen, kun da bør vi akseptere 
den.  
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Svar på den antatte hadith at Allah sa "Jeg er fornøyd med Abu Bakr - er han 
også fornøyd med meg?" 
  
Hadithen som du fortalt tidligere (selv om den er ensidig) kan bli henvist til 
Koranen. Hvis det ikke er noen hindring, vil vi sannelig akseptere det. En ayat i 
Koranen, sier i midlertidig: 
  
"Vi har skapt mennesket, og Vi vet hvor hans tanker vandrer. Vi er ham nærmere 
enn halspulsåren." (50:16) 
  
Du er klar over at hablu'l-Warid (halspulsåren) er et felles uttrykk som brukes til å 
uttrykke ekstrem nærhet. Betydningen av dette verset er at Allah er Allvitende. 
Ingenting er skjult for Ham, uansett hvor dypt det kan være i menneskets bryst. 
Allah vet hemmelighetene av våre hjerter. Og i kapittel av "Yunus", sier han: 
  
"Du befinner deg ikke i en situasjon, og fremfører ingen Koran, og dere gjør ingen 
forhandlinger, uten at Vi er vitner når dere innlater dere på det. Intet av et 
støvkorns vekt på jorden eller i himmelen unngår Herren. Det er intet mindre eller 
større enn dette som ikke står i en klar Bok."(10:61) 
  
Ifølge disse versene, og i henhold til sunn fornuft, er ingenting skjult for Allah. 
Han vet hva mennesket gjør eller tenker. Nå sammenligne denne hadithen med 
disse to versene, og se om de kan forsones. Hvordan er det mulig at Allah den 
Allmektige ikke ville være klar over gleden av Abu Bakr, slik at Han Selv kanskje 
må være forpliktet til å spørre ham om han var fornøyd med Ham eller ikke? Sunn 
fornuft og Koranen tilsier at denne "hadithen" er falsk. 
  
 
 
  
Hadithene i lovprisning av Abu Bakr og Umar og deres inhabilitet 
  
Sheikh: Det er ingen tvil om at Den hellige profeten sa: "Allah vil vise seg selv for 
alle mennesker generelt, og til Abu Bakr spesielt." Han sa også: "Allah satt ikke 
noe inn i mitt bryst uten at Han ikke satt det inn i Abu Bakrs sitt bryst også." Han 
sa også: "Jeg og Abu Bakr er som to hester som er lik hverandre i et løp." Igjen sa 
han: "I himmelen finnes det 80.000 engler som ber for velsignelser for ham som er 
en venn av Abu Bakr og Umar. Og i det neste nivå av himmelen finnes det 80.000 
engler som forbanner ham som er en fiende av Abu Bakr og Umar." Den hellige 
profeten sa også: "Abu Bakr og Umar er de beste av alle mennesker fra begynnelse 
til slutt." Abu Bakr og Umars rangering kan vurderes fra hadithen der profeten sa: 
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"Allah skapte meg fra Hans lys, Abu Bakr fra mitt lys, og Umar fra Abu Bakrs lys, 
og mine etterfølgere fra Umars lys. Umar er lampen for Menneskene i Paradiset". 
Det finnes mange slike hadith registrert i våre autentiske bøker. Jeg har bare nevnt 
noen få hadith, slik at du kan få vite om den virkelige posisjonen av kalifene. 
  
Velmenende: Betydningen av disse hadithene fører til vranglære og vantro, som 
klart beviser at profeten ikke kunne ha sagt slike ting. Den første hadithen 
impliserer at Allah har en kropp, og det er vantro å tro at Allah har en kropp. Den 
andre hadithen indikerer at Abu Bakr delte i det som ble åpenbart til profeten. Den 
tredje hadithen impliserer at profeten på ingen måte var bedre enn Abu Bakr. Den 
andre hadithen har konflikt med utallige hadither, som er akseptert av begge sekter, 
som er at de beste menneskene i verden er profeten Muhammed og hans 
etterkommere. 
  
Bortsett fra disse klare fakta, har dine egne fremstående lærde, som Muqaddasi i 
hans Tadhkiratu'l-Muzu'a, Firuzabadi Shafi'i i hans Safaru's-Sa'adat, Hassan Ibn 
Athir Dhahabi i Mizanu'l- i'tidal, Abu Bakr Ahmad Ibn Ali Khatib Baghdadi i hans 
Ta'rikh, Abu'l-Faraj Ibn Jauzi i Kitabu'l-Muzu'a og Jalalu'd-Din Suyuti i Al- 
Lu''Ali'l-Masnu'a fi'l-Abadusi'l-Muzu'a, alle konkludert med at disse hadithene er 
fabrikkert. De alle insisterte på at disse hadithene er forfalsket. De er i konflikt med 
Den hellige Koranen og med sunn fornuft. 
  
Sheikh: Men tenk på en annen hadith, som sikkert er autentisk. profeten sa: "Abu 
Bakr og Umar er mestrene over de gamle menn i Paradis." 
 
Velmenende: Hvis du vil undersøke denne antatte hadithen nærmere, oppdager du 
kanskje at, bortsett fra det faktum at dine egne lærde har forkastet den, kan denne 
hadithen umulig være fra Den hellige profeten. Alle vet at Paradiset ikke vil bli 
bebodd av gamle mennesker. Det er ingen gradvise endringer der. Det er mange 
rapporter akseptert av begge sektene som er knyttet til denne saken. En av dem er 
affæren av Ashja'iyya, en gammel kvinne som kom til profeten. I løpet av hans 
samtale, sa profeten: "Gamle kvinner vil ikke entre Paradis." Kvinnen ble dypt 
trist, og hun sa gråtende, "Å Profet av Allahs, betyr dette at jeg ikke skal entre 
paradiset." Idet hun sa dette, dro hun. profeten sa: "Fortell henne at den dagen vil 
hun være ung og vil entre paradiset." Så resiterte han følgende vers fra den hellige 
Koranen: 
  
"Fullkomne har Vi skapt dem, paradisets kvinner, som plettfrie jomfruer, ømme og 
kjærlige, jevngamle med dem til høyre". (56: 35-38) 
  
I en annen hadith akseptert av både dere og oss, sa Den hellige profeten: "Når 
innbyggerne av Paradiset entrer inn i himmelen, vil de være ungdommelig med 
rene ansikter, krøllete hår, sjarmerende øyne, 33 år gammel." 
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Sheikh: Dine utsagn er sanne som de er, men dette er en spesiell hadith. 
  
Velmenende: Jeg forstår ikke. Hva mener du med en "spesiell hadith"? Mener du at 
Allah vil sende en gruppe gamle menn til Paradiset slik at Abu Bakr og Umar kan 
være deres mestre? Dessuten, anser dine egne fremtredende lærde denne hadithen 
som fabrikkert. profeten ga oss en prosedyre for å validere hadith. Jeg nevnte 
tidligere at hvis noen hadither ikke er forenlig med den hellige Koranen forblir de 
avvist. Våre egne lærde avviser flere hadither påstått å ha utspring fra profeten eller 
fra de hellige Imamene, på grunnlag av prinsippet forkynt av profeten: "Når en 
hadith er rapportert som å ha kommet fra meg, refererer den med den hellige 
Koranen, hvis den er i samsvar med den, godta den, hvis ikke, avvis den ". I 
henhold til våre lærde aksepterer de ikke hadith som er i strid med Koranen. Jeg 
nevnte tidligere at dine egne lærde har skrevet avhandlinger om avvisning av 
fabrikkerte hadith. For eksempel, Sheikh Majdu'd-Din Muhammad ibn Yaqub 
Firuzabadi i Safaru's-Sa'ada (s. 142), Jalalu'd-Din Suyuti i Kitabu'l-Lu'Ali, Ibn 
Jauzi i Muzu'a, Muqaddasi i Tadhkiratu'l-Muzu'a, og Sheikh Muhammad ibn 
Darwish (Mashhur be Hut al-Beiruti) i Asna'l-Talib - alle har sagt at kjeden av 
fortellerne til hadithen som sier at Abu Bakr og Umar er mesterne over de gamle 
mennene i Paradiset inkluderer Yahya ibn Anbasa. Dhahabi sier at denne Yahya er 
en upålitelig forteller, og Ibn Jan hevdet at Yahya pleide å fabrikkere hadith. 
  
Derfor, bortsett fra mine tidligere argumenter, selv din egen lærde anser det som en 
falsk hadith. Faktisk, er det sannsynlig at den ble fabrikkert av tilhengerne av Abu 
Bakr, Umayya familien. For å ydmyke Bani Hashim og avkommet av Den hellige 
profeten, pleide de å fabrikkere hadith parallelt til de som autentisk ble fortalt i ros 
av familien til profeten. Menn som Abu Huraira, fabrikkerte hadith ofte, for å få 
tilhørighet til den herskende gjengen av Bani Umayya. På grunn av deres 
fiendtlighet til etterkommerne av profeten, oppdiktet de hadith parallell til de som 
er godtatt av begge sjia og sunni lærde. 
  
Nawab: Hvilken er den aksepterte hadith i dette tilfellet? 
 
 
Hadith at både Hassan og Hussain er de fremste unge av paradiset 
  
Velmenende: Den autentiske hadith er at profeten sa: "Hassan og Hussain er de 
fremste av de unge i paradiset og deres far er bedre enn dem." Mange lærde har 
berettet denne hadithen. For eksempel, Khatib Khawarizmi i Manaqib, Mir Sayyid 
Ali Abu Abdu'r-Rahman Nisa'i i Khasa'is-il-Alawi (tre hadither), Ibn Sabbagh 
Maliki i Fusulu'l-Muhimma, side 159, Sulayman Balkhi Hanafi i Yanabiu'l-
Mawadda, kapittel 54, Sibt Ibn Jauzi i Tadhkira, siterer fra Tirmidhi, Ibn Maja og 
Imam Ahmad ibn Hanbal, Sibt Ibn Jauzi på s. 133 av Tadhkiratu'l-Mawadda, Imam 
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Ahmad ibn Hanbal i Musnad, Tirmidhi i Sunan, og Muhammad ibn Yusuf Ganji 
Shafi'i i Kifayatu't-Talib, kapittel 97, registrerte denne hadith og sistnevnte la til at 
den store fortelleren av hadith, Imam Abdu'l-Qasim Tibrani, også registrerte inn 
denne hadithen i Mu'ajamu'l-Kabir, og listet opp alle sine ulike fortellere, slike som 
lederen av de troende, Ali, Umar ibn Khattab (den andre kalif), Hudhaifa Yamani, 
Abu Said Khadri, Jabir ibn Abdullah Ansari, Abu Huraira, Usama ibn Zaid og 
Abdullah ibn Umar. Deretter har Muhammad ibn Yusuf kommenterte at det er en 
utvilsomt autentisk hadith. Den ubrutte kontinuiteten av kjeden av fortellerne til 
denne hadithen er et bevis på at den er autentisk. Videre har også andre lærde som 
Hafiz Abu Nu'aim Isfahani i Hilyatu'l-Auliya, Ibn Asakir i Ta'rikh Kabir, bind IV, 
side 206, Hikam i Mustadrak, Ibn Hajar Makki i Sawa'iq Muhriqa. - Kort sagt, alle 
dine eminente lærde har bekreftet autentisiteten av denne hadithen. 
  
Sheikh: Men ta denne hadithen i betraktning, dens autentisitet er det ingen som vil 
benekte. Den hellige profeten sa: "I uansett nasjon Abu Bakr lever i, er det ikke 
riktig at en annen person blir foretrukket foran ham." Denne hadithen beviser at 
Abu Bakr er overlegen foran hele ummahen. 
  
Velmenende: Jeg beklager at du godtar en hadithen så ukritisk. Hadde denne 
hadithen blitt fortalt av profeten, ville han selv ha handlet på den. Men han ga 
preferanse til Ali i nærvær av Abu Bakr. Var ikke Abu Bakr til stede på tidspunktet 
for Mubahala da Ali ble valgt som profetens selv? I slaget ved Tabuk, når den eldre 
og mer erfaren Abu Bakr var der, hvorfor gjorde profeten Hazrat Ali til hans 
stedfortreder og Kalif? Hvorfor ble Abu Bakr avsatt av guddommelig kommando i 
favør av Ali når den eldre mannen hadde blitt sendt til Mekka for å forkynne islam 
og for å formidle vers fra det niende kapittel av Koranen, Tauba (tilgivelse)? Mens 
Abu Bakr var til stede, hvorfor tok profeten med seg Ali  til Mekka for å knuse 
avgudenes statuer, lot ham klatre på sine egne skuldre, beordret ham å knuse idolen 
Hubal? Hvorfor var det slik at i nærvær av Abu Bakr, så sendte profeten Ali for å 
forkynne blant folk i Jemen? Til slutt, hvorfor gjorde profeten Ali til hans 
etterfølger og ambassadør istedenfor Abu Bakr? 
  
Sheikh: Det er en veldig sterk hadith fra profeten som ikke kan bli motsagt. Den er 
berettet av Amr ibn As: "En dag spurte jeg profeten: "Å Allahs Profet! Hvem 
elsker du mest blant dine kvinner?' Han svarte: 'A'ysha'. 'Jeg sa: 'Hvem elsker du 
best blant mennene?' Han svarte: 'A'ysha far, Abu Bakr.'" Siden profeten 
foretrukket Abu Bakr over alle andre menn, var han overlegen til hele samfunnet. 
Dette faktum i seg selv er den mest overbevisende bevis for legitimiteten til Abu 
Bakrs kalifat. 
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Svar på den antatte hadith at Abu Bakr og A'ysha ble foretrukket av profeten 
  
Velmenende: Bortsett fra det faktum at denne hadithen er oppdiktet av Abu Bakrs 
støttespillere, er den uforenlig med autentisk hadith som er akseptert av begge 
sekter. Denne hadithen bør vurderes fra to synspunkter: fra siden av Ummu'l-
Mominin (moren til de troende) A'ysha og fra siden av Abu Bakr. profeten kunne 
ikke ha sagt at av alle kvinner han elsker, elsket han A'ysha mest. Jeg har allerede 
nevnt tidligere at dette motsier mange autentiske hadith i både Sunni- og sjia bøker. 
  
Sheikh: Hvilken hadith motsier denne tradisjonen? 
  
Velmenende: Det er mange hadither om moren til Imamene, Fatima Zahra, fortalt 
av dine egne lærde, som motsier din uttalelse. Hafiz Abu Bakr Baihaqi i hans 
Ta'rikh, Hafiz Ibn Abdu'l-Bar i Isti'ab, Mir Sayyid Ali Hamadani i Mawaddatu'l-
Qurba, og andre av din lærde har rapportert at profeten sa gjentatte ganger: "Fatima 
er den beste av alle kvinnene i mitt samfunn." Imam Ahmad Ibn Hanbal i Musnad 
og Hafiz Abu Bakr Shirazi i Nuzulu'l-Koranen Fi, Ali beretter fra Muhammad Ibn 
Hanafiyya, og han fra Lederen av De Troende, Ali, Ibn Abdu'l-Barr i Isti'ab, i 
beretningen om Fatima, relatert fra Ummu'l-Mominin Khadija, fra Abdu'l-Warith 
Ibn Sufyan og fra Abu Dawud, og Anas Ibn Malik, Sheikh Sulayman Balkhi 
Hanafi i kapittel 55 av Yanabiu 'l-Mawadda, Mir Sayyid Ali Hamadani i 
Mawaddatu'l-Qurba, Mawadda XIII - disse og mange andre berettere av hadith har 
rapportert fra Anas Ibn Malik at profeten sa: "Det er fire fremstående kvinner i 
denne verden som har den beste statusen: Maria (Maryam), datter av Imran, Asiya, 
datter av Mazahim, Khadija, datter av Khalid, og Fatima, datter av Muhammed." 
Khatib i hans Ta'rikh Bagdad forteller at profeten erklærte disse fire kvinnene som 
de beste av alle kvinner i verdenen. Deretter erklærte han Fatima for å være bedre 
enn dem alle i denne verden og i det hinsidige. Muhammad ibn Ismail Bukhari i sin 
Sahih, og Imam Ahmad Ibn Hanbal i Musnad beretter fra A'ysha Bint Abu Bakr at 
profeten sa til Fatima: "Å Fatima, jeg gir deg det gode budskapet om at Allah 
gjorde deg overlegen over alle kvinner i verden, og gjorde deg til den reneste av 
alle kvinner i islam." Også Bukhari i sin Sahih, del IV, side 64, Muslim i Sahih, del 
II, i kapittelet "Meritter av Fatima," Hamidi i hans Jam'a Bainu's-Sahihain, Abdi i 
hans Jam'a Bainu's-Sihahu's-Sitta - disse og mange andre har rapportert på 
autoriteten til Ummu'l-Mominin A'ysha at profeten sa: "Å Fatima! Er du ikke glad 
for at du er lederen for kvinnene av alle verdener?" Ibn Hajar Asqalani har sitert 
den samme passasje (avsnitt av en tekst) i hans Isaba i forbindelse med livet til 
Fatima med versjonen: "Du er den beste av alle kvinner i verden." Også, Bukhari, 
Muslim, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Tibrani og Sulayman Balkhi Hanafi - alle har 
registrert denne hadithen. 
  
I tillegg har Bukhari og Muslim, i hver sin Sahih, Imam Tha'labi i sin Tafsir, Imam 
Ahmad ibn Hanbal i Musnad, Tibrani i Mu'jamu'l-Kabir, Sulayman Balkhi Hanafi i 
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Yanabiu'l- Mawadda, kapittel 32, på fullmakt fra Tafsir Ibn Abi Hatim, Manaqib 
av Hakim, Wasit og Wahidi, Hilyatu'l-Auliya av Hafiz Abu Nu'aim Isfahani, og 
Fara'id av Hamwaini, Ibn Hajar Makki i Sawa'iq Muhriqa under vers 14 om 
myndighet av Ahmad, Muhammad ibn Talha Shafi'i i Matalibu's-Su'ul, side 8, 
Tabari i Tafsir, Wahidi i Asbabu'n-nuzul, Ibn Maghazili i Manaqib, Muhibu'd-Din 
Tabari i Riyazu'n-Nuzra, Mu'min Shablanji i Nuru'l-Absar, Zamakhshari i Tafsir, 
Imam Fakhru'd-Din Razi i Tafsir Kabir, Sayyid Abu Bakr Shahabu'd-Din Alawi i 
Rishfatu's-Sadi min Bahr al-Faza'il al-Baniu'l-Nabi'i'l -Hadi, kapittel 1, side 22-23 
på autoritet av Tafsir av Baghawi, Tafsir av Tha'labi, Manaqib av Ahmad, Kabir og 
Ausat av Tibrani, og Sadi, Sheikh Abdullah ibn Muhammed ibn Amir Shabrawi 
Shafi'i i Al-'Ittihaf, side 5 på autoritet av Hakim, Tibrani og Ahmad, Jalalu'd-Din 
Suyuti i Ihya'u'l-Mayyit på myndighet på Tafsiren av Ibn Mundhir, Ibn Abi Hatim, 
Ibn Mardawaih, og Mu'jamu'l-Kabir av Tibrani; og Ibn Abi Hatim og Hakim. Kort 
sagt, de fleste av dine eminente lærde (unntatt noen trofaste tilhengere av Bani 
Umayya og fiender av Ahlulbayt), har fortalt at Abdullah ibn Abbas og andre at 
når følgende vers fra Koranen ble åpenbart: 
  
"Si: Jeg ber dere ikke om lønn for dette annet enn kjærlighet til mine nære 
slektninger! Den som erverver en god gjerning, vil Vi gi godt i tillegg til den..." 
(42:23) 
  
en gruppe av følgesvennene spurte "Å Allahs Profet, hvem er de av dine 
slektninger som kjærlighet har blitt gjort obligatorisk på oss av Allah?" profeten 
svarte: "De er Ali, Fatima, Hassan og Hussain." Noen hadither inneholder ordene 
"og deres sønner", som betyr Hassan og Hussain. 
  
  
Shafi'is anerkjennelse at kjærlighet for Ahlulbayt er obligatorisk 
  
Selv Ibn Hajar (en svært intolerant person) i hans Sawa'iq Muhriqa, side 88, Hafiz 
Jamalu'd-Din Zarandi i Mi'raju'l-Rasul, Sheikh Abdullah Shabrawi i Kitabu'l-
Ittihaf, side 29, Muhammad ibn Ali Sabban av Egypt i As'afu'r-Ra'ghibin, side 119, 
og andre har relatert fra Imam Muhammad Ibn Idris Shafi'i, som er en av deres fire 
imamer og den religiøse leder av Shafi'is, at han pleide å si: "Å Ahlulbayt av 
profeten av Allah! Kjærlighet for dere har blitt gjort obligatorisk for oss av Allah, 
som det er åpenbart i den hellige Koranen (henviser til ovennevnte vers). Det er 
tilstrekkelig for deres verdighet at hvis man ikke sender hilsener til dere i de 
rituelle bønner, vil hans bønner ikke bli akseptert." Nå spør jeg deg, kan den 
ensidige hadithen rapportert av deg stå imot alle disse autentiske hadithene som har 
blitt akseptert av både Sunni- og sjia sekten? 
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Misoppfatning vedrørende profetens kjærlighet for A'ysha 
  
Når det gjelder profetens kjærlighet til deg A'ysha, tror du at det var på grunn av 
hans seksuelle begjær, at han elsket A'ysha mer enn Fatima? Det er sant at A'ysha 
var hans kone, og er derfor en Ummu'l-Mominin (mor til de troende) som de andre 
konene til profeten. Men kan det tenkes at han elsket A'ysha mer enn han elsket 
Fatima, med tanke på at kjærlighet for Fatima ble gjort obligatorisk i den hellige 
Koranen, og verset av renhet ble åpenbart om henne og hun var inkludert i 
Mubahala? Du vet sikkert at profeten og ambassadørene ikke var motivert av 
seksuell begjær, og at de bare snakket etter inspirasjon av Allah. Mohammed elsket 
dem som Allah elsket dem. Skal vi avvise disse autentiske hadith som har blitt 
akseptert ved lærde av begge sekter, og som er enige med versene fra den hellige 
Koranen, eller bør vi betrakte hadithen som du nettopp har fortalt som fabrikkert? 
Du hevder at profeten sa at han elsket Abu Bakr mer enn noe annet menneske. Men 
denne påstanden er også i strid med mange andre autentisk hadith som har blitt 
fortalt av dine egen lærde, som har insistert på at, i henhold til profeten, var den 
mest elskede mannen Ali. 
  
  
Profeten foretrukket Ali fremfor alle andre menn 
  
Sheikh Sulayman Balkhi i hans Yanabiu'l-Mawadda, kapittel 55, beretter fra 
Tirmidhi Buraida sin hadith at ifølge profeten, den mest elskede kvinnen var 
Fatima og den mest elskede mann var Ali. Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i i 
hans Kifayatu't-Talib, kapittel 91, rapporterer på autoriteten av Ummu'l-Mominin 
A'ysha at hun sa: "Allah skapte ikke noen som Den hellige profeten elsket mer enn 
Ali." Han legger til at dette er den hadithen som Ibn Jarir i hans Manaqib og Ibn 
Asakir Damishqi i sin oversettelse har berettet fra Ali. Muhyi'd-Din og Imamu'l-
Haramain Ahmad Ibn Abdullah Shafi'i relaterer fra Tirmidhi i Dhakha'iru'l-Uqba at 
folk spurte A'ysha hvilken kvinne som ble elsket mest av profeten, og hun svarte: 
"Fatima." Deretter ble hun spurt om mannen som ble elsket mest av profeten og 
hun svarte: "Hennes mann, Ali Ibn Abu Talib." Videre fortalte han fra Mukhalis av 
Dhahabi og Hafiz Abu'l-Qasim Damishqi og han fra A'ysha at hun sa: "Jeg har 
ikke sett en mann mer elsket av Den hellige profeten enn Ali, og heller ikke en 
kvinne mer elsket enn Fatima." I tillegg forteller Sheikh fra Hafiz Khajandi og han 
fra Ma'azatu'l-Ghifariyya at A'ysha sa: "Jeg gikk for å møte profeten i mitt hus, 
mens Ali var utenfor huset. profeten sa til A'ysha, 'Denne (Ali) er den mest kjære 
til meg, og den mest beæret blant alle menn. Gjenkjenn hans rett og vis respekt til 
hans posisjon.'" 
  
Sheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Amir Shabrawi Shafi'i, som er en av dine 
fremtredende lærde, registrerte i Kitabu'l-Ittihaf bi Hubbi'l-Ashraf, side 9, 
Sulayman Balkhi i Yanabiu'l-Mawadda, og Muhammad ibn Talha Shafi'i i 
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Matalibu's-Su'ul, side 6, fra Tirmidhi, og han fra Jami ibn Umar, alle berettet 
følgende: "Jeg gikk til Ummu'l-Mominin A'ysha med min tante (fars søster), og vi 
spurte henne hvem som var elsket mest av Den hellige profeten. Hun svarte: 'blant 
kvinner var det Fatima og blant menn, hennes mann, Ali ibn Abu Talib.'" Den 
samme hadithen har blitt fortalt av Mir Sayyid Ali Hamadani Shafi'i i 
Mawaddatu'l-Qurba, Mawadda II, med dens variasjon som Jami' ibn Umar sa at 
han fikk dette svaret fra sin tante. 
  
Tilsvarende har Khatib Khawarizmi relatert denne hadithen fra Jami ibn Umar, og 
sistnevnte fra A'ysha på slutten av kapittel 4 i hans Manaqib. Ibn Hajar Makki, i 
Sawa'iq Muhriqa, mot slutten av kapittel 2, etter å ha registrert 40 hadith på 
merittene av Ali, forteller følgende hadith fra A'ysha: "Blant kvinner, var Fatima 
kvinnen som var mest elsket av profeten av Allah og blant menn, hennes 
ektemann." Muhammad ibn Talha Shafi'i, i Matalib-oss Su'ul, side 7, etter å ha 
registrert flere spesifikke hadith i denne saken, uttrykker sin egen konklusjon i 
følgende ord: "Disse autentiske og entydige beretningene beviser at Fatima var den 
mest elskede av profeten fremfor alle andre kvinner. Hun er den høyeste i 
rangering av alle kvinner i paradiset og den fremste av kvinner i dette samfunnet så 
vel som de fremste av kvinnene av Medina." Disse pålitelige hadithene fastslår 
klart at av alle skapninger, var Ali og Fatima mest elsket av profeten. Et annet 
bevis på at profeten foretrakk Ali fremfor alle andre menn er "Hadithen av fuglen" 
(Hadith al-Ta'ir). Denne hadithen er så velkjent, og så allment akseptert at vi ikke 
trenger å nevne alle dens kilder. Jeg vil kun nevne noen av dem. 
  
 
Hadithen av den stekte fugl 
  
De fleste av dine fremtredende lærde, som Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nisa'i, og 
Sijistani i deres Siha, Imam Ahmad Ibn Hanbal i hans Musnad, Ibn Abi'l-Hadid i 
sin kommentar til Nahju'l-Balagha, Ibn Sabbagh Maliki i Fusulu'l-Muhimma, og 
Sulayman Balkhi Hanafi i Yanabiu'l-Mawadda, kapittel 8, og en rekke andre 
pålitelige forfattere har registrert hadith al-Ta'ir i deres arbeid. De bekrefte at denne 
hadithen ble rapportert ved 24 fortellere av hadith fra Anas Ibn Malik. Ibn Sabbagh 
Maliki i hans Fusulu'l-Muhimma skriver om det i disse ordene: "I bøkene av 
autentisk hadith og pålitelige beretninger, er hadith al-Ta'ir fra Anas Ibn Malik 
uomtvistelig riktig." Sibt Ibn Jauzi, på side 23 av hans Tadhkira, og Sunan av 
Tirmidhi og Mas'udi på side 49 i bind II av Muruju'dh-Dhahab, har fokusert 
spesielt på den siste delen av denne hadithen som inneholder profetens bønn og 
dens aksept av Allah. Imam Abu Abdu'r-Rahman Nisa'i i den 9. hadith av hans 
Khasa'isu'l-Alawi, og Hafiz Ibn Iqda og Muhammad Ibn Jarir Tabari har alle 
henvist til ubrutt kjede av fortellere, og til de autentiske kilder av denne hadithen, 
hvor de sa at det ble fortalt av 35 følgesvenner av profeten fra Anas Ibn Malik. 
Kort sagt, har alle dine fremstående lærde har verifisert autentisiteten av denne 
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hadithen og har inkludert den i sine bøker. Allama Sayyid Hamid Hussain har viet 
et helt volum av hans Abaqatu'l-Anwar til denne hadithen. Han samlet alle 
pålitelige kilder fra dine fremstående lærde og beviste tydelig autentisiteten av 
denne hadithen. 
  
Ifølge denne hadithen, kom en kvinne en dag med medbrakt gave av en stekt fugl 
til profeten. Før han skulle spise den, hevet profeten hendene hans og påkalte Allah 
slik: "Å Allah! Av hele ditt skaperverk, sende den personen som er den mest kjære 
til deg og meg, slik at han kan ta del i denne stekte fuglen med meg!". 
  
Ali kom inn og spiste den stekte fuglen med Den hellige profeten. 
  
Noen av dine bøker, som for eksempel Fusulu'l-Muhimma av Maliki, Ta'rikh av 
Hafiz Nishapuri, Kifayatu't-Talib av Ganji Shafi'i, og Musnad Ahmad ibn Hanbal 
osv, der hadithen har blitt rapportert fra Anas ibn Malik, har registrert at Anas sa: 
"profeten hadde ikke blitt ferdig med sin bønn til Allah da Ali kom inn i huset, men 
jeg holdt saken hemmelig. Når Ali banket på tredje gang, beordret profeten meg til 
å slippe ham inn. Når Ali kom inn, sa profeten: 'Måtte Allahs barmhjertighet være 
over deg; hva bringer deg til meg? ' Ali fortalte ham at han kom til ham tre ganger, 
men fikk lov til å entre kun denne gangen. profeten spurte meg (Anas) om hva som 
fikk meg til å oppføre meg sånn, og jeg svarte: "Sannheten er at, når jeg hørte din 
påkalling, ønsket jeg at en slik ære skulle falle på noen fra min stamme." Nå spør 
jeg dere respekterte folk om påkallelsen av Den hellige profeten ble akseptert eller 
avvist av Allah. 
 
Sheikh: Tydeligvis aksepterte Allah det, siden Han har lovet i Koranen at Han vil 
akseptere profetens påkalling. Dessuten visste Allah at profeten ikke ville ønske en 
upassende forespørsel. Så Allah aksepterte alltid hans påkalling. 
  
Velmenende: Allah sendte Ali, den mest fortjente personen i Hans skaperverk, til 
profeten. Dine egne lærde har bekreftet denne hendelsen. Muhammad ibn Talha 
Shafi'i har i sin Matalib-oss Su'ul, kapittel 1, del 5, side 15, etablerte den høye 
posisjonen av Ali som den elskede av Allah og profeten på grunnlag av hadithen av 
banner (Rayat) og hadithen av fuglen (Ta'ir). I den forbindelse sier han: 
"Intensjonen til profeten var at folk skulle forstå den unike og høye utmerkelsen av 
Ali, som oppnådde det høyeste toppunktet som kunne nås av de gudfryktige." 
Senere sier han at Hakim Abu Abdullah Hafiz Nishapuri knyttet denne hadith al-
Ta'ir av Anas fra 86 berettere og registrerte også inn navnene på alle 86 beretterne. 
(Se Kifayatu't-Talib, kapittel 32). Denne "hadithen" sitert av deg, i sammenligning 
med hadithen fortalt av dine egne høytstående lærde (med unntak av noen få stae 
fanatikere), kan ikke stoles på og ville bli avvist av lærde menn. 
  
Sheikh: Jeg er redd for at du har gjort opp tankene dine til å ikke godta det vi sier. 
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Velmenende: Hvordan kan du tilskrive en slik holdning til meg? Kan du oppgi et 
eneste tilfellet der du har lagt frem et overbevisende argument og jeg har 
uforholdsmessig forkastet det? Jeg sverger at i religiøse debatter med jødene, de 
kristne, hinduer og brahminene, de uvitende bahaiene i Iran, Qadaniene i India, og 
materialistene - i alle disse omstendighetene, har jeg aldri handlet urettferdig i mitt 
argument . Jeg har aldri adoptert en ildfast holdning til disse vantroende - hvordan 
kan jeg da gjøre dette med dere, mine brødre i islam? 
  
Sheikh: Vi leste om din debatt med hinduene og brahminene av Lahore i avisene. 
Vi ble meget imponert over det. Selv om vi ikke hadde møtt deg, følte vi at vi 
moralsk var tilknyttet deg. Jeg håper at Allah vil lede deg og oss til den rette vei. 
Vi tror at hvis det er tvil om en viss hadith, bør vi, ifølge forslaget ditt, referere det 
til den hellige Koranen. Men hvis du stiller spørsmål om fortreffelighet av Kalifen 
Abu Bakr og måten for kalifatet av de store kalifene, og hvis du betrakter hadithen 
som tvilsom, vil du også nøle med å tro på et argument basert på versene fra den 
hellige Koranen? 
  
Velmenende: Måtte Allah ikke innvilge oss den dagen da vi tviler på fakta basert 
på den hellige Koranen eller autentisk hadith. Men når vi har inngått en religiøs 
debatt med en nasjon eller et samfunn, så har de også argumentert fra vers av den 
hellige Koranen for å etablere sitt synspunkt. Siden vers fra den hellige Koranen 
har ulike nivåer av mening, har den siste profeten for å kunne beskytte folket mot 
misforståelser, ikke gitt den hellige Koranen som eneste kilde til veiledning. Som 
det har blitt anerkjent av begge sekter (sjia og Sunni), sa han selv: "Jeg forlater 
dere med to tunge ting: Allahs bok (Koranen) og min familie. Hvis dere holder fast 
ved disse to, vil dere aldri, aldri gå vill etter meg. Sannelig, disse to skal aldri 
skilles fra hverandre før de møter meg ved dammen av Kauthar." Av denne grunn 
bør betydningen av åpenbaringen av den hellige Koranen søkes enten fra profeten, 
den primære fortolker av den hellige Koranen, eller etter ham, fra likheten av 
Koranen, de hellige etterkommerne av profeten. Den hellige Koranen sier: 
  
"Så spør du folket av hukommelse hvis dere ikke vet." (21:7) 
  
  
"Folk av hukommelse" er Ahlul Muhammad, etterkommerne av profeten 
  
Ahle'dh-dhikr betyr folket av ihukommelse, Ali og de hellige Imamene, hans 
etterkommere, som er tilsvarende av den hellige Koranen. Sheikh Sulayman Balkhi 
Hanafi-i hans Yanabiu'l-Mawadda, kapittel 39, siterer fra Tafsir al-Kashfu'l-Bayan 
av Imam Tha'labi, beretter fra Jabir Ibn Abdullah Ansari, som sa: "Ali sa: "Vi 
etterkommerne av profeten er folket av hukommelse." Siden Dhikr, 
"ihukommelse", er ett av navnene på den hellige Koranen, inneholder denne 
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familien folket av Koranen. Som det er rapportert av dine og våre lærde, sa Ali: 
"Spør meg om hva som helst før jeg forlater dere. Spør meg om den hellige Boken 
(Koranen) siden jeg vet om hvert vers i den - om den ble åpenbart om natten eller i 
løpet av dagen, på en vanlig slette eller i de bratte fjellene. Ved Allah, ingen vers i 
Koranen ble åpenbart uten at jeg visste om hva det ble åpenbart om, hvor det ble 
åpenbart, og om hvilken personen det ble åpenbart om. Allah har benådet meg med 
en veltalende tunge og et klokt sinn." 
  
Derfor bør argumenter basert på vers fra den hellige Koranen være i samsvar med 
profetens og hans families  autentiske meninger. Ellers ville alle gi sin egen 
tolkning av vers fra Koranen, ifølge vedkommendes  omfang av kunnskap og tro, 
og det ville bare resultere i meningsforskjeller og motstridende ideer. Med dette i 
tankene, spør jeg deg om å sitere dine vers. 
  
  
Sitat av et vers fra den hellige Koranen om utnevnelsen av de fire kalifene, og 
et svar 
  
Sheikh: Allah sier klart i Koranen, 
  
"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 
tilfredsstillhet. På deres ansikter er deres merker, spor av deres tilbedelse...." 
(48:29) 
  
Først beviser dette verset overlegenhet til Abu Bakr. For det andre, stadfester den 
posisjonen til de fire kalifene i motsetning til påstanden fra sjia sekten om at Ali 
var den første kalifen. Dette verset slår klart fast at Ali var den fjerde kalifen. 
  
Velmenende: Riktignok gir ikke dette verset noen åpenbar indikasjon om 
utnevnelsen av kalifene eller om statusen av Abu Bakr. Derfor må du peke på 
hvilken plass av verset denne betydningen er å finne. 
  
Sheikh: I begynnelsen av dette verset, refererer frasen "de som er med ham" til den 
store mannen som var med profeten på 'Natten av hulen'. Rekkefølgen på 
hverandre i kalifatet er også tydelig fra dette verset. "De som er med ham" betyr 
Abu Bakr, som fulgte profeten i Hulen av Thawr på natten av Hijra. Frasen "sterk 
mot de vantro" betyr Umar Ibn Khattab, som var svært tøffe med de vantro. Frasen 
"medfølende til hverandre" refererer til Uthman Ibn Affan, som var veldig snill. 
Frasen "på deres ansikter er deres merker, spor av deres utmattelse" refererer til 
Ali. Det er klart at Ali er den fjerde kalifen, ikke den første, siden Allah nevnt ham 
i fjerde plass. 
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Velmenende: Jeg lurer på hvordan jeg skal svare slik at jeg ikke kan bli anklaget 
for egeninteresse. Ingen fortolkere av Koranen, inkludert de av din store lærde har 
tolket denne betydningen som du har. Hadde dette verset vært om rekkefølgen av 
kalifatet, den første dagen etter dødsfallet av profeten, da Ali, Bani Hashim, og de 
fremstående følgesvennene til profeten hevet innvendinger og nektet å sverge 
troskap til kalifen, ville ikke grunnløse argumenter ha blitt lagt frem. De kunne ha 
gitt et rolig svar av å siterer dette hellige verst der og da. Derfor er det klart at din 
tolkning er en ettertanke. Ingen av de store kommentatorene (av Koranen) av din 
sekt, som Tabari, Imam Tha'labi, Fazil Nishapuri, Jalalu'd-Din Suyuti, Qazi 
Baidhawi, Jarullah Zamakhshari, Imam Fakhru'd-Din Razi, eller andre har tolket 
det slik. Jeg klarer ikke å forstå hvordan du utledet denne meningen. Hvor og av 
hvem ble en slik mening gitt? Dette verset går også imot hva du sier fra det 
litterære og teknisk synspunkt. 
  
Sheikh: Jeg forventet aldri at du ville stå så frimodig i opposisjon til den åpenbare 
betydningen av et slikt vers. Selvfølgelig hvis du har noe å si mot dette kan du gi 
oss beskjed slik at den reelle posisjonen kan etableres. 
  
Velmenende: Med tanke på den grammatiske konstruksjonen av verset, hvis vi 
tolker dens betydning som du har, ville det enten bety at Muhammed er Abu Bakr, 
Umar, Uthman og Ali eller at Abu Bakr, Umar, Uthman og Ali er Muhammed! 
Selv nybegynner studenter vet at denne typen tolkning er grammatisk feilaktig. 
Dessuten, hvis dette verset henviste til de fire kalifene, ville det ha vært forbindelse 
"og" for å koordinere ord å gi din mening, men det er ikke slik. Alle 
kommentatorene av din egen sekt sier at dette verset refererer til alle de troende. I 
tillegg har de kvalitetene som er oppregnet i dette verset tilsynelatende referert til 
kun én person, som holdt seg med profeten helt fra begynnelsen og ikke til fire 
personer. Og hvis vi sier at den ene personen var Lederen av de Troende, Ali, ville 
det være mer hensiktsmessig i henhold til sunn fornuft og hadith enn å navngi noen 
andre. 
  
  
Argument fra "verset av hulen" og dens svar 
  
Sheikh: Det er merkelig at du hevder at du ikke er borte i villedende argumenter, 
selv om dine synspunkter er ganske misledet. Allah sier i den hellige Koranen: 
"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, 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... "(9:40) 
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Først støtter dette verset forrige vers og beviser at frasen "og de som er med ham," 
refererer til Abu Bakr, som var med profeten i hulen på natten av Hijra. For det 
andre, det faktum at han var med profeten er i seg selv et stort bevis på at Abu 
Bakr sin fortjeneste og hans overlegenhet til hele ummah. profeten kunne forutsi at 
Abu Bakr var hans etterfølger, og at eksistensen av kalifen etter ham var 
nødvendig. Derfor, skjønte han at han skulle beskytte Abu Bakr som han ville 
beskytte seg selv. Så tok han Abu Bakr med seg slik at Abu Bakr ikke skulle bli 
fanget av fienden. Slik behandling ble ikke vist til noen andre muslimer. Dette 
viser klart hans rett til kalifatet fremfor andre. 
  
Velmenende: Dersom du vil se på verset mer objektivt, vil du se at konklusjonen 
din er feil. 
  
Sheikh: Kan du vise hvordan konklusjonen min er feil? 
  
Velmenende: Noen partiske mennesker kan tolke våre kommentarer med vond 
vilje. Jeg ønsker ikke å fremme hat. Noen kan konkludere med at vi ønsker å 
vanære kalifene, selv om posisjonen til hver enkelt er fastslått, og det er ikke 
nødvendig å lage unyttige tolkninger. 
  
Sheikh: Det virker som du ønsker å lure deg unna dette temaet. Være sikker på at 
fornuftige argumentasjon ikke avler forakt; det fjerner misforståelser. 
  
Velmenende: Siden du har brukt ordet "lure seg unna," er jeg tvunget til å svare, 
slik at dere skal vite at jeg ikke unngår temaet. Jeg ønsket å opprettholde 
anstendigheten av vår debatt. Jeg håper at du ikke vil finne feil ved meg. Du lagde 
en tankeløs påstand om at profeten visste at Abu Bakr ville være hans kalif etter 
ham. Derfor var det nødvendig for ham å redde livet hans i natten av Hijra.  
  
  
Fakta om Abu Bakr sitt ledsagende følge med Den hellige profeten 
  
Svar på din uttalelse er enkel. Hvis Abu Bakr hadde vært den eneste kalifen etter 
profeten, kan et slikt syn være mulig å argumentere for, men dere tror på fire 
kalifer. Hvis dette argumentet av dere er riktig, og hvis det hadde vært nødvendig 
for profeten å ivareta livet til kalifen, da burde profeten ha tatt med seg alle fire 
kalifene i Mekka. Hvorfor skulle han forlate tre andre der, en av dem i farlig 
posisjon hvor Ali sov i profetens seng, som var farlig på en kveld når hans fiender 
hadde samlet seg for å myrde ham? Ifølge Tabari (Del III av hans historie), var 
Abu Bakr ikke klar over profetens bevegelse fra Mekka. Da han gikk til Ali og 
spurte ham om profeten, fortalte han ham at profeten hadde gått til hulen. Ali 
fortalte ham at hvis han hadde noen forretninger med ham, skulle han løpe opp til 
ham. Abu Bakr løp og møtte profeten på veien. Så fulgte Abu Bakr ham. Denne 
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serien av hendelser viser at profeten ikke hadde tenkt å ta Abu Bakr med seg. Abu 
Bakr fulgte Mohammed fra midten av veien uten profetens tillatelse. Ifølge andre 
rapporter, ble Abu Bakr tatt med på reisen av frykt for at han skulle forårsake 
forstyrrelse og gi informasjon til fienden. Dine egne lærde har innrømmet dette 
faktumet. For eksempel, Sheikh Abu'l-Qasim Ibn Sabbagh, som er en av de 
velkjente lærde av din sekt, skriver i sin Al-Nur wa'l-Burhan om livet til profeten, 
han beretter fra Muhammad Ibn Ishaq , og han fra Hassan Ibn Thabit Ansari, at 
Abu Bakr dro til Mekka for å utføre Umrah før utvandringen til profeten. Abu Bakr 
så at Quraish overvåket profetens følgesvenner. profeten beordret Ali om å sove i 
hans seng, og i frykt for at Abu Bakr ville avsløre dette faktum til de vantro, tok 
profeten Abu Bakr med ham.  
  
Til slutt, ville det ha vært bedre hvis du hadde påpekt hva slags bevis det er i dette 
verset for å vise overlegenhet til Abu Bakr eller om følge profeten på en reise er et 
bevis på at man har rett til kalifatet. 
  
Sheikh: Bevisene er der. For det første, ledsaget av profeten, og at Allah kalte ham 
profetens følgesvenn er i seg selv en kvalifisering. For det andre, profeten sa selv: 
"Sannelig, Allah er med oss." For det tredje, sendelsen ned av sinnsro over ham fra 
Allah, som nevnt i dette verset, er det mest fengslende bevis for Abu Bakr sin 
fortreffelighet. Derfor, når alle disse punktene er satt sammen indikerer det hans 
overlegenhet til andre vedrørende kalifatet. 
  
Velmenende: Ingen nøler med å anerkjenne posisjonen til Abu Bakr, en eldre 
muslim, en av de anerkjente følgesvennene og faren til kona til profeten. Men disse 
grunnene beviser ikke hans overlegenhet for å være egnet til kalifatet. Hvis du 
prøver å bevise poenget ditt med slike uttalelser foran intellektuelle mennesker, vil 
du bli møtt med sterk kritikk. De vil si at kameratskap med dydige mennesker er 
ingen bevis for overlegenhet. For eksempel ser vi ofte at dårlige mennesker 
ledsager gode, og vantro ledsager muslimer på reiser. Kanskje du har glemt hva 
Koranen sier om profeten Yusuf (Josef), som sa: 
  
"Å mine to følgesvenner i fengselet (Jeg spør dere), er flere adskilte guder mer 
verdt enn Gud, den Ene, den Allmektige?" (12:39) 
  
Vedrørende dette verset, har kommentatorer sagt at da Yusuf ble tatt med til 
fengselet, på samme dag da Kongens kokk og vin bærer (begge var vantro) også 
ble satt inn i fengsel med ham. For fem år hadde disse tre menn (både troende og 
ikke-troende) levd sammen som følgesvenner. Når Yusuf snakket med dem, kalte 
han dem hans følgesvenner. Var dette kameratskapet av profeten Yusuf noensinne 
laget grunnlag for å anse de to vantro som dydige eller verdige? Hadde deres 
kameratskap med profeten Yusuf påvirket en endring i deres tro? Bøkene til 
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kommentatorer og historikere gjør det klart for  oss at etter fem år med 
kameratskap, ble Yusuf skilt fra de to mennene mens de var i samme tilstand. 
  
Et annet vers i Koranen sier: 
  
"Hans følgesvenn sa til ham mens han var uenig med ham: 'Fornekter du Ham, 
som har skapt deg av jord, så av en sæddråpe og så formet deg til et 
menneske?'"(18:37) 
  
Kommentatorer er enige om at dette verset refererer til to brødre: en var en 
troende, som het Yahuda. Den andre var en vantro som het Bara'tus. Dette faktum 
har også blitt rapportert i Tafsir al-Kabir av Imam Fakhru'd-Din Razi, som er en av 
deres lærde. Disse to snakket med hverandre, hvor detaljene ikke kan gis her. Allah 
har imidlertid kalt dem begge (troende og ikke-troende) "følgesvenner." Utled den 
vantro noen nytte av hans vennskap med den troende? Tydeligvis ikke. Dermed er 
kameratskap alene ikke grunnlag for å hevde sin overlegenhet. Det er mange 
eksempler i støtte for dette synet. 
 
 
Profetens ord "Gud er med oss" er ingen bevis av briljansen til Abu Bakr 
  
Du sa også at siden profeten sa til Abu Bakr, "Gud er med oss", at dette er et bevis 
på Abu Bakr sin fortreffelighet og hans rett til kalifatet! Du bør kanskje revurdere 
dine synspunkter. Folk kan spørre, som for eksempel "Forblir Allah kun med de 
troende og helgener, og ikke med de ikke-troende?" Vet du om noen sted hvor 
Allah ikke eksisterer? Er ikke Allah med alle? Anta at en troende og en ikke-
troende er sammen i en forsamling. Koranen sier: 
  
"Ser du ikke at Gud kjenner til alt som er i himlene og i jorden? Ingen steder er det 
et hemmelig råd mellom tre (personer), uten at Han er den fjerde av dem, og heller 
ikke (mellom) fem, uten at Han er den sjette av dem, og heller mindre enn det, og 
heller ikke mer, uten at Han er med dem hvor de nå måtte være... "(58: 7) 
  
Ifølge dette verset og ifølge sunn fornuft, er Allah med alle. 
  
Sheikh: Uttrykket "Allah er med oss" betydde at de var Allahs sine inderlige kjære, 
fordi de reiste i veien for Allah for det formål å bevare Hans religion. Allahs 
velsignelse var med dem. 
  
Velmenende: Men visselig beviser ikke dette uttrykket at man besitter en evig 
velsignelse. Allah den Allmektige ser på folks gjerninger. Det har ofte hendt at 
iløpet av en tid så har folk utført gode gjerninger og ble dermed mottakere av nåde 
fra Allah. Senere adlød de ikke Allah og ble utsatt for guddommelig vrede. Satan, 
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som du vet, tilba Allah i tusenvis av år og mottok godhet fra Ham. Men så snart 
han ikke adlød Hans kommando, ble han forbannet. Koranen sier: 
  
"Gud sa: «Ut med deg herfra! Du er forkastet! Forbannelsen skal hvile over deg til 
dommens dag!»" (15: 34-35) 
  
Min hensikt er å klargjøre poenget. Historie inneholder mange eksempler på de 
som var nær Allah, men som etter å ha blitt testet, ble forbannet. Bal'am Ibn Ba'ur, 
for eksempel, en person som levde på Moses sin tid, ble så nær Gud, at Gud 
åpenbarte for ham 'Ism al-A'zam' (det største navnet til Allah, der noe søkes 
gjennom umiddelbart blir innvilget av Allah). Han påkalte Allah ved hjelp av 'Ism 
al-A'zam' og forårsaket Moses til å lide i dalen av Tia! Men på tidspunktet for 
prøvelse, ble Bal'am overveldet av sin kjærlighet til den materielle verden. Han 
fulgte Satan og ble fordømt. Kommentatorer har gitt detaljerte beretninger om 
denne hendelsen. Imam Fakhru'd-Din Razi i sin kommentar, del IV, side 463, har 
rapportert denne saken fra Ibn Abbas, Ibn Mas'ud og Mujahid. Allah forteller oss i 
den hellige Koranen: 
  
"Fortell dem historien om ham som Vi gav Vårt ord, og som så trakk seg unna. 
Satan fulgte etter ham, og han kom på gale veier." (7:175) 
  
  
Barsisa Abid 
  
Eller vurdere tilfelle av Barsisa Abid som opprinnelig tilba Allah så mye at han ble 
Mustajabu'd-Da'wa (status hvor ens bønner blir innvilget). Men når tiden for 
prøvelse kom, sviktet han. Villedet av Satan, begikk han utukt med en jente, ble 
sendt til galgen, og døde som en vantro. Koranen refererer til ham med disse 
ordene: 
  
"Det er som med Satan da han sa til mennesket: «Vær vantro,» og når han så ble 
vantro, sa han: «Jeg er ferdig med deg! For jeg frykter Gud, all verdens Herre.» Og 
så ble enden for dem begge at de havner i Ilden, hvor de skal være og bli. Dette er 
de urettferdiges belønning." (59: 16-17) 
  
Så hvis menneske har gjort gode gjerninger på en tid, betyr det ikke at hans ende 
vil være bra. Det er av denne grunn at vi får beskjed om å si i vår bønn: "La alle 
våre handlinger ende i godt." 
  
Sheikh: Jeg forventet egentlig ikke at en hederlig mann som deg skulle sitere 
eksempler fra Satan, Bal'am al-Ba'ur og Barsisa. 
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Velmenende: Unnskyld meg, jeg har allerede uttalt at det er ingen skade i å sitere 
eksempler. Faktisk må vi sitere dem i akademiske debatter for å bevise fakta. La 
Allah være mitt vitne: Jeg har aldri ment å sverte noen ved siterer disse 
eksemplene. Min hensikt er å bevise mitt poeng. 
  
Sheikh: Dette verset beviser tydelig Abu Bakrs høye status fordi det står: 
  
"Så Allah sendt ned Hans ro over ham ..." (9:40) 
  
Pronomenet refererer her til Abu Bakr, som beviser hans overlegenhet. 
  
Velmenende: Du har misforstått. Pronomenet brukes etter 'Sakina' (fred) refererer 
til profeten. Fred ble sendt til ham og ikke til Abu Bakr, slik det fremgår fra den 
senere setning der Allah sier: 
  
"... og styrket ham med verter som du ikke fikk se." (9:40) 
  
Faktumet er at vertene av usynlige engler skulle hjelpe profeten, ikke Abu Bakr. 
  
Sheikh: Jeg innrømmer at den guddommelige hjelpen var for profeten, men at Abu 
Bakr var i selskap av profeten, var ikke uten velsignelser. 
  
  
Sending ned av fred var på profeten av Allah 
  
Velmenende: Hvis overrekkelsen av guddommelige velsignelser refererte til to 
personer, ville arabisk grammatikk krevd at pronomen ble brukt til utpekelse av to 
personer i alle setninger av dette verset. Men pronomenene referere til en person, 
profeten, og Allahs velsignelse var for ham. Dersom det gjennom overrekkelsen av 
ham hadde vært ment for andre også, ville deres navn har vært nevnt. Derfor er 
sendingen av fred i dette verset for profeten alene. 
  
Sheikh: profeten av Allah var uavhengig av guddommelig overrekkelse av fred. 
Han trengte ikke det fordi han ble forsikret av guddommelige velsignelser. Derfor 
var overrekkelsen av fred for Abu Bakr. 
  
Velmenende: På hvilket grunnlag sier du at profeten var uavhengig av 
guddommelige velsignelser? Ingen person - Profet, Imam eller helgen - er 
uavhengig av guddommelige velsignelser. Kanskje du har glemt hva Koranen sier 
om hendelsen av Hunain. "Da Allah sendt ned sin ro på hans Sendebud og over de 
troende." Det samme har blitt sagt i kapittel 48 (surah Fath) vers 26, av den hellige 
Koranen. De troende er inkludert etter profeten i dette verset, akkurat som i "verset 
av hulen." Hvis Abu Bakr hadde vært en troende som fortjente overrekkelsen av 
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fred, så ville enten pronomenet for to personer ha blitt brukt, eller så ville navnet 
hans ha vært nevnt separat. Dette er så klart at deres egne lærde innrømmer at 
pronomenet koblet med fred ikke refererer til Abu Bakr. Du kan konsultere 
Naqzu'l-Uthmaniyya, utarbeidet av Sheikh Abu Jaffar Muhammad Ibn Abdullah 
Iskafi, som er en av de store lærde og Sheikhene av Mu’tazilitene. Den lærden 
tilbakeviser fullstendig absurditeter av Abu Uthman Jahiz. Ibn Abi'l-Hadid 
registrerte også inn noen av disse svarene i hans Sharh Nahju'l-Balagha, Volume 
III, side 253-281. I tillegg er det en setning i dette verset, implikasjonen av noe 
som er i strid med poenget ditt. profeten sa til Abu Bakr: "Frykt ikke." Setningen 
viser at Abu Bakr ble skremt. Var denne frykten verdig eller ikke? Hvis den var 
verdig ville profeten ikke forby noen fra å gjøre en god gjerning. En ambassadør av 
Allah besitter visse kvaliteter. Den viktigste av dem, som påpekt i den hellige 
Koranen, er at han aldri frykter vanskeligheter i livet. Han utviser tålmodighet og 
styrke. Koranen sier: 
  
"Sannelig, Guds venner, over dem skal ingen frykt hvile, ei heller sorg." (10:62) 
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Sjette samling, tirsdag kveld, 28. Rajab 1345 E.H 

  
Mr. Ghulam Imamain, en respektert Sunni kjøpmann, kom til møtestedet før 
solnedgang. Han nevnte årsaken til at han kom. Han sa at han og noen andre ble 
sterkt påvirket av Velmenende  sine bemerkninger. Han hørte fakta han aldri hadde 
hørt før. Han og noen andre sunnier hadde en ubehagelig diskusjon med deres 
lærd, som ikke kunne motbevise Velmenende  sine argumenter. Når tiden for 
Maghrib bønnen kom, ba Mr. Ghulam Imamain både Maghrib og Isha 'bønnen 
ledet av Velmenende . Når de andre kom, begynte diskusjonen med en kommentar 
av Nawab Sahib. 
  
Nawab: Vennligst fortsett gårsdagens diskusjon. Tolkningen av verset var 
ufullstendig. 
  
Velmenende: (Ser mot de Sunni lærde) Forutsatt at dere tillater det. 
  
Hafiz: (Litt sint) Ingen skade. Hvis noe gjenstår å bli sagt, er vi klare til å lytte. 
  
Velmenende: I går kveld beviste jeg fra det grammatiske synspunkt, at uttalelsen 
av enkelte lærde om at dette verset refererer til måten å bestemme hvem som 
fortjener kalifatet var uakseptabelt. Nå vil jeg argumentere fra et annet synspunkt. 
  
Sheikh Abdu's-Salam Sahib sa i går kveld at det er fire referanser som er nevnt i 
dette verset. Disse referansene, sa han, tyder på at verset ble åpenbart i referanse til 
de fire første kalifene og at verset viser rekkefølgen av kalifatet. Mitt svar på dette 
argumentet er først og fremst at det aldri er blitt utarbeidet pålitelige 
kommentatorer av en slik uttalelse om betydningen av dette verset. For det andre, 
dere vet alle at det kun er meningsfullt å vurdere en referanse ved en person 
dersom dette faktisk stemmer overens med hans egenskaper. Hvis vi ser på 
faktaene objektivt, finner vi at det bare er Ali som besatt attributtene som er 
beskrevet i dette verset. Disse referansene er på ingen måte i samsvarer med de 
navngitt av Sheikh Sahib. 
  
Hafiz: Var ikke alle disse versene du allerede har fortalt om Ali tilstrekkelig? 
Ønsker du nå gjennom din retoriske dyktighet å bevise at dette hellige verset også 
ble åpenbart i lovprisning av Ali? Hvis ja, la oss få vite hvordan dette verset ikke 
passer med de tre første kalifene. 
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300 hundre vers i lovprisning av Ali 
  
Velmenende: Jeg har ikke feilaktig tilskrevet vers fra den hellige Koranen i 
lovprisning av Ali. Kan du ignorere det faktum at kjente tolkere og pålitelige bøker 
skrevet av dine egne lærde nevner mange vers fra den hellige Koranen for å være i 
lovprisning av Ali? Hvordan kan du anse det som å være særegent til meg? Var 
Hafiz Abu Na'im Ispahani, forfatteren av "Ma Nazala mina'l-Quran Fi Ali", og 
Hafiz Abu Bakr Shirazi, forfatteren av "Nuzulu'l-Koranen Fi 'Ali," sjia? Var de 
store kommentatorene, som Imam Tha'labi, Jalalu'd-din Suyuti, Tabari, Imam 
Fakhru'd-Din Razi, og andre høytstående lærde, som Ibn Kathir, Muslim, Hakim, 
Tirmidhi, Nisa'i, Ibn Maja, Abu Dawud, Ahmad Ibn Hanbal, og selv den 
intolerante Ibn Hajar, som samlet i hans Sawa'iq vers fra den hellige Koranen 
åpenbart i lovprisning av Ali, sjia? Noen av de lærde, som Tabari, og Muhammad 
ibn Yusuf Ganji Shafi'i, i begynnelsen av hans Del 62, fortellende på vegne av Ibn 
Abbas, og Muhaddith av Syria i hans Ta'rikh al-Kabir, og andre har registrert så 
mange som 300 hundre vers fra den hellige Koranen i lovprisning av Ali. Var disse 
mennene sjia eller tilhørte de dine store lærde? Vi trenger ikke å feilaktig tilskrive 
et vers fra den hellige Koranen for å bevise posisjonen av Lederen til de Troende, 
Ali. Hans fiender (Amawis, Nawasib og Khawarij) undertrykker hans meritter, og 
hans venner nøler med å rapportere hans fortreffelighet av frykt for konsekvensene. 
Likevel, er bøker fulle av hans meritter, og de kaster lys på alle aspekter av hans 
oppnåelse. Så langt som dette verset er berørt, har jeg ikke skjemmet i "retorisk 
dyktighet." Jeg har avdekket sannheten, argumentert fra dine egne bøker. Du har 
observert så langt at jeg ikke har argumentert fra rapportene av sjia forfattere. Selv 
om sjias bøker er satt til side, vil jeg klare å bevise Alis unike overlegenhet. Det jeg 
har sagt om dette verset samsvarer med synspunktene til dine egne lærde. 
Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i, siterte "Hadithen av Likhet" i hans Kifayatu't-
Talib, kapittel 23, fra profeten om at Ali var lik profetene. Han sier at grunnen til at 
Ali ble kalt lik Noah i visdom var at Ali var hard mot de vantro og snill mot de 
troende. Allah har nevnt disse attributtene i den hellige Koranen. Ali, som alltid var 
med profeten, var "hard mot de vantro og medfølende til de troende." Og anta, som 
Sheikh Sahib sier, at frasen "og de som er med ham" refererer til Abu Bakr fordi 
han oppholdt seg i et par dager med profeten i hulen. Kan en slik mann være lik 
ham som ble oppdratt med profeten fra barndommen og fikk veiledning direkte fra 
Mohammed? 
  
  
Ali var den første til å erklære troen på Allahs Profet 
  
Videre på den avgjørende anledning ved erklæringen om hans profetenskap, var 
det ingen som støttet Muhammad utenom Ali. Dine eminente lærde, som Bukhari 
og Muslim, i deres Sahihain, Imam Ahmad ibn Hanbal i hans Musnad, og mange 
andre, som for eksempel Ibn Abdi'l-Birr i Isti'ab, Volume III, side 32, Imam Abu 
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Abdu'r-Rahman Nisa'i i Khasa'isu'l-Alawi, Sibt Ibn Jauzi i Tadhkira, side 63, 
Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi i Yanabiu'l-Mawadda, kapittel 12, på autoritet av 
Tirmidhi og Muslim, Muhammad ibn Talha Shafi'i i Matalibu's-Su'ul, delkapittel I, 
Ibn Abi'l-Hadid i Sharh Nahju'l-Balagha, Volume III, s. 258, Tirmidhi i Jam' al-
Tirmidhi, Volume II, side 314, Hamwaini i Fara'id, Mir Sayyid Ali Hamadani i 
Mawaddatu'l-Qurba, og selv den fanatiske Ibn Hajar i Sawa'iq al-Muhriqa, og 
andre fremtredende lærde har med liten variasjon av ord, relatert fra Anas Ibn 
Malik og andre at "Den hellige profeten ble utpekt som Allahs Profet på mandag, 
og at Ali erklærte sin tro på ham på tirsdag." Det er også berettet at "profetenskapet 
av Allah ble erklært på mandag, og at Ali ba med profeten på tirsdag." Og igjen at 
"Ali var den første mannen som erklærte sin tro på profeten." Også Tabari, Ibn 
Abi'l-Hadid, Tirmidhi, og andre beretter fra Ibn Abbas at "Ali var den første til å 
be." 
  
 
 
Opplæring av Ali fra barndommen av Den hellige profeten 
  
Jeg ber dere om å vurdere hva deres egne  teologer, som Nuru'd-din Ibn Sabbagh 
Maliki i hans Fusulu'l-Muhimma, kapittel "Tarbiatu'n-Nabi," side 16, og 
Muhammad ibn Talha Shafi'i i hans Matalibu's-Su'ul, kapittel 1, side 11, og andre 
har rapportert. Under en hungersnød i Mekka, fortalte profeten sin onkel, Abbas, at 
den yngste broren, Abu Talib, hadde for mange barn, og at hans midler til levebrød 
var lite. Muhammad anbefalte at hver av dem spurte Abu Talib om å støtte ett barn 
slik at den tunge byrden på ham ville bli redusert. Abbas var enig. De gikk til Abu 
Talib med sine forslag, og han aksepterte det. Abbas tok Jaffar al-Tayyar under 
hans ving, og profeten tok Ali. Maliki fortsetter, "Ali forble kontinuerlig med 
profeten før Mohammed hevdet sitt profetenskap." Ali erklærte sin tro på ham og 
fulgte ham som en profet av Allah når Ali bare var tretten. Han var den første 
mannen som akseptere islam. profetens kone Khadija, var den eneste personen som 
aksepterte profeten før Ali. I samme kapittel, melder Maliki at Ibn Abbas, Jabir Ibn 
Abdullah Ansari, Zaid Ibn Arqam, Muhammad Ibn Munkadar, og Rabi'atu'l-Mara'i 
sa at den første personen etter Khadija som trodde på profeten var Ali. Han sier at 
Ali henviste til dette faktum, noe som har blitt fortalt av deres lærde. Han sa: 
"Muhammed, Allahs Profet, er min bror og sønn av min onkel; Hamza, sjefen for 
martyrene, er min onkel; Fatima, datteren av profeten, er min kone; og hans datters 
to sønner er mine sønner av Fatima. Hvem av dere har blitt gitt en slik utmerkelse 
som jeg har? Jeg var den første til å akseptere islam da jeg bare var et barn. 
profeten erklærte på dagen av Ghadir al-Khum at det var obligatorisk å akseptere 
meg som veilederen deres. (Så sa han tre ganger) 'Ve over ham som står overfor 
Allah i morgen (på dommedagen), hvis han har utsatt meg for grusomhet.'" 
Muhammad ibn Talha Shafi'i i hans Matalibu's-Su'ul, del 1, kapittel 1, side 11, og 
mange andre av dine lærde, har rapportert at disse uttalelsene var som svar på 
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Mu'awiyas brev til Ali, der den førstnevnte hadde skrytet av at hans far var sjef for 
sin stamme under "tiden av uvitenhet", og at det i islam var han (Mu'awiya) som 
var kongen. Mu'awiya sa også at han var "onkel til de troende," "skribenten av 
Wahi" (åpenbaringer), og en mann av dydige meritter." Etter å ha lest brevet, sa 
Ali: "En mann av hans karakter - sønn av kvinnen som tygget levere - skryter til 
meg! (i referanse til Mu'awiyas mor, Hind, som etter slaget ved Uhud, i et anfall av 
raseri, rev opp den døde kroppen til Hamza, rev ut leveren hans og tygget den). 
Selv om Mu'awiya var bitter motstander av Ali, kunne han ikke nekte disse 
merittene. 
  
Videre Hakim Abu'l-Qasim Haskani, en av deres lærde, beretter fra Abdu'r-
Rahman ibn Auf, angående det ovennevnte verset av de ti Quraish som aksepterte 
islam, at Ali var den fremste blant dem. Ahmad Ibn Hanbal, Khatib Khawarizmi og 
Sulayman Balkhi Hanafi fortalte fra Anas ibn Malik at profeten sa: "Englene 
velsignet meg og Ali i syv år, for i løpet av denne tiden var det ingen stemme som 
proklamerte Allahs enhet unntatt min og Alis." Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali, i Sharh 
al-Nahju'l-Balagha, bind I, side 373-5, registrerte flere hadith fortalt gjennom deres 
lærde om at Ali var den fremste av alle andre når det kom til islam. Etter 
registreringen av de ulike versjonene og beretningene konkluderer han: "Så 
summen totalt av det vi har sagt er at Ali er den første av alle mennesker som 
aksepterte islam. Synspunktene som er i strid med det er sjelden og er noe som 
ikke er verdt vår oppmerksomhet." 
  
Imam Abu Abdu'r-Rahman Nisa'i, forfatteren til en av de seks autentiske bøkene i 
hadith, har registrert i Khasa'isu'l-Alawi, de første seks hadithene om dette emnet 
og har bekreftet at den fremste personen i islam, og den første som ba med profeten 
var Ali. I tillegg har Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi i Yanabiu'l-Mawadda, 
kapittel 12, registrert 31 hadith fra Tirmidhi, Hamwaini, Ibn Maja, Ahmad ibn 
Hanbal, Hafiz Abu Nu'aim, Imam Tha'labi, Ibn Maghazili, Abu 'l-Muwayyid 
Khawarizmi og Dailami, konklusjonen som er at Ali var den første blant hele det 
muslimske samfunnet til å ha akseptert islam. Selv den intolerante Ibn Hajar Makki 
har i Sawa'iq Muhriqa, kapittel 2, registrert hadith på det samme temaet, noe som 
har blitt akseptert av Sulayman Balkhi Hanafi i hans Yanabiu'l-Mawadda. Videre i 
Yanabiu'l-Mawadda, mot slutten av kapittel 12, relaterer han fra Ibn Zubair, Makki 
og han fra Jabir Ibn Abdullah Ansari, en hadith om Alis meritter, som jeg ønsker å 
presentere her med deres tillatelse for å konkludere med mitt argument. profeten 
sa: "Allah valgte meg som en Profet og åpenbarte hellige skrifter til meg. Jeg sa til 
ham: 'Å Allah, min Herre, Du sendte Moses til Farao, Moses ba deg om å gjøre 
hans bror, Aron, hans hjelper til å styrke sin hånd, slik at hans ord måtte bli vitnet 
til. Nå spør jeg Deg, Å Allah, at du utnevner for meg blant min familie en hjelper 
som kan styrke min hånd. Gjør Ali til min hjelper og bror, tilfør tapperhet i hans 
hjerte og gi ham makt over fienden. Ali var den første personen som trodde på meg 
og som vitnet til mitt profetenskap og den første personen til å erklære Allahs enhet 
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sammen med meg'. Etterpå fortsatte jeg å be til Allah. Derfor er Ali sjefen for 
etterfølgerne. Å følge ham er en velsignelse; å dø i lydighet til ham er martyrdom. 
Hans navn vises i Toraen sammen med mitt navn; hans kone, den mest 
sannferdige, er min datter; hans to sønner, som er lederne av ungdommene i 
Paradiset, er mine sønner. Etter dem alle er Imamene ambassadørene av Allah over 
Hans skapelse etter profetene; og de er dørene til kunnskap blant mitt folk. Den 
som følger dem er reddet fra Helvetes ild; han som følger dem er ledet til den rette 
vei; han som er utstyrt med kjærlighet for dem ved Allah vil sannelig bli sendt til 
Paradiset. Derfor å opplyste mennesker, ta hensyn." 
  
Jeg kunne sitert lignende hadither hele natten, som alle har blitt registrert av deres 
egne lærde. Men jeg tror dette er nok. Ali alene var forbundet med Den hellige 
profeten fra barndommen, og derfor er det passende at vi anser ham som den 
personen nevnt i ordene "de som er med ham", og ikke den som fulgte profeten på 
noen dagers reise. 
  
  
Alis tro mens han kun var et barn 
  
Hafiz: Du har bevist ditt poeng, og ingen har benektet at Ali var fremst i å 
akseptere islam. Men dette faktum kvalifiserer ikke ham som overlegen i 
sammenligning med andre følgesvenner. Sant nok, de store kalifene erklærte sin 
tro på islam flere år etter Ali, men deres tro var forskjellig fra hans og bedre. 
Årsaken er at Ali kun var et barn, og disse menneskene var modne. Selvsagt er 
troen til eldre og kloke menn bedre enn troen av et barn. I tillegg var Alis tro bare 
blindt følgende, og troen til disse menneskene var basert på fornuft. Tro som er 
anskaffet ved fornuft er bedre enn blind tro. Siden et barn, som ikke er under en 
religiøs plikt til å utføre oppgaver, ikke bekjenner troen unntatt ved å følge blindt, 
så Ali, som bare var et barn av tretten, bekjente sin tro kun gjennom å følge blindt. 
  
Velmenende: Slikt argument er egentlig overraskende å høre komme fra en lærd 
som deg. Jeg lurer på hvordan man tilbakeviser et slikt argument. Hvis jeg skulle si 
at du adopterer en slik posisjon ut av ondskap, ville det være mot min disposisjon å 
tilskrive et slikt motiv til en lærd som deg. La meg stille et spørsmål til deg: var 
Alis aksept av islam basert på hans personlige ønske eller på invitasjon av 
profeten? 
  
Hafiz: Hvorfor tar du en så alvorlig stilling på argumentet, når vi er i tvil, må vi 
diskutere. Som svar på spørsmålet ditt, innrømmer jeg at Ali aksepterte islam på 
invitasjon fra Den hellige profeten. 
  
Velmenende: Da profeten inviterte Ali til å akseptere islam, visste profeten at et 
barn ikke er bundet av religiøse forpliktelser? Hvis du sier at han ikke visste det, 
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tilskriver du uvitenhet til ham, og hvis han visste det, og inviterte Ali uansett, så 
var hans handling absurd. Selvfølgelig, å tilskrive absurditet til profeten er vantro 
siden en Profet er ufeilbarlig. Allah sier om ham i den hellige Koranen: 
 
"Heller ikke snakker han ut av eget begjær. Dette er intet annet enn åpenbaring 
som er åpenbart." (53: 3-4) 
  
profeten betraktet Ali som en person verdig til å bli invitert til å akseptere islam. 
Bortsett fra dette, å være ungdom utelukker ikke nødvendigvis en fra å ha visdom. 
Modenhet er tatt til betraktning til utskrivning av religiøse forpliktelser, men ikke 
for saker knyttet til visdom. Tro er opptatt med saker knyttet til visdom og ikke 
religiøse lover. Så Alis tro i løpet av barndommen er en dyd for ham akkurat som 
Allah forteller oss i den hellige Koranen om Jesus med disse ordene: 
  
"Han sa: Sannelig, jeg er en tjener av Allah, Han har gitt meg skriften, og gjort 
meg til en profet." (19:30) 
  
Også i dette kapitlet sier Han om profeten Yahya: 
  
"... og vi ga ham visdom mens han enda var et barn." (19:12) 
  
Sayyid Ali Humairi Yamani, (døde 179 EH), peker på det samme faktum i hans 
verspar. Han sier: "Akkurat som Yahya nådde rang av profetenskap i sin barndom, 
ble Ali, som var etterfølgeren til profeten og faren til sine sønner, også ordinert 
Ambassadørskap av Allah og vokteren av mennesker, mens han bare var et barn." 
  
Meritter og status gitt av Allah er ikke avhengig av alder. Visdom og intelligens 
avhenger av en medfødt tendens. Jeg er overrasket over din kommentar siden slike 
argumenter ble fremmet av Nasibis og khawarij på oppfordring av Umayyadene. 
De utskjelte Alis tro som bare blind tilslutning til det han lærte. Selv dine egne 
lærde har erkjent Alis fortrinn i denne sammenheng. Muhammad ibn Talha Shafi'i, 
Ibn Sabbagh Maliki, Ibn Abi'l-Hadid og andre har sitert Alis verspar. I en av sine 
verspar sier han: "Jeg var først og fremst blant dere i å omfavne islam da jeg bare 
var et lite barn." Hvis Alis tro på denne alderen ikke hadde vært meritterende, ville 
profeten ikke ha karakterisert det som sådan. Sulayman Balkhi Hanafi i hans 
Yanabiu'l-Mawadda, kapittel 55, side 202, beretter fra Ahmad Ibn Abdullah 
Shafi'i, som siterer fra den andre kalifen, Umar Ibn Khattab, som sa: "Abu Bakr, 
Abu Ubaida Jarra og en gruppe mennesker var til stede i selskapet med Allahs 
Profet når han klappet Ali på skulderen og sa: 'Å Ali! Du er den første og fremste 
blant alle troende og muslimer i å akseptere islam. Du er for meg som Aron var til 
Moses.'" 
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Også Imam Ahmad Ibn Hanbal beretter fra Ibn Abbas, som sa at han, Abu Bakr, 
Abu Ubaida Ibn Jarra og andre var med profeten da han la hånden på Alis skulder 
og sa: "Du er den fremste i troen på islam blant alle muslimer, og du er til meg som 
Aron var for Moses, Å Ali! Han som sier han er min venn, mens han er din fiende 
er en løgner." 
  
Ibn Sabbagh Maliki registrerer en lignende hadith i Fusulu'l-Muhimma, s. 125, fra 
Khasa'isu'l-Alawi som en beretning av Abdullah ibn Abbas, og Imam Abu Abdu'r-
Rahman Nisa'i rapporter i Khasa'isu'l-Alawi at han sa: "Jeg har hørt Umar ibn 
Khattab si ‘Nevn Alis navn med respekt, fordi jeg har hørt profeten si at Ali har tre 
kvaliteter. Jeg (Umar) ønsket at jeg bare hadde en av dem fordi enhver av disse 
egenskapene er meg kjærere enn noe annet i denne verden.‘" 
  
Ibn Sabbagh har berettet følgende i tillegg til hva andre har registrert. profeten sa 
om Ali, "Han som elsker deg elsker meg, og han som elsker meg, vil Allah elske, 
og den som Allah elsker, bringer Han til Paradiset. Men den som er fiendtlig 
innstilt til deg (Ali), er fiendtlig innstilt til meg, og han som er fiendtlig innstilt til 
meg, er Allah fiendtlig innstilt til og fordømmer ham til helvete." 
  
Alis erklæring av seg selv som muslim, selv mens han fortsatt var en gutt fastslår 
fortreffeligheten av hans visdom og kjennskap, som ingen annen muslim kan 
oppnå. Tabari i sin Ta'rikh siterer fra Muhammed Ibn Sa'ad Ibn Abi Waqqas, som 
sa: "Jeg spurte min far om Abu Bakr var den første av muslimene. Han sa: "Nei, 
mer enn femti mennesker aksepterte islam før Abu Bakr; men han var bedre enn 
oss som en muslim." Han skriver også at Umar Ibn Khattab omfavnet islam etter 
førtifem menn og tjueen kvinner." Når det gjelder den fremste i saken om islam og 
tro, var det Ali ibn Abi Talib." 
  
  
Alis tro var en del av hans natur 
  
Foruten det faktum at Ali var den fremste i å omfavne islam, besatt han en annen 
kvalitet, særegent til ham, og viktigere enn hans andre meritter: Alis islam stammer 
fra hans natur, mens hos andre andre oppstod troen først etter tidligere vantro. I 
motsetning til andre muslimer og følgesvenner til profeten, var Ali aldri en vantro. 
Hafiz Abu Nu'aim Ispahani i hans Ma Nazalu'l-Koranen Fi Ali, og Mir Sayyid Ali 
Hamadani i Mawaddatu'l-Qurba beretter at ibn Abbas sa: "Jeg sverger ved Allah at 
det var ingen som ikke hadde tilbedt avguder før de aksepterte islam unntatt Ali. 
Han aksepterte islam uten å noen gang ha tilbedt avguder." 
  
Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i i hans Kifayatu't-Talib, Kapittel 24 siterer at 
profeten sier: "De som tok ledelsen i å akseptere troen på Allahs enhet blant 
tilhengerne av profetene var tre personer som aldri var polyteister: Ali ibn Abu 
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Talib, mannen i Sura Ya Sin og den troende av Faraos folk. De Sannferdige er 
Habib al-Najjar, blant etterkommerne av Ya Sin, Esekiel blant etterkommerne til 
Farao og Ali ibn Abu Talib, som utmerket seg over alle av dem." Mir Sayyid Ali 
Hamadani i Mawaddatu'l-Qurba, Mawadda 7, Khatib Khawarizmi i Manaqib, og 
Imam Tha'labi i sin Tafsir beretter fra den andre kalifen, Umar Ibn Khattab: "Jeg 
bærer vitnesbyrd om at jeg har hørt profeten si: 'Hvis de syv himlene ble satt på en 
likevekt og Alis tro på den andre, ville Alis tro sannelig veiet tyngre." 
  
Det samme poenget har vært inkludert i et verspar komponert av Sufyan ibn Musab 
ibn Kufi: "Ved Allah, jeg vitner om at profeten sa til oss: "Det skal ikke være 
ukjent for noen at hvis troen av alle de som lever på jorden ble plassert i en skala 
av likevekt, og den av Ali i den andre skalaen, ville Alis tro oppveiet den andre." 
  
  
Ali utmerket seg over alle andre følgesvenner og hele samfunnet i meritter 
  
Mir Sayyid Ali Hamadani Shafi'i har registrert mange hadith i hans Mawaddatu'l-
Qurba, som støttet Ali sin fortreffelighet. I den syvende Mawadda siterer han fra 
Ibn Abbas at profeten sa: "Den beste av menn i alle verdener i min periode er Ali". 
  
De fleste av dine rettferdig-tenkende lærde har godtatt overlegenheten av Ali. Ibn 
Abi'l-Hadid i hans Sharh Nahju'l-Balagha, Volume 111, side 40, sier at Abu Jaffar 
Iskafi, sjefen for Mu'tazilite sekten, erklærte at Bashr Ibn Mu'tamar, Abu Musa, 
Jaffar Ibn Mubashshir, og andre lærde av Bagdad mente at: "Den mest 
fremragende personen blant alle muslimer var Ali ibn Abu Talib, og etter ham hans 
sønn Hassan, deretter hans sønn Hussain, etter ham Hamza og etter ham Jaffar ibn 
Abi Talib." Han fortsetter med å si at hans mester Abu Abdullah Basri, Sheikh 
Abu'l-Qasim Balkhi, og Sheikh Abu'l-Hassan Khayyat hadde samme tro som Abu 
Jaffar Iskafi om overlegenhet av Ali. Han forklarer troen av Mu'tazilite sekten som 
følgende: "Den beste av mennene etter profeten av Allah, er etterfølgeren av 
profeten, mannen til Fatima, Ali; etter ham, hans to sønner, Hassan og Hussain; 
etter dem, Hamza, og etter ham Jaffar (Tayyar). 
  
Sheikh: Hvis du visste om uttalelsene av de lærde til støtte for fortreffeligheten av 
Abu Bakr, ville de ikke ha gjort slike bemerkninger. 
  
  
Alis tro var overlegen enn Abu Bakr sin tro 
  
Velmenende: All pålitelig sunni lærde har erkjent overlegenheten til Ali. For 
eksempel kan du referere til Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali sin Sharhe Nahju'l-Balagha, 
Volume 111, side 264, der det samme utsagnet har blitt sitert fra Jahiz at Abu 
Bakrs tro var bedre enn Alis. Men Abu Jaffar Askafi, en av de eminente lærde av 
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Mu'tazilite sekten har avvist denne påstanden, og sier at Alis tro var overlegen til 
Abu Bakrs og alle andre følgesvenner. Abu Jaffar sa: "Vi benekter ikke 
fortreffeligheten av følgesvennene, men sannelig anser vi ikke noen av dem som 
bedre enn Ali." Ali var av en slik opphøyet rang at det å nevne hans navn sammen 
med andre følgesvenner er ukledelig. Faktisk kan dydene av følgesvennene ikke 
sammenlignes med de opphøyde merittene av Ali. Mir Sayyid Ali Hamadani 
forteller i sin Mawadda VII fra Ahmad Ibn Muhammadu'l-Karzi Baghdadi, som sa 
at han hørte fra Abdullah Ibn Ahmad Ibn Hanbal, som spurte sin far Ahmad Ibn 
Hanbal om rangeringen av følgesvennene til profeten. Han nevnte Abu Bakr, 
Umar, og Uthman for deretter å stoppe. Abdullah spurte deretter sin far: "Hvor er 
navnet til Ali ibn Abu Talib?" Faren svarte: "Han tilhører den hellige familien av 
profeten. Vi kan ikke nevne navnet hans (å være av en slik prominens) sammen 
med disse menneskene." 
  
  
Vi ser i den hellige Koranen at i verset av Mubahala er Ali referert til som "selvet" 
av Den hellige profeten. Det er en hadith til støtte for dette synet, som er registrert i 
den samme Mawadda VII, fortalt fra Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab. Han sa at en 
dag imens han telte navnene på følgesvennene, nevnte han Abu Bakr, Umar og 
Uthman. En mann sa: "Å Abu Abdu'r-Rahman! Hvorfor utelot du navnet til Ali?" 
Han svarte: "Ali er en av etterkommerne til profeten. Han kan ikke bli inkludert 
med noen andre. Han er i samme kategori som profeten av Allah." 
  
La meg relatere en annen hadith fra samme Mawadda. Det er fortalt at Jabir Ibn 
Abdullah Ansari en dag i nærværet av Muhajirin (Emigranter fra Mekka som bor i 
Medina) og Ansar ("hjelperne" av Medina som mottok de muslimske innvandrerne 
i lokalsamfunnet), at profeten sa til Ali, "Å Ali! Hvis en mann ber komplette 
bønner til Allah, for deretter tviler på at du og din familie er overlegne enn alle 
andre vesener, skal hans oppholdssted være helvete." 
  
(Etter å ha hørt denne hadithen, viste alle de tilstedeværende, spesielt Mr. Hafiz, 
omvendelse, for at de ikke skulle være blant de tvilsomme). Jeg har kun henvist til 
noen få hadither. Ditt valg ser ut til å være å avvise alle disse autentiske hadithene 
som er registrert inn i deres egne bøker, eller å erkjenne at Alis tro var overlegen til 
den av alle følgesvennene, deriblant Abu Bakr og Umar. Jeg ber deg også om å 
vurdere hadithen (anerkjent av begge sekter) hvor Den hellige profeten sa i 
anledning av Ghazawa al-Ahzab (også kjent som Slaget av Khandaq), da Ali drept 
Amru Ibn Abd al-Wudd med ett slag av hans sverd: "Et slag av Ali i slaget ved 
Khandaq (Grøften) har tjent mer fortjeneste for ham enn belønningen av gode 
gjerninger for hele samfunnet (jinn og menn) inntil dommedagen." Hvis bare et 
slag av sverdet var bedre i fortjeneste enn bønnene til jinn og mennesker sammen, 
kan sannelig ikke hans forrang settes spørsmålstegn av noen som helst bortsett fra 
ondsinnede fanatikere. 
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Ali som selvet av Den hellige profeten 
  
Hvis det ikke hadde vært noen andre bevis for Alis overlegenhet over alle andre 
følgesvenner og for menneskeheten som helhet, er verset av Mubahala tilstrekkelig 
for å bevise hans fortreffelighet. Det refererer til Ali som sjelen til profeten. 
profeten var riktignok overlegen over hele menneskeheten fra begynnelsen til 
slutten. Således er ordet "anfusana" (våres selv) i verset henvist til Ali som beviser 
at han også var overlegen over hele menneskeheten fra begynnelsen til slutten. 
Kanskje du nå vil innrømme at frasen "Og de som er med ham," er referert til Ali. 
Han var med profeten før noen andre fra begynnelsen av islam. 
  
Om hvorfor Ali ikke ledsaget profeten på natten av hans migrasjon fra Mekka, er 
klart fordi profeten betrodde Ali med flere viktige oppgaver. Ingen var så pålitelig 
som Ali. Han ble etterlatt i Mekka for å returnere eiendom som var betrodd til 
profeten. (Alis andre oppgave var å sende medlemmer av profetens familie og 
andre muslimer til Medina. Og selv om Ali ikke var med profeten i hulen den 
kvelden, utførte han en viktigere plikt hvor han lå i profetens seng og satte sitt eget 
liv i fare). 
  
  
Koranens vers i lovprisning av Ali da han sov i profetens seng på natten av 
Hijra 
  
Dine egne lærde har nevnt Alis fortrinn i sine kommentarer. For eksempel Ibn 
Sab'i Maghribi i Shifa'u's-Sudur, Tibrani i Ausat og Kabir, Ibn Athir i Usudu'l-
Ghaiba, bind IV, side 25, Nuru'd-Din Sabbagh Maliki i Fusuli'l-Muhimma Fi 
Ma'rifati'l-'aimma, side 33, Abu Ishaq Tha'labi Fazil Nishapuri, Fakhru'd-Din Razi 
og Jalalu'd-Din Suyuti, hver på sin Tafsir, Hafiz Abu Nu'aim Ispahani, den 
velkjente Shafi'i beretteren i Ma Nazala'l-Koranen fi' Ali, Khatib Khawarizmi i 
Manaqib, Sheikhu'l-islam Ibrahim ibn Muhammad Hamwaini i Fara'id, 
Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i i Kifayatu't-Talib, kapittel 62, Imam Ahmad 
ibn Hanbal i Musnad, Muhammad ibn Jarir gjennom ulike kilder, Ibn Hisham i 
Siratu'n-Nabi, Hafiz Muhaddith av Damaskus i Arba'in Tiwal, Imam Ghazali i 
Ihya'u'l-Ulum, Volume III, side 223, Abu's-Sa'adat in Faza'ilu'l-Itrati't-Tahira, Ibn 
Abi'l-Hadid i Sharhe Nahju'l-Balagha, Sibt Ibn Jauzi i Tadhkira, og andre av din 
fremtredende lærde rapporterer at når profeten tiltenkte, ved guddommelig befaling 
om å forlate Mekka for Medina, spurte han Ali om å bruke hans (profetens) grønne 
dyneog om å sove i sengen sin. Deretter sov Ali i profetens sted. Da fortalte Allah 
den Allmektige englene Gabriel og Michael at Han hadde gjort dem brødre, og at 
en av dem ville leve lenger enn den andre. Han spurte dem om hvem som var villig 
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til å gi sin bror hans overflødige liv, omfanget av som ingen av dem visste. De 
spurte Ham om valget var obligatorisk. De ble fortalt at det ikke var obligatorisk. 
Ingen av dem valgte å skille seg av med hans overflødige liv. Deretter fulgte de 
guddommelige ord: "Jeg har skapt brorskap mellom min ambassadør Ali og min 
Profet Muhammed. Ali har tilbudt seg å ofre sitt liv på grunn av profetens liv. Ved 
å sove i profetens seng, beskytter han profetens liv Ali. Nå er begge dere pålagt til 
å gå til jorden og redde ham fra fiendens onde planer." Deretter, dro begge av dem 
til jorden. Gabriel satt ved Alis hode og Michael ved hans føtter. Gabriel sa: 
"Gratulerer, Å sønn av Abu Talib! I han Allah tar stolthet i nærværet av Hans 
engler." Etter dette ble følgende vers åpenbart til profeten: 
  
"Og av folk finnes det de som selger sitt selv for å oppnå Guds tilfredsstillelse, og 
Gud er full av kjærlighet til (Hans) tjenere." (2:207) 
  
Nå bønnfaller jeg deg, respekterte mann, om å vurdere dette verset nøye når du 
kommer hjem i kveld og til å trekke din egen konklusjon. Tilhører overlegenhet 
ham som holdt seg med profeten på noen få dagers reise, uttrykte frykt og sorg, 
eller til ham som risikerte livet sitt samme kveld tappert og med glede, for 
sikkerheten til Den hellige profeten. Imam Jaffar Askafi, en av de store lærde og 
lederne av Mu'tazilitene, beviser, slik det står i Abi'l-Hadid sine kommentarer i 
Nahju'l-Balagha, Volume III, side 269-281 at da Ali sov i profetens seng var det 
mer overlegent iforhold til det korte oppholdet av Abu Bakr med Den hellige 
profeten. Han sier: "De muslimske lærde mener enstemmig, at Ali sin 
fortreffelighet på den kvelden er så opphøyet at det i realiteten ikke er noen 
mennesker som kunne nå det bortsett fra Ishaq (Isaac) og Ibrahim (Abraham) når 
de var forberedt på å ofre sine liv i lydighet til Allahs vilje."(De fleste 
kommentatorer av lærde og historikere mener at det var Ismail som tilbød seg for å 
bli ofret og ikke Ishaq). 
 
På side 271 av Sharhe-Nahju'l-Balagha blir uttalelsen av Abu Jaffar Askafi i svar 
til Abu Uthman Jahiz Nasibi registrert. Han sier: "Jeg har allerede bevist tidligere 
at da Ali sov i profetens seng på natten av migrasjonen er mer overlegent til Abu 
Bakr sitt selskap med profeten i hulen. For å understreke poenget mitt, vil jeg 
bevise det fra to andre synspunkter. For det først, hadde profeten av Allah et 
gammelt og nært forhold til Ali, og elsket ham inderlig. Derfor følte han tap av 
kjærlighet når de ble separert. På den andre siden, hadde Abu Bakr glede av 
privilegiet av å gå med profeten. Siden Ali led ved smerten av separasjon, økte 
hans gjengjeldelse fordi jo større smerten er i tjeneste, desto større er belønning for 
det. For det andre, siden Abu Bakr hadde intensjon om å forlate Mekka, og hadde 
selv forlatt det en gang tidligere alene, ble hans situasjon som borger der stadig 
vanskeligere. Så da han forlot Mekka sammen med profeten, ble hans lengsel etter 
å dra oppfylt. Derfor er det ingen slik moralsk fortreffelighet på grunn av ham, slikt 
som til Ali, som led og risikerte livet sitt." 
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Ibn Sab'a Maghribi sier i sin Shifa'u's-Sudur om tapperheten til Ali: "Det er 
komplett enstemmighet blant de arabiske lærde at på natten av Hijra (migrasjon), at 
da Ali sov i profetens seng var mer overlegent enn å gå ut med ham. Ali gjorde seg 
selv til profetens representant og risikerte livet for profetens skyld. Dette punktet er 
så klart at ingen har benektet det, bortsett fra de som er plaget med sinnssykdom 
eller fanatisme." 
  
Jeg stopper her og kommer til hovedpoenget mitt . Du sa at Koranens frase: 
  
"Hard mot de vantro" (48:29) 
  
refererer til den andre kalifen, Umar Ibn Khattab. Men denne påstanden kan ikke 
aksepteres bare fordi du sier det. Vi må finne ut hvorvidt dette attributtet er 
karakteristisk for ham eller ikke. Hvis det kan bevises, er jeg villig til å akseptere 
det. Tydeligvis kan hardhet vises på to måter: i religiøse debatter der man gjennom 
kraften av argumentasjon medfører at de lærde av motsatt side blir knust eller at 
tapperheten blir vist på slagmarken. Så vidt lærdes diskusjoner er berørte, er det 
ikke en eneste hendelse i historien da Umar viste noen hardhet. I alle fall, har jeg 
ikke sett noen historiske opptegnelser som indikerer at Umar viste hardhet i 
diskusjoner. Jeg skal være forpliktet til deg om du kan sitere noe slikt tilfelle. 
  
Faktisk har dine egne lærde blitt enige om at det var Ali som løste vanskelige 
juridiske og religiøse problemer i perioden av de tre første kalifene. Selv om 
Umayyadene og de blinde tilhengere av Abu Bakr fabrikkerte utallige hadith på 
deres vegne, kunne de ikke skjule det faktum at når menn av annen tro kom til Abu 
Bakr, Umar eller Uthman, for å løse vanskelige spørsmål, refererte kalifene 
spørsmålene til Ali. Ali ga dem slike overbevisende svar at mange ikke-muslimer 
omfavnet islam. Det faktum at Abu Bakr, Umar og Uthman erkjente Alis 
overlegenhet er tilstrekkelig til å bevise mitt poeng. Dine egne lærde har skrevet at 
kalifen Abu Bakr sa: "Fjern meg, fjern meg, siden jeg ikke er bedre enn dere så 
lenge Ali er blant dere." Minst sytti ganger innrømte kalifen Umar: "Hvis Ali ikke 
hadde vært der, ville Umar ha blitt ruinert." De fleste av de forhold som involverte 
fare har vært nevnt i bøkene, men jeg ønsker ikke å bruke tid ved dette punktet. Det 
kan være flere viktige temaer å diskutere. 
  
Nawab: Hvilke temaer kan være viktigere enn dette? Er disse sakene nevnt i våres 
bøker? Hvis de er, vil du vennligst forklare det? 
  
Velmenende: De rettferdige lærde av din sekt er enige om at Umar ofte innrømmet 
at Ali kom til hans redning. 
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Bevis vedrørende at Umar sa "hadde ikke Ali vært der, ville Umar ha blitt 
ruinert" 
  
Qazi Maulana Fazlullah Ibn Ruzbahan, den fanatiske i sin Ibtalu'l-Batil; Ibn Hajar 
Asqalani i hans Tihdhibu'l-Tahdid, trykt i Hyderabad Daccan, side 337; Ibn Hajar i 
Isaba, Volume II, trykt i Egypt, side 509; Ibn Qutayba Dinawari i ta'wil al-
Mukhtalafu'l-Hadith, side 201-202, Ibn Hajar Makki i Sawa'iq al-Muhriqa, side 78; 
Hajj Ahmad Afindi i Hidayatu'l-Murtab, side 146 og 152; Ibn Athir Jazari i 
Usudu'l-Ghaiba, bind IV, side 22; Jalalu'd-Din Suyuti i Ta'rikhu'l-Khulafa, side 66; 
Ibn Abdu'l-Birr Qartabi i Isti'ab, Volume II, side 474; Sayyid Mu'min Shablanji i 
Nuru'l-Absar, side 73; Shahabu'd-Din Ahmad ibn Abdul-Qadir A'jili i Zakhiratu'l-
Ma'al; Muhammed ibn Ali As-Saban i Is'afu'r-Raghibin, side 152; Nuru'd-Din ibn 
Sabbagh Maliki i Fusulu'l-Muhimma, side 18; Nuru'd-Din Ali ibn Abdullah 
Samhudi i Jawahiru'l-Iqdain; Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazili i Sharhe Nahju'l-Balagha, 
bind I, side 6, Allama Qushachi i Sharh al-Tarid, side 407, Khatib Khawarizmi i 
Manaqib, side 48 og 60, Muhammad ibn Talha Shafi'i i Matalibu's-Su'ul sub-
kapittel 6, side 29, Imam Ahmad ibn Hanbal i Faza'il samt Musnad; Sibt Ibn Jauzi i 
Tadhkira, side 85 og 87, Imam Tha'labi i Tafsir Kafshu'l-Bayan, Allama Ibn 
Qayyim Jauzi i Turuqi'l-Hakim, registrerer Ali sin dom fra side 41 til side 53; 
Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i i Kifayatu't-Talib, kapittel 57; Ibn Maja 
Qazwini i Sunan, Ibn Maghazili Shafi'i i Manaqib; Ibrahim ibn Muhammad 
Hamwaini i Fara'id; Muhammed ibn Ali ibn Hassani'l-Hakim i Sharh al-Fathi'l-
Mubin, Dailami i Firdaus, Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi i Yanabiu'l-Mawadda, 
kapittel 14, Hafiz Abu Nu'aim Ispahani i Hilyatu'l-Auliya så vel som i Ma Nazala'l-
Koranen fi Ali, og en rekke andre store lærde av din sekt, med liten variasjon i ord, 
har berettet at Umar sa: «Hvis det var ingen Ali, ville Umar ha blitt ruinert." Den 
store teologen, Ganji Shafi'i, i kapittel 57, av hans Kifayatu't-Talib Fi Manaqib Ali 
ibn Abu Talib, etter å ha berettet noen autentisk hadith, rapporterer han fra 
Hudhaifa Ibn Yaman at "en dag møtte Umar ham og spurte ham: 'Hva var din 
tilstand når du våknet om morgenen?' Hudhaifa sa: 'Jeg stod opp om morgenen og 
hatet sannheten, likte ugagn, vitner om ting til det usette; lærte utenat det uskapte, 
resiterte hilsener uten å være i en tilstand av rituell renhet, og å vite at det som er 
for meg på jorden ikke er for Allah i himmelen.' Umar ble rasende av disse 
bemerkningene og ville straffe Hudhaifa da Ali kom inn. Han (Ali) la merke til 
tegn på raseri på Umars ansikt og spurte hvorfor han var så sint. Umar fortalte 
ham, og Ali sa: 'Det er ikke noe alvorlig ved disse bemerkningene: Hva Hudhaifa 
sa var riktig. Sannheten betyr døden, som han avskyr; ugagn betyr rikdom og barn, 
som han liker; og når han sier at han vitner om hva han ikke har sett, betyr dette at 
han vitner om Allahs enhet, døden, dommedag, Paradise, Helvete, broen over det 
som heter Sira, ingen av dem som han har sett. Når han sier at han lærer utenat hva 
som er uskapt, refererer dette til den hellige Koranen; når han sier at han resiterer 
hilsener uten  å være i rituell renhet, refererer dette til å resitere hilsener på 
profeten av Allah, som er tillatt uten å være i rituell renhet; når han sier han har for 



 165 

seg selv på jorden hva som ikke er for Allah i himmelen, refererer dette til sin 
kone, da Han ikke har noen kone eller barn.' Umar sa da: 'Umar ville ha gått tapt 
hvis Ali ikke hadde kommet.'" Ganji Shafi'i sier at Umars uttalelse er bekreftet 
ifølge rapporter av de fleste av beretterne til hadithen. Forfatteren av Manaqib sier 
at kalifen Umar gjentatte ganger sa: "Å Abu'l-Hassan (Ali)! Jeg vil ikke være en 
del av et samfunn uten deg." Han sa også: "Kvinner er ute av stand til å føde et 
barn som Ali." 
  
Muhammad ibn Talha Shafi'i i hans Matalibu's-Su'ul og Sheikh Sulayman Balkhi 
Hanafi i Yanabiu'l-Mawadda, kapittel 14, beretter fra Tirmidhi, registrerer en 
detaljert rapport fra Ibn Abbas hvor han på slutten sier: "Følgesvennene av 
profeten pleide å søke religiøse dommer fra Ali, og de aksepterte hans avgjørelser. 
Dermed sa Umar Ibn Khattab ved flere anledninger: "Hvis det ikke var for Ali, 
ville Umar ha blitt ruinert." 
  
I religiøse spørsmål og diskusjoner viste Umar ingen hardhet. Tvert imot, 
innrømmet han sin egen manglende evne og erkjente Ali som hans tilflukt. Selv 
Ibn Hajar Makki i kapittel III i Sawa'iq Muhriqa, rapporterer fra Ibn Sad sitater 
hvor Umar sier, "Jeg søker Allahs hjelp i å avgjøre disse vanskelige problemer 
hvor Abu-l-Hassan (Ali) ikke er tilgjengelig." 
  
 
Kalifen Umar sin tapperhet ble aldri observert på noen slagmarken 
  
Når det kommer til Umar sin hardhet på slagmarken, er det ingen forekomst av 
dette i historien. Tvert imot, historikere i begge sekter forteller at når Umar møtte 
på en mektig fiende, tok han til hælene. Således flyktet andre muslimer også, og 
den muslimske hæren ble ofte beseiret. 
  
Hafiz: Du har gradvis økt uvennligheten din. Du har fornærmet kalifen Umar, som 
var stoltheten av muslimene og i hans tid oppnådde muslimene store seire. På 
grunn av Umar, vant muslimske hærer sine kamper. Du kaller ham en feiging og 
sier at han løp vekk fra slagmarken, og at nederlaget til den muslimske hæren var 
på grunn av ham! Er det riktig for en mann av ditt kaliber å sverte kalifen Umar? 
  
Velmenende: Jeg er redd du tar feil. Selv om du har vært med meg i mange netter, 
har du ikke forstått meg. Kanskje du tror at det er på grunn av fiendskap at jeg 
kritiserer eller roser menn. Det er ikke det.. Slike debatter opphisser ofte skadelige 
tendenser, som ikke er i samsvar med lovene til den hellige Koranen. 
  
Koranen sier klart: 
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"Dere som tror! Unngå mistanke så mye (som mulig): For mistanke i noen tilfeller 
er en synd." (49:12) 
  
Du antar at mine uttalelser er motivert av ondskap. Det er faktisk omvendt. Jeg har 
ikke ytret et ord i motsetning til hva dine egne lærde har skrevet. Du har nettopp 
sagt at jeg har fornærmet kalifen Umar. Men det var ikke den minste indikasjon på 
en fornærmelse. Hva jeg sa tilsvarer hva historikerne har sagt og skrevet. Nå er jeg 
nødt til å gi et klarere syn på fakta for å gjøre dette klart. 
  
  
Erobringene var ikke på grunn av Umar  
  
Du sa at kalifen Umar var ansvarlig for de muslimske erobringene. Ingen benekter 
at muslimene oppnådde store erobringer under kalifatet av Umar. Men husk at, i 
henhold til bevisene av dine fremtredende lærde, som Qazi Abu Bakr Khatib, i 
hans historie av Bagdad, Imam Ahmad Ibn Hanbal i Musnad, Ibn Abi'l-Hadid i 
Sharhe-Nahju'l-Balagha, og mange andre forfattere, Khalifen Umar søkte 
veiledning fra Ali i alle administrative og militære spørsmål. Og han handlet på 
Alis råd. I tillegg var det en forskjell i de islamske erobringene til ulike perioder. 
Den første typen referer til erobringer under tiden av profeten, noe som først og 
fremst skyldtes Alis tapperhet. Alle er enige om at Ali var den modigste av de 
modige. Hvis han ikke kjempet i en kamp, ble seier ikke oppnådd. Som for 
eksempel, i slaget ved Khaibar, led han av en øye sykdom, og det var umulig for 
ham å gå til kamp. Muslimene led gjentatte nederlag før han ble kurert av profeten. 
Ali rykket frem mot fienden og erobret fortene av Khaibar. I slaget ved Uhud, da 
muslimene brøt rekkene og løp, var det Ali som sto fast i posisjon. Modig beskyttet 
han profeten fra fienden til en skjult stemme ropte: "Det er ingen helt som Ali og 
ingen sverd som  Dhu'l-fiqar." 
  
Den andre typen erobringer gjelder de kampene som ble utkjempet etter profetens 
død. Disse seirene var på grunn av tapperheten til de store muslimske soldatene og 
deres ekspertise planlegging. Men vi er ikke her opptatt av de islamske erobringene 
under kalifatet til Umar. Vårt tema er modigheten til kalifen Umar selv i 
slagmarken. Det er ikke bekreftet av noen historiske bevis. 
  
Hafiz: Det er fornærmende å hevde at kalifen Umar løp fra slagmarken, og at dette 
førte til nederlag for muslimene. 
  
Velmenende: Hvis det å sitere historiske fakta er en fornærmelse, så er denne 
fornærmelse blitt registrert av dine egen lærde. 
  
Hafiz: Hvor har våre lærde skrevet at kalifen Umar flyktet fra slagmarken? Når har 
han ført til nederlag for muslimene? 
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Abu Bakr og Umar sitt nederlag i slaget ved Khaibar 
  
Velmenende: Siden Ali led av en infeksjon i øyet på den første dagen av slaget ved 
Khaibar, ga profeten det muslimske flagget til Abu Bakr, som ledet den muslimske 
hæren mot jødene. Han returnerte, etter en kort kamp med lidelse. Neste dag ble 
det muslimske flagget gitt til Umar, men før han nådde stedet for slaget, flyktet han 
i panikk. 
  
Hafiz: Disse uttalelsene er sjia fabrikasjoner. 
  
Velmenende: Slaget ved Khaibar var en viktig begivenhet av profetens liv, 
registrert i detalj av historikere i begge sekter. Hafiz Abu Nu'aim Ispahani i hans 
Hilyatu'l-Auliya, bind I, side 62, Muhammad ibn Talha Shafi'i i Matalibu's-Su'ul, 
side 40, fra Sira av Ibn Hisham, Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i i Kifayatu't-
Talib, kapittel 14, og mange andre av dine lærde har registrert denne hendelsen. 
Men de mest autentiske beretningene er av de to store lærde: Muhammad ibn 
Ismail Bukhari, som skriver i sin Sahih, Volume II, trykt i Egypt, 1320 E.H, side 
100, og Muslim Ibn Hujjaj, som skriver i sin Sahih, Volume II, trykt i Egypt, 1320 
EH, side 324, at "kalifen Umar flyktet fra slagmarken ved to anledninger." Blant de 
mange klare bevis på dette punktet er de entydige versene av Ibn Abi'l-Hadid den 
Mu'tazilite, kjent som Alawiyyat al-Sab'a, i lovprisning av Ali. Når det gjelder 
"Porten av Khaibar," sier han: "Har du hørt historien om Erobringen av Khaibar? 
Så mange mysterier er knyttet sammen som har forvirret selv det kloke sinn! Disse 
to (Abu Bakr og Umar) hadde ingen sans for, eller kjennskap om å bære et flagg 
(som betyr at de ikke hadde noen talent i å leder en hær). De visste ikke 
hemmeligheten for å opprettholde prestisjen til et flagg, de dekket den med hån og 
tok til sine hæler, selv om de visste at det å flykte fra slagmarken er det samme 
som å bli vantro. De gjorde det på grunn av den modigste jødiske soldaten, en høy 
ungdom med et nakent sverd i hånden, ridende på en hest av ruvende skikkelse, 
angrep dem, som en spent mannlige struts, som hadde fått sin styrke fra vårens luft 
og vegetasjon. Han var som en stor fugl som hadde pyntet seg med en vakker farge 
og som skulle mot sin elskede. Dette skremt de to mennene". Ibn Abi'l-Hadid 
adresserer dem (Abu Bakr og Umar) og sier videre: "Jeg ber om unnskyldning for 
deg, for ditt nederlag og for din flykt, siden alle misliker død og elsker livet. Som 
alle andre, likte du heller ikke døden selv om det ikke er noen immunitet fra døden. 
Men du kan ikke flykte fra døden." 
  
Min hensikt er ikke å fornærme noen. Jeg relaterer historiske fakta for å vise at 
kalifen ikke hadde noen slik tapperhet som ville gjøre han fortjent til navnet "hard 
mot de vantro." Faktumet er at han løp fra krigene. Kun Ali alene, var hard mot de 
vantro i hver eneste anledning. Dette faktum har blitt vitnet av Allah i Koranen. 
Han sier: 
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"Dere som tror! Om noen faller fra i religionen, så vil Gud sende andre som Han 
elsker og som elsker Ham, snille og omgjengelige mot de troende, faste og harde 
mot de vantro, som vil kjempe for Guds sak uten å frykte noen kritikk. Dette er 
Guds godhet, som Han gir hvem Han vil..."(5:54). 
  
Hafiz: Det er forbausende at du prøver å tillegge dette verset til Ali. Dette verset 
refererer til de troende som besitter disse kvalitetene og er Allahs kjære. 
  
Velmenende: Det ville vært bedre hvis du spurte meg om hva slags argument jeg 
kunne innrede til støtte for min påstand. Mitt svar er at hvis dette verset ble 
åpenbart i ros av alle de troende, ville de aldri ha løpt fra slagmarken. 
  
Hafiz: Er det rettferdig å beskylde de troende og profetens følgesvenner av å flykte 
fra fare? Disse menneskene kjempet tappert i kamp. 
  
Velmenende: Det er ikke jeg som har kalt dem "løpere". Historien beskriver dem 
som sådan. Kanskje du har glemt at i slagene ved Uhud og Hunain valgte både de 
troende og følgesvennene generelt, inkludert de store følgesvennene til profeten, å 
flykte. Som det er rapportert av Tabrini og andre, forlot de profeten alene blant de 
vantro. Er det mulig at de som snudde ryggen til fienden ved å forlate Den hellige 
profeten alene for å møte fienden var de kjære til Allah og Hans Profet? 
  
Jeg er ikke den eneste som hevder at dette verset er i lovprisning av Ali. Abu Ishaq 
Imam Ahmad Tha'labi, som du anser som sjefen for dine hadither, skriver i sin 
Kashfu'l-Bayan at dette verset ble åpenbart i lovprisning av Ali fordi ingen annen 
person besatt attributtene som er nevnt i den. Ingen historiker har skrevet at Ali 
noensinne sviktet i noen av de 36 slagene utkjempet av profeten. I slaget ved Uhud, 
når alle de andre følgesvennene flyktet, og fiendens 5000 soldater angrep 
muslimene, var den eneste personen som forble på sin post til seieren ble oppnådd 
Ali. Selv om han ble såret på flere steder og blødde voldsomt, samlet han de som 
hadde flyktet og fortsatte å kjempe til seier ble oppnådd. 
  
Hafiz: Skammer du deg ikke over for å tillegge slike egenskaper til de store 
følgesvennene? Alle følgesvennene generelt og de to kalifene - Abu Bakr og Umar 
- spesielt, omringet profeten tappert og beskyttet ham. 
  
Velmenende: Du har ikke studert historie veldig nøye tydeligvis. Generelt har 
historikere skrevet at i slagene ved Uhud, Hunain og Khaibar flyktet alle 
følgesvennene. Jeg har fortalt deg om Khaibar. Når det gjelder Hunain, sier Hamidi 
i hans Jam 'al-Bainu's-Sahihain og Halabi i hans Siratu'l-Halabiyya Volume III, 
side 123, at alle følgesvennene flyktet, bortsett fra fire: Ali og Abbas var foran 
profeten, Abu Sufyan ibn Harith holdt tøylene av profetens hest og Abdullah Ibn 
Mas'ud sto på hans venstre side. Og husk at flukten av muslimene ved Uhud har 
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ikke blitt avvist av noen. Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i i hans Kifayatu't-
Talib, kapittel 27, med sine egne kilder, siterer Abdullah Ibn Mas'ud som skal ha 
sagt at profeten sa: "Når enn Ali ble sendt alene i en kamp, så jeg Gabriel på hans 
høyre side, Michael på hans venstre side og en sky skjerme ham fra oven til Allah 
gjorde ham seirende". 
  
Imam Abu Abdu'r-Rahman Nisa'i beretter hadith 202 i hans Khasa'is al-Alawi at 
Imam Hassan, iført en svart turban, kom til folket og berettet om kvalitetene til sin 
far, og sa at i slaget ved Khaibar, da Ali gikk mot festningen, "kjempet Gabriel på 
hans høyre side og Michael på hans venstre side. Han møtte fienden med stor 
tapperhet til han oppnådde seier og var kvalifisert ‘Allahs kjærlighet." 
  
  
Ali var den elskede av Allah og av Den hellige profeten 
  
I dette verset sier Allah at Han elsker de som har disse egenskapene, og at de også 
elsker Ham. Denne kvaliteten av å være elsket av Allah er særegen for Ali. Det er 
en mange bevis til støtte for dette synet. Blant de mange hadith knyttet til denne 
saken er den som er rapportert av Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i i hans 
Kifayatu't-Talib, kapittel 7. Han beretter, gjennom sine egne kilder, fra Abdullah 
Ibn Abbas, som sa at han en dag satt sammen med sin far, Abbas, foran Den 
hellige profeten. Da kom Ali inn og hilste på Mohammed stod profeten opp, tok 
Ali i armene sine, kysset ham mellom øynene, og fikk ham til å sitte ned ved hans 
høyre side. Abbas spurte da profeten om han elsket Ali. profeten svarte: "Min 
respekterte onkel! Ved Allah, Allah elsker ham mer enn det jeg elsker ham." 
  
  
Hadithen av banneret i erobringen av Khaibar 
  
Det sterkeste beviset på at Ali var den elskede av Allah, og at han var den mest 
modige mannen  på slagmarken, er hadith al-Rayat (Hadithen av Ensign), som er 
en del av dine autentiske samlinger av tradisjoner. Ingen av din fremtredende lærde 
har benektet det. 
  
Nawab: Hva er hadith al-Rayat? Hvis du ikke har noe imot, vennligst siter det med 
dens kilder. 
  
Velmenende: De fremtredende lærde og historikere fra de to sektene har begge 
berettet hadith al-Rayat. For eksempel, Muhammad ibn Ismail Bukhari, i sin Sahih, 
Volume II, Kitabu'l-Jihad Wa's-Siyar, kapittel Du'au'n-Nabi, også Volume III, 
Kitabu'l-Maghazi, kapittel Ghazawa al-Khaibar; Muslim Ibn Hajjaj i sin Sahih, 
bind 2, side 324; Imam Abdu'r-Rahman Nisa'i i hans Khasa'isu'l-Alawi; Tirmidhi i 
sin Sunan; Ibn Hajar Asqalani i Isaba, Volume II, s. 508; Muhaddith al-Sham i 



 170 

hans Ta'rikh; Ahmad ibn Hanbal i sin Musnad; Ibn Maja Qazwini i Sunan; Sheikh 
Sulayman Balkhi Hanafi i Yanabiu'l-Mawadda kapittel 6; Sibt Ibn Jauzi i 
Tadhkira; Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i i Matalibu's-Su'ul, Hafiz Abu 
Nu'aim Isfahani i Hilyatu'l-Auliya; Abu Qasim Tibrani i Ausat. Og Abu Qasim 
Hussain ibn Muhammad (Raghib Isfahani) i Muhaziratu'l-Udaba, Volume II, side 
212. Kort sagt, nesten alle dine historikere og berettere har registrert denne 
hadithen, slik at Hakim sier: "Denne hadithen har nådd stadiet av enstemmighet 
(mutàwatir)." Tabrini sier: "Ali sin seier i Khaibar er bevist ved sin enstemmighet." 
  
Når den muslimske hæren beleiret Festningen av Khaibar, led den nederlag tre 
ganger under kommandoen av Abu Bakr og Umar, og de flyktet. Følgesvennene 
var sterkt frustrert. For å inspirere følgesvennene, kunngjorde profeten at Khaibar 
ville bli erobret. Han sa: "Ved Allah, i morgen vil jeg gi dette banneret til en som 
vil returnere med seier. Han er en som angriper gjentatte ganger og forlater aldri 
slagmarken, samt en som aldri trekker sine skritt tilbake før han oppnår suksess. 
Han elsker Allah og profeten av Allah, og Allah og profeten  elsker ham." Den 
kvelden klarte ikke følgesvennene å sove, de undret på hvem som skulle få denne 
spesielle æren. Ved daggry, tok alle på seg sin militær klær og presenterte seg selv 
foran profeten. profeten spurte: "Hvor er min bror og sønn av min onkel, Ali ibn 
Abu Talib?" De sa til ham: "Å Allahs Profet, han lider så mye med såre øyne at 
han ikke kan bevege seg." profeten spurte Salman om å kalle på Ali. Salman tok 
Ali ved hånden og førte ham til profeten. Han hilste på profeten, og etter å ha 
returnert hilsen, spurte profeten: "Hvordan har du det, Å Abu'l-Hassan?" Han 
svarte: " Alt er vel ved Guds godhet. Jeg lider av hodepine og så mye smerte i 
øynene at jeg ikke kan se noe." profeten ba ham komme nærmere. Når Ali hadde 
flyttet seg nærmere, brukte profeten spytt sitt  og gnidde det på Alis øyne og ba for 
ham. Snart var hans øyne friske, og hans sykdom forsvunnet helt. Han ga Ali 
flagget til hæren. Ali gikk videre til festningen av Khaibar, kjempet mot jødene, 
drepte deres tapre soldater, som Harhab, Harith, Hisham og Alqama, og erobret de 
hittil uovervinnelige festningene av Khaibar. 
  
Ibn Sabbagh Maliki i hans Fusulu'l-Muhimma, side 21, har sitert denne rapporten 
fra de seks bøkene av hadith, mens Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i i hans 
Kifayatu't-Talib, kapittel 14, etter å ha berettet hadithen sier at profetens sjef poet, 
Hassan Ibn Thabit, var til stede ved denne anledningen. Han komponerte verspar i 
lovprisning av Ali: "Ali led av en øyeinfeksjon. Fordi det ikke var noen lege, 
kurerte profeten ham med hans eget spytt. Dermed ble både legen og pasienten 
velsignet. Den hellige profeten sa: "I dag vil jeg gi flaggbæreren til en meget 
dyktig rytter, tapper og hensynsfull mann, samt min kamerat i kamp. Han elsker 
Allah og Allah elsker ham; så gjennom ham vil vierobre Festningen. Etter dette la 
han alle andre til side, valgte Ali og gjorde ham til sin etterfølger." Ibn Sabbagh 
Maliki beretter fra Sahih Muslim at Umar Ibn Khattab sa: "Jeg har aldri strebet for 
å bære flagget, men den dagen hadde jeg et sterkt ønske for det. Jeg gjorde meg 
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selv gjentatte ganger synlig foran profeten, med ønske om at han kanskje ville kalle 
på meg, og at jeg kanskje kunne bli velsignet med denne æren. Men det var Ali 
som ble kalt av profeten og æren gikk til ham." Sibt Ibn Jauzi har registrert denne 
rapporten i sin Tadhkira, side 15, og Imam Abu Abdu'r-Rahman Ahmad Ibn Ali 
Nisa'i i hans Khasa'isu'l-Alawi, etter å ha berettet tolv hadither på temaet om at Ali 
var flaggbæreren ved Khaibar, siterer den samme rapporten i det attende hadithen 
om Umar sitt håp for å bli flaggbæreren. Også Jalalu'd-Din Suyuti i hans Ta'rikhu'l-
Khulafa, Ibn Hajar Makki, i hans Sawa'iq, og Ibn Shirwaini i hans Firdausu'l-
Akhbar, forteller at Umar Ibn Khattab sa: "Ali har vært begavet med tre ting, og 
hvis jeg bare besatt en av dem, ville jeg ha foretrukket det over alle kamelene som 
jeg besatt: Alis ekteskap med Fatima; at han kan forble i moskeen til en hver 
tilstand, og dette var ikke tillatt for andre enn Ali, og at han var flaggbærer i 
Erobringen av Khaibar." 
  
Mitt argument er basert på dine egne hadither som beviser at henvisningen i verset 
- "Han (Allah) elsker dem og de elsker også ham" - er til Ali. Muhammad ibn 
Yusuf Ganji Shafi'i i hans Kifayatu't-Talib, kapittel 13, forteller at profeten sa: 
"Hvis noen ønsker å se på Adam, Noah, Abraham, se på Ali." Han sier at Ali er 
den ene Allah refererer til i Koranen: 
  
"Og de som er med ham, er sterk imot de vantro, medfølende seg imellom." 
(48:29). 
  
Når det kommer til din påstand om uttrykket i verset "Medfølende seg imellom" 
refererer til Uthman og indikerer hans plass som den tredje kalifen, er dette ikke 
støttet av historiske bevis. Faktisk, var hans karakter stikk det motsatte. Det er 
mange argumenter for å bevise dette, men jeg vil stoppe her. Hva som kan bli sagt 
videre kan vekke fiendtlighet. 
  
Hafiz: Hvis du nøyer deg til autentiske referanser er det ingen grunn til at vi skal 
bli misfornøyde. 
  
Velmenende: Jeg vil nevne noen av dem. 
  
  
Uthmans karakter og livsstil sammenlignet med Abu Bakr og Umar 
  
Ibn Khaldun, Ibn Khallikan, Ibn A'sam Kufi (det er også registrert i Siha al-Sitta), 
Mas'udi i Muruju'dh-Dhahab, bind I, side 435, Ibn Hadid i Sharhe Nahju'l-Balagha, 
Volume I, og andre av deres lærde bekrefter at når Uthman ibn Affan ble kalif, 
handlet han imot de eksemplene som ble satt av Den hellige profeten, samt imot 
veiene av Abu Bakr og Umar. Begge sekter er enige om at i det rådet der han ble 
valgt som kalif, tilbød Abdu'r-Rahman ibn Auf ham troskap basert på Allahs bok, 
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profetens hadither (sunnah), og veiene av Abu Bakr og Umar (Abu Bakr og Umar 
sin sunnah). En betingelse for at han skulle bli kalifa var at Uthman ikke ville la 
Bani Umayyah blande seg og at han heller ikke skulle gi dem noen autoritet. Men 
når hans posisjon ble sikker, brøt han disse løftene. Ifølge den hellige Koranen og 
pålitelig hadith, er det å bryte et løfte en stor synd. Dine egen lærde sier at kalifen 
Uthman brøt sitt løfte. Gjennom hans kalifat handlet han i strid med sedvanen til 
Abu Bakr og Umar. Han ga Bani Umayyah full makt over folks liv og eiendom. 
  
  
Velstanden av kalifen Uthman 
  
Hafiz: På hvilken måte handlet han imot læren og praksisen av profeten og veiene 
til Abu Bakr og Umar? 
  
Velmenende: Den berømte beretteren, Mas'udi, i hans Muruju'dh-Dhahab, bind I, 
side 433, og andre historikere har registrert at Uthman bygget et sofistikert steinhus 
med dører laget av sandeltre. Han samlet stor rikdom, som han skjenket generøst 
på Umayyadene og andre. For eksempel, den religiøse avgiften (Khums) fra 
Armenia, som ble erobret i løpet av denne tiden, ble skjenket til den forbannede 
Marwan uten noen religiøs sanksjon. Uthman ga ham også 100.000 dirham fra 
Baitu'l-Mal (statskassen). Han ga 400.000 dirham til Abdullah Ibn Khalid, 100 000 
dirham til Hakam Ibn Abi'l-As, som ble forbannet og forvist av profeten, og 
200.000 dirham til Abu Sufyan (som registrert av Ibn Abi'l-Hadid i hans Sharhe 
Nahju ' l-Balagha, bind I, side 68). 
  
På den dagen Uthman ble myrdet, var hans personlige formue på 150.000 dinarer 
og 20 millioner dirham i kontanter. Han eide eiendom i Wadiu'l-Qura og Hunain 
for verdi av 100.000 dinarer og store flokker av kyr, sauer og kameler. Som en 
konsekvens av sine handlinger, samlet de ledende Ummayadene stor rikdom på 
bekostning av folket. 
  
For en kalif av islam å akkumulere slik rikdom når mange mennesker var sultne 
var absolutt galt. Dessuten, var denne oppførselen helt i strid med sedvanene av 
hans følgesvenner, Abu Bakr og Umar. Uthman lovet i det Konsultative Råd at han 
ville følge i deres fotspor. Mas'udi i hans Muruju'dh-Dhahab sier om Kalifen 
Uthman, at når Kalifen Umar gikk med sin sønn, Abdullah, for å utføre hajj 
(pilegrimsreise), var deres utgifter på reisen, begge veier, seksten dinarer. Umar sa 
til sin sønn at de hadde vært ekstravagant. Hvis du sammenligner de 
sparsommelige måtene av Umar med de overdådige utgiftene til Uthman, vil du 
erkjenne at den sistnevntes livsstil var i strid med hans løfte ved det Konsultative 
Råd. 
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Kalifen Uthman oppfordret ugjerningsmenn blant Umayyadene 
  
Uthman ga også Umayyadene makten over livet til muslimene. Av den grunn 
hersket lidelse i muslimske land. Han utnevnte sine favoritter til høye posisjoner 
imot ønskene til Den hellige profeten, Abu Bakr og Umar. For eksempel, ga han 
høye stillinger til sin onkel, Hakam ibn As, og Hakams sønn, Marwan, som begge 
ble forvist og forbannet av profeten. 
  
Hafiz: Kan du bevise at de ble forbannet? 
  
Velmenende: Det er to måter å bevise at de ble forbannet av Mohammed. Allah 
kalte Bani Umayyah "Det Forbannede Tre" i Koranen (17:60). Imam Fakhru'd-Din 
Razi, Tabari, Qartabi, Nishapuri, Suyuti, Shawkani, Alusi, Ibn Abi Hatim, Khatib 
Baghdadi, Ibn Mardawaih, Hakim, Maqrizi, Baihaqi, og andre av din lærde beretter 
fra Ibn Abbas at "Det Forbannede Tre" i Koranen refererer til Umayyahstammen. I 
en drøm så profeten apekatter klatre opp og ned prekestol hans (og drev menn vekk 
fra sin moské). Da han våknet, åpenbarte engelen Gabriel dette verset og fortalte 
profeten at apene var Bani Umayyad, som ville stjele hans kalifat etter ham. Hans 
sted for bønn og talerstol ville forbli i deres kontroll for tusen måneder. Imam 
Fakhru'd-Din Razi beretter fra Ibn Abbas at profeten nevnte navnet på Hakam Ibn 
As. Han er derfor forbannet siden han tilhører Det Forbannede Treet. 
  
Det er mange hadither fra sunni kilder om at de har blitt forbannet. Hakim 
Nishapuri, i hans Mustadrak, bind IV, side 437 og Ibn Hajar Makki i Sawa'iq al-
Muhriqa, siterer fra Hakim følgende hadith fra profeten. "Sannelig, min familie vil 
om kort tid bli spredt og drept av mitt lokalsamfunn. Bani Umayya, Bani Mughira 
og Bani Makhzum er de mest hjertløse av våre fiender." profeten sa om Marwan, 
som var et barn på den tiden, "Dette er en øgle, sønn av en øgle, sønn av en 
forbannet en." Ibn Hajar relaterer fra Umar ibn Murratu'l-Jihni, Halabi i Siratu'l-
Halabiyya, bind I, side 337; Baladhuri i Ansab, Volume V, 126; Sulayman Balkhi i 
Yanabiu'l-Mawadda; Hakim i Mustadrak, bind IV, side 481; Damiri i Hayatu'l-
Haiwan, Volume II, side 291; Ibn Asakir i hans Ta'rikh; Imamu'l-Haram Muhyi'd-
Din Tabari i Zakha'iru'l-Uqba, og andre har berettet fra Umar ibn Murra at Hakam 
ibn As ønsket en samtale med profeten. profeten gjenkjente hans stemme og sa: 
"La ham komme inn. Forbannelse være på ham og hans etterkommere, med unntak 
av dem som tror og de vil være få." 
  
Imam Fakhru'd-Din Razi, i bind V av hans Tafsir al-Kabir, skriver om verset "Det 
Forbannede Treet ..." og dens betydning, han refererer til uttalelsen fra A'ysha, som 
sa til Marwan: "Allah forbannet faren din da du var til stede i hans sæd; så du er 
også en del av ham, som har blitt forbannet av Allah." Allama Mas'udi sier i sin 
Muruju'dh-Dhahab, bind I, side 435, at Marwan ibn Hakam ble fordømt og forvist 
av profeten. Han ble forvist fra Medina. Han fikk ikke lov til å entre inn i Medina 
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under kalifatet til Abu Bakr og Umar, men da Uthman ble kalifa, handlet han i 
motsetning til læren av Den hellige profeten, Abu Bakr og Umar, og tillot ham å 
komme inn i  Medina. Han holdt ham tett til seg selv med alle andre Umayyader og 
viste dem favør. 
  
Nawab: Hvem var Hakam ibn Abi-l-As, og hvorfor ble han forvist av Den hellige 
profeten? 
  
Velmenende: Hakam ibn As var onkelen til Kalifen Uthman. Ifølge Tabari, Ibn 
Athir, og Baladhuri, som skriver i Ansab, Volume V, side 17, var han naboen til 
profeten i "Tiden av Ignoranse". Han forbannet Den hellige profeten, spesielt etter 
kunngjøringen av hans profeti. Han gikk bak profeten og latterliggjorde ham ved å 
imitere hans bevegelser. Selv mens profeten  bad, pekte Hakam mot ham hånlig. 
Etter at profeten forbannet ham, forble han i en lammet tilstand permanent og til 
slutt mistet han sin tilregnelighet. Etter erobringen av Mekka, kom han til Medina 
og tilsynelatende omfavnet islam, men han fornærmet  ofte profeten. Da han gikk 
til profetens hus, kom profeten raskt ut av hans hus og sa: "Ingen bør søke 
benådning på hans vegne. Nå bør han og hans sønner, Marwan og andre, forlate 
Medina." Dermed forviste muslimene umiddelbart ham fra Medina og drev ham ut 
til Taif. Under tiden av Abu Bakr og Umar, støttet Uthman ham, og sa at han var 
hans onkel og at han skal få lov til å gå tilbake til Medina. Men de andre aksepterte 
ikke dette, og sa at siden han ble forbannet og forvist av Den hellige profeten, ville 
de ikke la ham vende tilbake. 
  
Når Uthman ble Kalif, kalte han på alle av dem tilbake som ble forvist. Selv om 
mange mennesker protesterte på det, viste Uthman sine slektninger og andre som 
han likte spesiell vennlighet. Han gjorde Marwan sin assistent og administrerende 
direktør i retten. Han samlet rundt ham mange onde mennesker av Umayyadene og 
satt dem i høye posisjoner. Resultatet var at i henhold til Umars spådommer, var de 
ansvarlig for Uthman sin skjebne. Blant folket som ble oppnevnt av Uthman var 
Walid Ibn Aqaba Ibn Abi Mu'ith, som ble sendt for å være guvernør i Kufa. Ifølge 
rapporten fra Mas'udi i Muruju'dh-Dhahab, Volume I, sa profeten følgende om 
Walid: 
  
"Sannelig, er han en av dem som vil gå til helvete." Han var aktiv i åpenlyst 
syndige handlinger. Ifølge uttalelsen fra Mas'udi i Muruju'dh-Dhahab, Abdu'l-Fida 
i hans Ta'rikh, Suyuti i Ta'rikhu'l-Khulafa, side 104, Abu'l-Faraj i Aghani, bind IV, 
side 128; Imam Ahmad ibn Hanbal i Musnad, bind I, side 42; Yaqubi i Ta'rikh, 
Volume II, side 142; Ibn Athir også i Usudu'l-Uqba, Volume V, side 91, og andre 
sa at under hans ledelse i Kufa, passerte Walid hele natten i nytelsessyk (lysten på 
å nyte) (lysten på å nyte)e. Han kom til moskeen for morgenbønnen beruset og ba 
fire rak'ats av morgenbønnen (i stedet for to) og deretter fortalte folket: "For en 
hyggelig morgen! Jeg ønsker å forlenge bønnen videre hvis dere samtykker." Noen 
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sa at han kastet opp under kuppelen av moskeen som forårsaket stor sjenanse for 
folket, som klaget til Kalifen Uthman. En av disse kjente menneskene var 
Mu'awiya, som ble gjort til guvernør i Syria. Walid ble erstattet av Said Ibn As 
som guvernør i Kufa. 
  
Når folket lærte at politikken til Uthman var i strid med læren til profeten, ble de 
rasende. Folket tok handlinger som til slutt forårsaket til alvorlige resultater. 
Uthman var ansvarlig for å ha blitt myrdet, fordi han ikke vurderte virkningene av 
sine egne gjerninger. Han avviste Alis råd og ble villedet av noen smigrere. Ibn 
Abi'l-Hadid siterer en samtale mellom Umar og Ibn Abbas i hans Sharh Nahju'l-
Balagha, Volume III, side 106. Kalifen Umar sa noe om hver av de seks 
medlemmene av det Konsultative Råd og påpekt deres mangler. Når navnet på 
Uthman ble nevnt sa Umar: "Etter å ha sukket tre ganger, sa Umar at hvis kalifatet 
nådde Uthman, ville han plassere sønnene av Abi Mu'it (Umayyadene) over folket. 
'Da vil araberne sannelig stige i opprør mot ham og drepe ham.'" 
  
Ibn Abi'l-Hadid var enig med Umars vurdering. Når Uthman ble kalif, samlet han 
Bani Umayya rundt seg. Han utnevnte dem som guvernører, og når de misbrukte 
sin myndighet, så snudde han seg den andre veien. Kalifen Uthman løsrev seg ikke 
engang fra Marwan. Folket kokte med misnøye, gjorde opprør mot ham og drepte 
ham til slutt. 
  
  
Den hellige profeten forbannet Abu Sufyan, Mu'awiya og hans sønn Yazid 
  
Det ville være nyttig hvis du vil lese den fantastiske historien av Jarir Tabari, en av 
dine eminente lærde, som skrev: "Den hellige profeten så Abu Sufyan ridende på et 
esel. Mu'awiya dro den fra forsiden, og hans sønn, Yazid, dyttet den fra baksiden. 
profeten sa: 'forbannelse være over rytteren, den som drar, og den som dytter.'" Din 
egen fremtredende lærde, som Tabari og Ibn A'sam Kufi, forkastet kalifen Uthman 
for ikke å sette Abu Sufyan til døden når den sistnevnte i åpen rett; nektet islam, 
wahi (åpenbaringen) og tilstedeværelsen av Gabriel. Etter å ha gitt Abu Sufyan en 
liten irettesettelse, børstet Uthman saken til side. Jeg ba også deg om å vurdere tale 
nummer 163 av Nahju'l-Balagha, og beretningen som Ibn Abi'l-Hadid i sin Sharh 
Nahju'l-Balagha, Volume II, (trykt i Egypt), side 582, og sitater fra Tabaris Ta'rikh 
al-Kabir at noen av følgesvennene i ulike provinser skrev brev som oppfordret folk 
til å erklære jihad (hellig krig) for å beskytte seg selv mot Uthmans grusom 
undertrykkelse. I 34 EH kom folk med klager mot tjenestemenn oppnevnt av 
Uthman til Ali i Medina og ba ham om å gripe inn. 
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Uthman aksepterte ikke råd fra Ali 
  
Ali gikk til Uthman og advarte ham om de forferdelige konsekvensene av å 
fortsette sin nåværende politikk. Ali sa: "Jeg forteller deg, for Allahs skyld, ikke la 
deg selv bli en myrdet leder av dette samfunnet. Det har blitt sagt at en leder av 
dette samfunnet vil bli drept, deretter vil dørene til blodsøl og mord forbli åpne til 
oppstandelsens dag." Men Marwan og Umayyad følgesvennene avviste Alis råd. 
Etter at Alis råd, beordret Uthman muslimene til å samles i moskeen. Han gikk på 
talerstolen og i stedet for berolige folket, opprørte han dem videre. Resultatet var 
som kalifen Umar spådde: Uthman ble drept av opprørerne. I motsetning til Abu 
Bakr og Umar, som fulgte Alis råd, avviste Uthman hans advarsel og led av 
konsekvensene. 
  
  
Uthman banket nådeløst følgesvennene av Den hellige profeten 
  
Videre banket Uthman følgesvenner som protesterte mot hans undertrykkelse. 
Blant dem var Abdullah Ibn Mas'ud, som var en Hafiz, Qari (Koranen resiterer), 
innsamler for statskassen, en skriftlærd som registrerte de åpenbarte versene, og en 
av de viktigste følgesvennene til Den hellige profeten. Han ble holdt i høy aktelse 
av Abu Bakr og Umar, som begge pleide å ta råd fra ham. Ibn Khaldun i sin 
historie kommenterte at kalifen Umar insisterte på at Abdullah skulle forbli med 
ham fordi han hadde fullstendig kunnskap om Koranen og fordi profeten snakket 
høyt om ham. Ibn Abi'l-Hadid og andre har skrevet det samme. Dine lærde er enige 
om at når Uthman tenkte å samle den hellige Koranen, fikk han alle kopiene fra 
skriftlærde. Han krevde kopi av Koranen fra Abdullah Ibn Mas'ud også. Abdullah 
gav den ikke til ham. Uthman gikk selv til huset hans og tok kopien av Koranen fra 
ham med makt. Senere, da Abdullah forstod at i likhet med andre kopier av 
Koranen, hadde hans eksemplar blitt brent, ble han veldig fornærmet. I sosiale og 
religiøse sammenkomster, berettet han den fordømmende hadith som han visste om 
Uthman. Når denne nyheten nådde Uthman, fikk han Ibn Mas'ud så alvorlig banket 
opp av hans slaver at tennene hans var ødelagt, og han ble sengeliggende. Etter tre 
dager døde han som følge av skadene. Ibn Abi'l-Hadid skriver i detalj om disse 
fakta i bind I, side 67 og 226 av Sharh Nahju'l-Balagha (trykt i Egypt) under "Ta'n 
VI", og fortsetter med å si at Uthman gikk for å se den skrøpelige Abdullah. De 
snakket sammen for en stund. Uthman sa: "Å Abdu'r-Rahman! Be til Allah for min 
tilgivelse." Abdullah sa: "Jeg ber til Allah om å ta min rett fra deg" (det vil si at 
rettferdighet gjøres). Når Abu Dharr, en nær følgesvenn av Den hellige profeten, 
ble forvist til Rabba, gikk Abdullah for å se ham. For dette fikk Abdullah påført 
førti piskeslag av Uthman. Så insisterte Abdullah til Ammar Yasir at Uthman ikke 
fikk lov til å delta i bønn for Abdullah sin begravelsesbønn. Ammar Yasir var enig, 
og etter Abdullah sin død, utførte han begravelsesbønnen sammen med en gruppe 
av følgesvennene. Når Uthman ble informert om begravelsesseremonien, kom han 
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til Abdullahs grav og spurte Ammar om hvorfor han hadde ledet 
begravelsesbønnen. Ammar svarte at han var tvunget til å gjøre det fordi Abdullah 
hadde ønsket det av han. 
  
  
Ammar ble slått etter ordre fra Uthman 
  
Et annet eksempel på Uthman sin grusomhet var hans juling av Ammar Yasir. 
Lærde av begge sekter forteller at når Umayyadenes undertrykkelse økte, skrev 
noen av følgesvennene av profeten til Uthman, hvor de ba ham om å gi etter. De sa 
at hvis han fortsatte å hjelpe sin grusomme Umayyadenes guvernører, ville han 
ikke bare skade islam, men han ville selv bli utsatt for alvorlige konsekvenser. De 
ba Ammar Yasir om å levere begjæringen siden Uthman selv hadde erkjent 
Ammars dyd. De hadde ofte hørt Uthman si at profeten sa at troen ble blandet med 
kjøttet og blodet til Ammar. Så tok Ammar med seg brevet til Uthman. Da han 
ankom, spurte Uthman ham: "Har du affærer med meg?" Han svarte: "Jeg har 
ingen virksomhet av personlig karakter, men en gruppe av profetens følgesvenner 
har skrevet noen forslag og råd for din velferd i dette brevet. De har sendt dem til 
deg gjennom meg." Etter å ha lest noen få linjer, kastet Uthman brevet ned. Ammar 
sa: "Det var ikke bra gjort av deg. Et brev fra følgesvennene til profeten av Allah 
fortjener respekt. Hvorfor kastet du det på bakken? Det ville være riktig av deg å 
ha lest det, for deretter å svare på det?" "Du lyver!" ropte Uthman. Deretter 
beordret han sine slaver om å slå ham, og Uthman selv sparket ham i magen. Han 
falt bevisstløs; hans slektninger kom og tok ham med til huset av Ummu'l-
Mominin Umm Salma (en av profetens koner). Fra midt på dagen til midnatt forble 
han bevisstløs. Stammene av Hudhail og Bani Makhzun snudde seg imot Uthman 
på grunn av hans grusomhet til Abdullah Ibn Mas'ud og Ammar Yasir. 
  
Uthman var også grusom mot Jandab Ibn Junada, kjent som Abu Dharr Ghifari, en 
av de nære følgesvennene til profeten og en mann som var lærd. Store berettere og 
historikere av begge sekter har rapportert at denne nitti år gamle mannen ble 
urettmessig forvist fra sted til sted med ytterste vanære - fra Medina til Syria, til 
Medina igjen, og deretter fra Medina til ørkenen av Rabza. Han red på en naken 
kamel ledsaget av sin eneste datter. Han døde i Rabza i fattigdom og forsømmelse. 
Din fremtredende lærde og historikere, inkludert Ibn Sad, i hans Tabaqat, bind IV, 
side 168; Bukhari i Sahih, Kitab al-Zakat; Ibn Abi'l-Hadid i hans Sharhe Nahju'l-
Balagha, Volume I, side 240 og Volume II, side 375-87, Yaqubi i hans historie, 
bind II, side 148; Abu'l-Hassan Ali Ibn Hussain Mas'udi, den berømte beretteren 
og historikeren av det fjerde århundre i sin Muruju'dh-Dhahab, bind I, side 438, og 
mange andre har registrert Uthmans grusomhet. Det har vært utbredt rapportert om 
hvordan han mishandlet den renhjertede Abu Dharr, den elskede av Den hellige 
profeten, og samtidig hvordan Abdullah Ibn Mas'ud, som var Hafiz og den som 
registrerte Wahi (åpenbaringer), ble gitt førti piskeslag fordi han sa farvel til Abu 
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Dharr Ghifari. Fornærmende behandling ble likeledes vist til Ali av den samme 
grunn. 
  
Hafiz: Hvis pine ble påført Abu Dharr, var det på grunn av uverdige tjenestemenn. 
Kalifen Uthman, som var veldig snill og mykhjertet, var uviten om disse 
hendelsene. 
  
Velmenende: Ditt forsvar av Kalifen Uthman er i strid med fakta. Lidelsene påført 
Abu Dharr var på grunn av de eksplisitte ordrene fra Uthman selv. For å bevise 
dette faktumet, trenger man bare å vise til dine egne lærde. For eksempel kan du 
undersøke Ibn Athir sin Nihaya, Volume I, og hans Ta'rikh al-Yaqubi, og særlig 
side 241 i bind I av Sharhe Nahju'l-Balagha ved Ibn Abi'l-Hadid. Disse lærde har 
registrert Uthmans brev til Mu'awiya. Når Mu'awiya sendte et ondsinnet brev mot 
Abu Dharr fra Syria, skrev Uthman til ham: "Send Jundub (Abu Dharr) til meg 
alene på en kamel uten sadler, med en streng mann som leder den dag og natt." Da 
han nådde Medina, var Abu Dharrs ben fulle av blåmerker og blødende. Og likevel 
har dine egne lærde berettet hadith som sier at Abu Dharr ble spesifikt nevnt av 
profeten som en som hele menneskeheten måtte elske. Hafiz Abu Nu'aim Isfahani i 
Hilyatu'l-Auliya, bind I, side 172; Ibn Maja Qazwini i Sunan, Volume I; side 66. 
Sheikh Sulayman Balkhi Shafi'i i Yanabiu'l-Mawadda, kapittel 59, registrerer den 
femte av førti hadither skrevet i Sawa'iq Muhriqa av Ibn Hajar Makki som korrekt, 
etter å ha blitt tatt fra Tirmidhi og Hakim, berettetav Buraida, og han fra sin far; 
Ibn Hajar Asqalani i Isaba, Volume III, side 455; Tirmidhi i Sahih, Volume II, side 
213; Ibn Abdi'l-Birr i Isti'ab, Volume II, side 557; Hakim i Mustadrak, Volume III, 
side 130; og Suyuti i Jam'u's-Saghir har registrert at Den hellige profeten sa: "Allah 
har beordret meg til å elske fire personer, og Han har informert meg om at Han 
også elsker dem." Folket svarte: "Å Allahs Profet! La oss få vite navnene deres." 
profeten sa: "De er Ali, Abu Dharr, Miqdad og Salman." Vil det være rettferdig at 
slike kjære personer til Allah blir behandlet så grusomt, og deretter kalle den 
behandling for godhet? 
  
Hafiz: Historikere har rapportert at Abu Dharr var en urovekkende skikkelse. Han 
bar på nådeløse propaganda i Syria i favør av Ali, trakk oppmerksomheten av 
syrerne til Alis side, og sa at han hadde hørt Den hellige profeten si at Ali var hans 
etterfølger. Dette fordi han kalte de andre tronranere og sa at Ali var den 
rettmessige Kalifen oppnevnt av Allah, så for å bevare enhet og unngå forstyrrelser 
måtte Khalifaen Uthman kontakte ham fra Syria. Hvis en mann forsøker å skape 
splid blant folk, er det en plikt for Kalifen å fjerne ham fra området. 
  
Velmenende: Hvis en mann taler sannheten, er det da rimelig å bortvise ham og 
torturere ham fordi han gjør det? Har islam tillatt oss å tvinge gamle menn til å ri 
en tynn, ikke utstyrt kamel, drevet voldsomt av en hissig slave og uten å stoppe for 
hvile, så han når sin destinasjon forslått og blodig? Viser dette et mykt hjerte? Og 
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ved siden av det, dersom Uthman ønsket å opprettholde enhet og unngå 
uroligheter, hvorfor fjernet ikke han kjeltringen av Umayyadene, som Marwan, 
som var forbannet og forvist av Den hellige profeten og kjetteren, Walid, en 
åpenbar synder som ba bønner i fylla og som kastet opp under hvelvet av 
moskeen? Hvorfor fjernet han ikke de korrupte politikerne fra hans regjering, menn 
som undertrykte folket, og som til slutt gjorde opprør og drepte Uthman. 
  
Hafiz: Hvordan kan du si at Abu Dharr snakket sannheten? Hvordan vet du at det 
han sa var basert på riktig kunnskap og at han ikke fabrikkerte hadith i navnet til 
Den hellige profeten? 
  
Velmenende: Vi sier det fordi Den hellige profeten selv vitnet til Abu Dharr sin 
sannferdighet. Dine egne lærde har selv skrevet at profeten sa: "Abu Dharr blant 
mitt folk er som Jesus blant Bani Isra'il i sannferdighet, hengivenhet og fromhet." 
Muhammad Ibn Sad, en av de høytstående lærde og beretter av din sekt, i Tabaqat, 
bind IV, side 167 og 168; Ibn Abdu'l-Birr i Isti'ab, Volume I, Kapittelet av Jundab, 
side 84; Tirmidhi i Sahih, Volume II, side 221; Hakim i Mustadrak, Volume III, 
side 342; ibn Hajar i Isaba, Volume III, side 622; Muttaqi Hindi i Kanzu'l-Ummal, 
Volume VI, side 169. Imam Ahmad ibn Hanbal i Musnad, Volume II, side 163 og 
175; Ibn Abi'l-Hadid i Sharhe Nahju'l-Balagha, bind I, side 241; fra Mahidi; Hafiz 
Abu Nu'aim Isfahani i Hilyatu'l-Auliya og forfatteren av Lisanu'l-Arab, på 
grunnlag av flere myndigheter har fortalt at profeten sa: "Jorden har ikke båret og 
himmelen har heller ikke dekket en mann mer sannferdig enn Abu Dharr. " 
  
Hvis Den hellige profeten bekrefter sannheten av en mann, så kan vi være sikre på 
at denne mannen snakket sant. Allah kaller heller ikke den personen Hans elskede 
hvis den personen er en løgner. Hvis det var et enkelt tilfelle der Abu Dharr har 
fortalt en løgn, ville de tidligere lærde fra din sekt ha registrert det, på samme måte 
som de har på Abu Huraira og andre. profeten vitnet til hans rettferdighet, samt at 
han også spådde hans tortur. Hafiz Abu Nu'aim Isfahani, i hans Hilyatu'l-Auliya, 
bind I, side 162, beretter fra sine egne kilder at Abu Dharr sa at han sto foran 
profeten når den sistnevnte sa til ham: "'Du er en from mann, raskt etter meg vil du 
lide en katastrofe'. Jeg spurte: 'I Allahs vei?' Han sa: 'Ja i veien for Allah!' Jeg sa: 
'Jeg ønsker Allahs kommando velkommen!'" Sannelig var den lidelsen den 
ærverdige følgesvennen Abu Dharr utholdt i ørkenen, etter ordre fra Mu'awiya, 
Uthman og deres Bani Umayya, den samme katastrofen spådd av Den hellige 
profeten. 
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Hadithen om at "alle følgesvennene er som stjerner" var også rettet mot Abu 
Dharr 
  
Jeg lurer virkelig på dine selvmotsigende uttalelser. På den ene siden beretter du 
hadith fra profeten om at "Alle mine følgesvenner er som stjerner, hvis du følger 
noen av dem, vil du bli reddet." På den andre siden, når en av de mest ærverdige 
følgesvennene til profeten blir torturert og dør i elendighet, forsvarer du 
lovbryteren! Du bør enten avkrefte uttalelsene fra dine egne lærde, eller innrømme 
at attributtene nevnt i verset vedrørende overveielse ikke forholder seg til de som 
brutaliserte de ærverdige følgesvennene til Den hellige profeten. 
  
Hafiz: Abu Dharr valgte å gå til Rabza av hans egen fri vilje. 
  
Velmenende: Slike uttalelser gjenspeiler forsøk av dine fanatiske lærde fra å skjule 
de ugjerningene av de eldre. Abu Dharrs tvungen forvisning til Rabza er allment 
anerkjent. Som et eksempel vil jeg begrense meg selv til å sitere en beretning, som 
har blitt registrert av Imam Ahmad Ibn Hanbal i Musnad, Volume V side 156, Ibn 
Abi'l-Hadid i Sharhe Nahju'l-Balagha, bind I, side 241 og Waqidi i hans historie fra 
Abu'l-Aswad Du'ili. 
  
Abu Dharr ble spurt om sin reise til Rabza. Abu Dharr sa at han ble tvangsforvist 
og sendt til ørkenen. Han fortsatte: "profeten informerte meg om dette. En dag 
sovnet jeg i moskeen. profeten kom og spurte meg hvorfor jeg sov i moskeen. Jeg 
sa at jeg sovnet tilfeldig. Han spurte meg om hva jeg ville gjøre hvis jeg ble forvist 
fra Medina. Jeg sa at jeg ville ha gått til det hellige landet av Syria. Han spurte meg 
om hva jeg ville gjøre hvis jeg ble forvist fra det også. Jeg sa jeg ville ha kommet 
tilbake til moskeen. Han spurte meg igjen om hva jeg ville gjøre hvis jeg ble kastet 
ut herfra også. Jeg sa jeg ville dratt frem sverdet og kjempet. Han spurte meg om 
han kunne fortelle meg noe som ville være til min fordel. Når jeg sa 'Ja,' sa han til 
meg: 'Gå til hvilket som helst sted de tar deg til.' Så jeg lyttet til hva han sa, og jeg 
adlød ham. Etter dette sa Abu Dharr: 'Ved Allah, da Uthman vil stå foran Allah, vil 
han stå som en synder vedrørende min sak.'" 
 
 
Ali ibn Abu Talib sin godhet og sjenerøsitet 
  
Hvis du vurderer faktaene med et åpent sinn, vil du være enig i at Ali besittert 
attributtene til nåde og godhet av den høyeste grad. Alle historikere, inkludert Ibn 
Abi'l-Hadid, rapporterer at når Ali la til grunn for kalifatet, ble han kvitt misbruk 
og innovasjoner som hadde sneket seg inn. Han fjernet de udugelige 
tjenestemennene av Bani Umayyad, som hadde undertrykt provinsene i løpet av 
Uthmans kalifat. Visse egoistiske politikere rådet ham til å utsette sin beslutning 
om å avsette embetsmenn frem til Ali ble mer godt etablert i myndigheten. Den 
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hellige Imamen sa: "Jeg sverger ved Allah at jeg ikke vil tillate slike utspekulerte 
bedrag. Du insisterer på at jeg bruker forsonende tiltak, men du forstår ikke at så 
lenge de forblir i myndighet og representerer meg, vil de begå den samme tyranni 
og voldshandling som jeg blir ansvarlig for i den guddommelige domstol av 
rettferdighet. Jeg kan ikke tillate denne urettferdigheten." 
  
Alis avsetting av tjenestemenn førte til fiendtlighet av maktsyke mennesker, som 
Mu'awiya, og som la til rette for slagene ved Jamal og Siffin. Hvis Talha og Zubair 
hadde blitt utnevnt som guvernører, ville de ikke ha fremkalt uroligheter ved Basra 
og latt Kamelslaget funnet sted. Hans godhet og sjenerøsitet utvidet seg likt både til 
venner og fiender. Uthman hadde vært veldig slem mot ham (mer enn hva Abu 
Bakr og Umar hadde vært), men da opprørere iverksatte en blokade av Uthman sitt 
palass, kuttet av vann og mat, appellerte han til Ali for å få hjelp. Ali sendte sine 
sønner Hassan og Hussain, med vann og brød. Ibn Abi'l-Hadid beskriver denne 
hendelsen i detalj i Sharhe Nahju'l-Balagha. Kalifen Uthman hadde et rykte for 
veldedighet og velvilje, men det var kun for hans familie, som Abu Sufyan, Hakam 
Ibn Abi'l-As og Marwan ibn Hakam. Han ga masse penger og gaver til dem fra 
statskassen uten religiøse godkjennelse 
  
Men Lederen av de Troende, Ali ga aldri mer enn hva som skulle gis, selv til en 
nær slekt. Hans eldre bror, Aqil, kom til ham og ba om mer penger enn hva han 
vanligvis ble gitt. Ali brydde seg ikke om hans anmodning. Aqil insisterte og sa at 
siden Ali var kalifen og var den  eneste med autoritet over affærer, så skulle  hans 
behov bli oppfylt. Som en advarsel til sin bror, varmet Ali et stykke jern i 
hemmelighet og plasserte det i nærheten av Aqil sin kropp. Han ropte ut som en 
mann i intens smerte, redd for at han ville bli brent. Ali sa: "La de sørgende sørge 
over din død, Å Aqil! Du skrek når et jernstykke varmet opp av menneske ble brakt 
i nærheten av deg, og likevel vil du dra meg mot den brannen som Allah har skapt 
av Hans vrede. Er det riktig at du skal søke beskyttelse fra denne vanlige smerten, 
mens jeg ikke skulle beskytte meg selv fra helvetesilden?" 
  
 
Alis godhet til Marwan og Abdullah ibn Zubair 
  
Selv etter underleggelsen av hans fiende, var Ali snill. Den forbannede Marwan, 
sønn av den forbannede Hakam, var Alis voldsomme fiende. Men når Ali 
overveldet Marwan i slaget ved Jamal, benådet han ham. Abdullah Ibn Zubair var 
en annen bitter fiende. Han forbannet Ali åpenlyst, og i Basra da Abdullah leste 
hans brev foran folket, sa han: "Sannelig, Ali ibn Abu Talib er avskyelig, slem, og 
gjerrig." (Allah forby) Men når den hellige Imamen vant slaget av Jamal og denne 
onde mannen ble brakt som en fange foran ham, sa Ali ingen  harde ord om  ham. 
Ali snudde sitt ansikt fra ham og unnskyldte ham. 
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Alis godhet til Aisha 
  
Det beste eksemplet på Alis medfølelse var hans oppførsel mot Aisha. Måten hun 
møtte han  ansikt til ansikt for å bekjempe ham og raste mot ham, ville ha skapt 
raseri hos et hvert svakere menneske. Men når Ali beseiret henne, behandlet han 
henne med verdighet. Han tildelte Muhammad ibn Abu Bakr, hennes bror, plikten 
til å ivareta hennes velferd. På hans ordre, eskorterte tjue sterke kvinner kledd som 
menn Aisha til Medina. Da hun nådde Medina, uttrykte hun sin takknemlighet til 
kvinnene og konene til profeten. Hun sa at hun alltid ville forbli takknemlig til 
ham. Hun innrømmet at selv om hun hadde vært hard mot ham og hadde vært 
ansvarlig for et slik angrep, ytret  han ikke et ord mot henne. Hun sa hun bare 
hadde én klage mot ham. Hun lurte på hvorfor han hadde sendt henne til Medina 
eskortert av menn. De kvinnelige slavene fjernet umiddelbart sin maskuline drakt. 
Det ble klart at denne ordningen ble vedtatt i den hensikt å beskytte deres eiendom 
fra banditter. 
  
En annen forekomst av Alis medlidenhet var hans behandling av Mu'awiya i slaget 
ved Siffin. Mu'awiyas 12.000 soldater hadde sperret av elven Eufrat. Når Alis hær 
oppdaget at deres vanntilførsel som de regnet å ha, hadde blitt fanget opp, sendte 
Ali en melding til Mu'awiya der han sa at Mu'awiya ikke burde stenge tilgangene 
til vann. Mu'awiya svarte at han ville nekte dem tilgang til vannet. Ali sendte 
Malik Ashtar med en enhet av ryttere. Han presset tilbake Mu'awiyas hær og sikret 
tilgang til Eufrat. Følgesvennene sa: "Å 'Ali! La oss ta igjen og nekte dem vann, 
slik at fienden kan dø av tørste og kampen vil være over." Ali sa: "Nei! Ved Allah, 
jeg vil ikke ta igjen ved å følge deres eksempel. La deres tropper ha tilgang til 
Eufrat." 
  
Dine egne lærde, som Tabari, i hans Ta'rikh, Ibn Abi'l-Hadid i Sharhe Nahju'l-
Balagha, Sulayman Balkhi i Yanabiu'l-Mawadda, kapittel 51, Mas'udi i Muruju'dh-
Dhahaba, og andre historikere har skrevet i detalj om storsintheten av Ali. Du kan 
undersøke disse beretningene og deretter bestemme hvem som er den trolige 
referansen av verset, "Og medfølende seg imellom ...." I verset under vurdering, 
Muhammed, profeten av Allah, er subjektet, og det som følger er dets predikat. 
Alle disse attributtene hører til samme person. Å være sammen med Den hellige 
profeten, å være hard mot de ikke-troende på slagmarken og i lærte diskurser, å 
være medfølende til venner og fiender - alle disse kvalitetene refererer til en som 
aldri forlot profeten eller tenkte på å forlate ham engang. Denne personen er Ali 
ibn Abu Talib. Jeg har allerede tidligere sagt at den store lærden, Muhammad ibn 
Yusuf Ganji Shafi'i har skrevet i sin Kifayatu't-Talib, at Allah roste Ali i dette 
verset . 
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Sheikh: Det er mange svar på dine uttalelser, men du bare feiltolker verset. Frasen 
"og de som er med ham" er i flertall, og kan ikke kun referere til én person. Hvis 
attributtene nevnt i verset henviste til kun en person, hvorfor er pronomen skrevet i 
flertall? 
  
Velmenende: Først sier du at det er mange svar på min uttalelse. Hvis dette var 
sant, så hvorfor ikke nevne dem? Din taushet er et bevis på at det ikke er "mange 
svar" til mine uttalelser. For det andre, hva du nettopp sa er bedragersk. Du vet at 
både i arabisk og andre språk er bruken av flertall for det singulære vanlig som en 
indikasjon på respekt. Det finnes mange eksempler på denne bruken i den hellige 
Koranen, for eksempel vers som: 
  
"Deres autoritære ledere er kun Allah og Hans sendebud og de troende; de som 
etablerer bønn og gir det rituelle bidrag idet de bøyer seg for Gud." (5:55)  
  
Dette verset er enstemmig anerkjent for å være i lovprisning av Ali. 
Kommentatorer og berettere, som for eksempel; Imam Fakhru'd-Din Razi i Tafsir 
Kabir, Volume III, side 431; Imam Abu Ishaq Tha'labi i hans Kashfu'l-Bayan; 
Jarullah Zamakhshari i Tafsir Kashshaf, bind I, side 422; Tabari i sin Tafsir, 
Volume VI, side 186; Abu'l-Hassan Rammani i sin Tafsir; Ibn Hawazin Nishapuri i 
sin Tafsir; Ibn Sa'dun Qartabi i sin Tafsir, Volume VI, side 221; Nasafi Hafiz i sin 
Tafsir, side 496 (i form av kommentarer på Tafsir av Khazin Baghdadi); Fazil 
Nishapuri i Gharibu'l-Koranen, bind I, side 461; Abu'l-Hassan Wahidi i Asbabu'n-
nuzul, side 148; Hafiz Abu Bakr Jassas i Tafsir Ahkamu'l-Koran, side 542; Hafiz 
Abu Bakr Shirazi i Fima Nazala Mina'l-Koran Fi Amiru'l-Mominin; Abu Yusuf 
Sheikh Abdu's-Salam Qazwini i sin Tafsir Kabir; Qazi Baidhawi i Anwaru't-
Tanzil, bind I, side 345; Jalalu'd-Din Suyuti i Durru'l-Mansur, Volume II, side 239; 
Qazi Shukani San'a'i i Tafsir Fathu'l-Qadir; Sayyid Muhammad Alusi i sin Tafsir, 
Volume II, side 329; Hafiz Ibn Abi Shaiba Kufi i sin Tafsir; Abu'l-Baraka i sin 
Tafsir, bind I, side 496; Hafiz Baghawi i Ma'alimu't-Tanzil; Imam Abu Abdu'r-
Rahman Nisa'i i sin Sahih; Muhammad ibn Talha Shafi'i i Matalibu's-Su'ul, side 
31; Ibn Abi'l-Hadid i Sharhe Nahju'l-Balagha, Volume III, side 375; Khazin 
Ala'u'd-Din Baghdadi i sin Tafsir, bind I, side 496; Sulayman Hanafi i Yanabiu'l-
Mawadda, side 212; Hafiz Abu Bakr Baihaqi i Kitab Musannaf; Razin Abdari i 
Jam 'Bainu's-Siha Sitta; Ibn Asakir Damishqi i Ta'rikh Sham; Sibt Ibn Jauzi i 
Tadhkira, side 9; Qazi Azuda'iji i Mawaqif, side 276; Sayyid Sharif Jurjani i 
Sharhe Mawaqif; Ibn Sabbagh Maliki i Fusulu'l-Muhimma, side 123; Hafiz Abu 
Sad Sam'ani i Faza'ili's-Sahaba; Abu Jaffar Askafi i Nagzi'l-Uthmaniyya; Tibrani i 
Ausat; Ibn Maghazili Faqih Shafi'i i Manaqib; Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i 
i Kifayatu't-Talib; Mulla Ali Qushachi i Sharhe Tajrid; Sayyid Muhammad Mu'min 
Shablanji i Nuru'l-Absar, side 77; Muhibu'd-Din Tabari i Riyazu'n-Nuzra, Volume 
II, side 247, så vel som mange andre av dine bemerkelsesverdige lærde har alle 
fortalt at Sadi, Mujahid Hassan Basri, A'mash, Atba Ibn Hakim, Ghalib Ibn 
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Abdullah, Qais Ibn Rabi'a, Abaya Ibn Rab'i, Abdullah Ibn Abbas, Abu Dharr 
Ghifari, Jabir Ibn Abdullah Ansari, Ammar, Abu Rafi ', og Abdullah Ibn Salam, og 
andre erkjenner at dette verset ble åpenbart til ære for Ali. Dette verset refererer til 
den tiden da Ali ga en ring til en tigger under ruku (bøying i bønn). Her er også 
ordene i flertall av hensyn og respekt til rangeringen av Wilayah (vergemål), og for 
å bevise at Ali var Imamen og etterfølgeren til profeten. Hovedvekten av ordet 
"innama," gjengir betydningen - avgjørelsen av Allah - endelig og fast, dvs. 
avgjørelsen av Allah der vokteren til de troende bør være Allah, Hans Profet 
(Muhammed), og de troende som gir veldedighet mens de ber, sistnevnte refererte 
spesifikt til Ali. 
  
Sheikh: Sannelig vil du innrømme at din tolkning ikke er etablert siden det er ulike 
syn på det. Noen sier at det refererer til Ansar (hjelperne), mens noen sier at det er i 
lovprisning av Ibadat Ibn Samit, og noen sier at det refererer til Abdullah Ibn 
Salam. 
  
Velmenende: Det er faktisk utrolig at lærde som deg kan motsi sine egne lærde. Du 
tar synspunkter til noen  få uvitende og upålitelige folk som har fått rapportene 
deres avvist. Dine store lærde har hevdet enstemmighet på dette punktet, menn som 
Fazil Taftazani og Mulla Ali Qushachi, som sier i Sharhe Tajrid: "Ifølge en 
enstemmig oppfatning av kommentatorene, ble dette verset åpenbart i ros av Ali, 
som imens han var i ruku (bøying) i bønn, ga bort sin ring til en tigger." 
  
 
 Tvil og komplikasjoner vedrørende "verset av vergemål" og deres avklaring 
  
Sheikh: I løpet av talen om dette verset, har du prøvd å bevise at Ali var den 
umiddelbare etterfølgeren av profeten, selv om ordet "Wali" i dette verset betyr 
"venn" eller "kjære", og ikke "Imam" eller "etterfølger". Hvis ditt syn er akseptert, 
at "Wali" betyr "etterfølger" og "Imam", da i henhold til avtalte prinsipper, er det 
ikke begrenset til én person, men andre er inkludert i det, og Ali er en av dem. 
Også i verset: "Sannelig, sannelig deres verge er Allah, og Hans profet, og de som 
tror ..." bruken av flertall refererer til folk generelt. Å si at flertallsformen er en 
indikasjon på respekt kan ikke rettferdiggjøres uten gyldig resonnement, eksempler 
fra Koranen eller annen autoritet. 
  
Velmenende: Du har misforstått frasen "... deres verge ...." "Wali" er entall, og 
"kum" (din) er flertall, noe som refererer til folk og innebærer ikke entall. Selvsagt, 
er "Wali" for en person som er vergen for hele samfunnet i alle aldre. For det 
andre, i verset under vurdering, der flertallet er brukt, har noen av fanatikerne sagt 
at det ikke kan tolkes som entall som i verset "... de som etablerer bønnen ..." Jeg 
svarte på denne påstanden tidligere. Jeg sa at eminente forfattere ofte har brukt 
flertall for å betydning av entall. Du hevder også at flertallsformen i verset 
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refererer til folk generelt. Vi sier at i henhold til vektlegging av ordet "sannelig," er 
referansen til Ali, men vi sier ikke at henvisningen kun er særegen for ham alene. 
Andre fra den hellige familien av profeten er inkludert i den. Ifølge autentisk 
hadith, er alle Imamene med avkommet til profeten inkludert i dette verset. Jarullah 
Zamakhshari skriver i Kashshaf at dette verset ble åpenbart spesielt i lovprisning 
av Ali, men flertallet brukt i det, betyr at andre også bør følge ham. 
  
Sheikh: I dette verset betyr "Wali" definitivt "hjelper". Hvis det betydde verge, 
som inkluderer rangeringen av etterfølgere, burde han da ha blitt utnevnt til det 
styret i løpet av profetens liv. 
  
Velmenende: Rangeringen av Ali er permanent. Den grammatiske konstruksjonen 
av setningen og ordet "Wali" brukt som et attributt, beviser den permanente 
posisjonen til Ali. Dette faktumet er videre støttet av profeten da han erklærte Ali 
som hans ambassadør på reisen av Tabuk og trakk det aldri tilbake. Vårt synspunkt 
er ytterligere styrket ved hadithen al-Manzila (Hadithen av Rang), som Den hellige 
profeten gjentatte ganger har fortalt: "'Ali er for meg som Aron var for Moses", 
som jeg har forklart på de tidligere nettene. Dette i seg selv er et annet bevis på at 
Ali er den Wali (verge) eller ambassadør av Den hellige profeten under profetens 
liv og etter hans død. 
  
Sheikh: Hvis vi skulle ta hensyn til saken, ville vi innrømme at dette verset ikke 
refererer til Ali. Hans rang er over det som vi ønsker å bevise fra dette verset. Det 
beviser ikke noe fortreffelighet for ham, det senker heller hans posisjon. 
  
Velmenende: Verken du eller jeg - ingen fra samfunnet - inkludert de store 
følgesvennene til profeten, har rett til å blande seg i den virkelige tolkningen av 
versene. Koranens vers er ikke åpenbart i henhold til våre ønsker. Hvis noen 
mennesker tolker dens mening basert på bare oppfatning eller peker ut den 
anledningen som versene ble åpenbart i, er de sannelig ikke religiøse. For 
eksempel, sier tilhengerne av Abu Bakr at i henhold til hadithen fortalt av den 
beryktede falskneren Akrama, ble dette verset åpenbart om Abu Bakr. Kan du 
fortelle oss hvordan dette verset senker posisjonen til Ali? 
  
Sheikh: En av karakteristikkene av verdigheten av rangen til Ali, er at samtidig 
som han ba bønner avledet han aldri sin oppmerksomhet mot andre gjenstander. 
Ali var en gang såret i kamp. Piler hadde avleiret i kroppen hans, og det var ikke 
mulig å ta dem ut uten å påføre han intens smerte. Men da han sto i bønn, ble 
pilene tatt ut, og fordi han ble oppslukt i sin tilbedelse av Allah, følte han ingen 
smerte. Dersom han ba samtidig, og ga bort en ring til en tigger, var dette en stor 
feil i hans bønn. Hvordan kunne en mann bli så oppslukt i Allahs nåde og samtidig 
fjerne hans oppmerksomhet fra Allah ved å svare på stemmen til en tigger? 
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Videre en intensjon er obligatorisk i utførelsen av all god gjerning og for betaling 
av fattigskatten. Mens du utfører bønnen, må ens oppmerksomhet være mot Allah 
alene. Hvordan er det mulig at hans intensjon avvek fra bønn og ble rettet mot et 
skapt vesen? Siden vi anser Alis rang for å være svært høy, aksepterer vi ikke din 
tolkning. Og hvis han ga noe til en tigger, var det absolutt ikke under bønn, siden 
ruku (å bøye seg under bønn) betyr ydmyk underkastelse foran Allah. 
  
Velmenende: Du har lært deg godt hvordan man resiterer, men du har gått glipp av 
veien til påkalling. Denne innvendingen er svakere enn et spindelvev. Først og 
fremst, Alis handling reduserer på ingen måte hans rang. Faktisk, å gi 
oppmerksomhet til en tigger og gi ham veldedighet, er en kilde til fortreffelighet. I 
dette tilfellet, kombinerte han sin kroppslige og åndelige bønn med en materiell 
bønn. Begge bønnene var i veien for Allah. Kjære medmennesker! Distraksjon som 
svekker en bønn er en som er unnfanget med egoistiske forestillinger. 
Oppmerksomhet mot en annen bønn, mens du utfører en bestemt bønn, er et tegn 
på fortreffelighet. For eksempel, hvis en gråter for sine kjære slektninger under den 
rituelle bønn, vil ens bønn bli ugyldiggjort. Men hvis en person gråter i sin ekstrem 
kjærlighet til Ham (Allah), eller i frykt for Ham (Allah), så er det et tegn på 
fortreffelighet. 
  
Du sa ruku (å bøye seg i bønn) betyr oppriktig underkastelse til Allah. Denne 
betydningen kan være hensiktsmessig for noen anledninger. Men hvis du sier at det 
å bøye seg i bønn, som er allmennkjent og obligatorisk, bærer samme bokstavelige 
forstand, ville lærde menn hånet deg. Du prøvde også å utelukke eller ignorere 
versets klare mening. Du ga en figurativ mening til det, selv om du vet at begrepet 
beskriver en nødvendig handling av den rituelle bønnen, som er å bøye seg ned, og 
nå frem til knærne med våre håndflater. Og dette faktum har blitt anerkjent av din 
fremtredende lærde, som jeg har nevnt tidligere. Fazil Qushachi, i hans Sharhe 
Tajrid, forklarer synspunkter av kommentatorene generelt, at da Ali bøyde seg i 
bønn, imens han ga ringen til tiggeren. Ved å legg alt til side, kan du vennligst 
fortelle oss om dette verset ble åpenbart i ros eller fordømmelse? 
  
Sheikh: Tydeligvis var det i ros. 
  
Velmenende: Så når lærde av begge sekter har sagt at dette verset ble åpenbart i 
lovprisning av Ali, og at den inneholder ros fra Allah, hvorfor vil du gjøre 
lettsindig innvending, og være enig med den fanatiske khawarij, som har 
synspunkter som har vært kastet inn i ditt rene sinn fra barndommen? Hvorfor 
erkjenner du ikke dette faktumet? 
  
Sheikh: Unnskyld meg! Siden du er en veltalende taler, bruker du ofte illusjoner og 
referanser som kan skape ideer som igjen produserer ulykkelige resultater i 
ignorante hoder. Det ville være bedre hvis du avstår fra slikt snakk. 
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Velmenende: I min tale er det ingenting annet enn virkeligheten. Måtte Allah være 
mitt vitne, jeg har aldri ment å bruke antydninger eller indirekte referanser. Det er 
ikke behov for det. Hva enn jeg ønsker å si, sier jeg klart. Vennligst fortell meg 
hvilke hentydning du mener. 
  
Sheikh: For en kort stund siden under din tale i forbindelse med verset under 
vurdering, sa du at attributtene nevnt der er særegne for Ali ibn Abu Talib, som fra 
begynnelsen til slutten av sitt liv aldri hadde noen tvil i hans tro. På denne måten 
antyder du at andre var skyldige i frafall (apostasi). Hadde de store khalifene eller 
følgesvennene noen tvil i sin tro? Sannelig følgesvennene, som Ali, tvilte aldri på 
sannheten om islam. Aldri for et øyeblikk fraveket de fra profetens lære. 
  
Velmenende: Først og fremst, brukte jeg aldri de ordene du nettopp brukte. For det 
andre, for å bevise noe for noen, motbeviser ikke det samme faktumet vedrørende 
andre. For det tredje, selv om du prøver å kritisere meg, så tror jeg andre ikke har 
noe slikt i tankene. Måtte Allah være mitt vitne, jeg har ikke gjort noen indirekte 
referanse til noe, heller har jeg ikke tenkt å gjøre det. Og hvis noe inntraff i tankene 
dine, så kunne du kanskje spurt meg om det på privaten. 
  
Sheikh: Måten du snakker på viser at det er et punkt som du er taus om. Jeg ber 
deg om å la oss få vite hva du har i tankene og gi oss autentiske referanser for hva 
du sier. 
  
Velmenende: Det er du som har plantet  slike ting i våre sinn; du insisterer på at 
saken skal diskuteres. Igjen spør jeg deg om å ignorere denne saken og ikke 
insistere på det. 
  
Sheikh: Hvis det var noe frekt, er det ferdig. Nå har du ikke annet valg enn å svare. 
Hvis du ikke vil gi et klart svar, enten bekreftende eller avkreftende, så vil jeg være 
tvunget til å konkludere med at det du sa var grunnløst. 
  
Velmenende: Det er ingenting frekt i mine kommentarer, men siden du insisterer, 
har jeg ikke noe annet valg enn å avsløre sannheten. Dine store lærde er enige om 
at profetens følgesvenner som ikke hadde en perfekt tro, hadde innhold i deres tro 
som ofte inkluderte tvil.  Noen av dem opprettholdt den tvilen og frafalt (apostasi). 
Noen vers fra Koranen ble åpenbart i deres fordømmelse. For eksempel, var det 
munafiqin (hyklere) som fikk et helt kapittel åpenbart med fordømmelse i Koranen. 
Men slike spørsmål bør ikke diskuteres åpent. Jeg ber deg igjen om å avstå fra å 
forfølge dette emnet. 
  
Sheikh: Mener du at de store khalifene var blant dem som tvilte. 
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Velmenende: Hvis svaret mitt forårsaker en uheldig reaksjon blant ignorante 
mennesker, er du ansvarlig. Du sa nettopp: "Du sier det ene eller det andre." Men 
igjen, er det dine egne lærde som har registrert disse faktaene. 
  
Sheikh: Under hvilket tema har de skrevet, og under hvilken anledning uttrykte 
khalifene sin tvil, og hvem var de personene som tvilte? Vennligst la oss vite det. 
  
Velmenende: Mange mennesker hadde seriøs tvil, men vendte tilbake til sin 
opprinnelige tro. Noen av dem fortsatte i sin tvil. Ibn Maghazili Shafi'i, i hans 
Manaqib, og Hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Nasr Hamidi i hans Jam 
'Bainu's-Sahihain al-Bukhari, og Muslim skriver: "Umar Ibn Khattab sa:  'Jeg har 
ikke tvilt så mye på Muhammed sin profeti som jeg gjorde på dagen i 
Hudaibiyya.'" Denne uttalelsen viser at han tvilte på Muhammeds profeti mer enn 
én gang. 
  
Nawab: Unnskyld meg. Hva var anledningen i Hudaibiyya som førte til tvil 
vedrørende profeten? 
  
Velmenende: profeten så en natt i en drøm at han dro til Mekka med sine 
følgesvenner for å utføre Umra. Neste morgen, da han fortalte om drømmen til sine 
følgesvenner, spurte de ham om å tolke den. profeten sa: "Hvis Allah vil, skal vi gå 
til Mekka og oppfylle denne utførelsen." Men han spesifiserte ikke tiden for det. 
Med intensjonen om å besøke Huset av Allah, satt profeten ut med sine 
følgesvenner mot Mekka samme år. Da de nådde Hudaibiyya (et godt nært område 
ved Mekka), kom Quraish dit og hindret dem fra å bevege seg fremover. Siden 
profeten ikke hadde gått dit heller forberedt seg på å bekjempe, tilbød han å slutte 
fred med dem. En traktat ble undertegnet og profeten returnerte til Medina. I denne 
anledningen hadde Umar tvil. Han gikk til profeten og sa: "Er du ikke profeten av 
Allah og en sannferdig mann? Fortalte du ikke oss om at du ville komme til Mekka 
og utføre Umra og ha hodet barbert og skjegget trimmet? Hvorfor har du nå 
mislyktes i å gjøre dette?" 
  
Den hellige profeten spurte ham om han hadde bestemte tid for det, eller om han 
hadde fortalt dem at han skulle gå dit det samme året. Umar innrømmet at profeten 
ikke hadde angitt en tid. profeten sa at det han hadde fortalt dem var riktig, og med 
Allahs vilje, ville de gå til Mekka i fremtiden, og at drømmen ville bli realisert. 
Selvfølgelig vil tiden for oppfyllelsen av tolkningen, enten det være seg nå eller 
senere, være avhengig av Allahs vilje. Så for bekreftelse av utsagnet til Den hellige 
profeten, viste Gabriel seg og åpenbarte  følgende vers fra Koranen: 
  
"Gud har latt visjonen gå i oppfyllelse for Sitt sendebud: «Dere vil uten tvil gå inn i 
den hellige moské, om Gud vil, i trygghet, med rakede hoder og stussede hoder og 



 189 

uten frykt.» For Han visste hva dere ikke visste, og utenom dette stilte Han dere 
seier i utsikt (som er nær)" (48:27). 
  
Seier her betyr erobringen av Khaibar. Dette var kort sagt hendelsen ved 
Hudaibiyya, som faktisk var en test for de troende og for de vaklende folk. 
  
På dette stadiet fulgte det en diskusjon om hvorvidt man skal fortsette 
diskusjonene, med tanke på tidsplanen til den  besøkende sunni-muslimen fra 
Afghanistan, samt Velmenende , der utfallet ble enighet om å fortsette. 
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Den syvende samling, onsdag kveld, 29. Rajab, 1345 E.H 

  
Sayyid Abdu'l-Hayy (Imamen fra sunni forsamlingen i mosken): For noen netter 
siden fortalte du noen påstander som Hafiz Sahib krevde bevis på, men du unngikk 
snedig et svar og skapte forvirring blant oss, og hele saken var svært forstyrrende. 
  
Velmenende: Vennligst la meg vite hvilke av dine spørsmål som forble ubesvarte, 
siden jeg ikke husker hendelsen som du refererer til. 
  
Sayyid: Sa du ikke for noen netter siden at Ali hadde enhet med 'selvet' til Den 
hellige profeten og var så overlegen i rang i forhold til alle andre profeter? 
  
Velmenende: Det er sant. Det var min påstand, og det er min tro. 
  
Sayyid: Så hvorfor svarte du ikke på våre spørsmål? 
  
Velmenende: du tar grådig feil. Det er merkelig at du har fulgt med i våre 
diskusjoner, og så anklager du meg for å anvende utspekulerte metoder og forvirre 
deg/ditt sinn.  
Dersom du tenker nøye over dette, vil du forstå at det jeg sa ikke var irrelevant, 
men [at det heller ble sagt som et svar til] de lærde [som] hadde stilt spørsmål som 
jeg var nødt til å svare på.  
Dersom du nå har spørsmål du ønsker å stille, kan du gjøre det, og med Allahs 
hjelp, vil jeg svare på det. 
 
 
Sayyid: Vi ønsker å vite hvordan det kan være mulig at to personer kan forenes slik 
at deres enhet er slik at de forblir en og den samme. 
  
 
Forskjellen mellom antatt enhet og ekte enhet 
  
Velmenende: Det er klart at det ikke er mulig for to personer å danne en ekte enhet. 
Da jeg sa at Lederen til de Troende hadde en enhet av "selvet" eller "sjelen" med 
Den hellige profeten, burde du ikke tatt det som faktisk enhet, fordi ingen har 
noensinne hevdet det, og hvis noen faktisk trodde det de ville de tatt fullstendig 
feil. Enheten jeg refererte til er bare antatt, ikke faktiske, og har til hensikt å 
indikere at de begge har samme fortreffelighet av sjel og meritter, ikke den samme 
kroppen. 
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Hafiz: Så ifølge dette konseptet burde de begge være profeter, og fra hva du sier, 
burde åpenbaringene ha kommet til dem begge. 
  
Velmenende: Det er en åpenbar misforståelse. Ingen sjia innehar en slik tro. Jeg 
ville ikke ha forventet at du skulle hengi deg i en slik snakk og kaste bort vår tid. 
Jeg har nettopp fortalt deg at de er tilknyttet i alle saker av dyd og fortreffelighet, 
med unntak av disse attributtene for utelukkelse av dette er det spesifikke 
forordninger eller begrunnelse. Et slikt unntak er profeti med alle de egenskapene 
som er knyttet til det - en av dem er mottakelse av åpenbaring, og gjennom den 
kommunikasjon av de guddommelige ordinasjonene. Kanskje du har glemt mine 
uttalelser fra de tidligere nettene, der jeg viste gjennom hadithen av Rang 
(Manzila) at Ali besatt rang av profeti, men at han fulgte, og var underlagt, 
religionen og koden foreskrevet av Den hellige profeten. Hans rang i profeti var 
ikke mer enn rang av Aaron i tiden av Moses. 
  
Hafiz: Men hvis du tror på Alis likhet med Den hellige profeten i alle saker av dyd 
og fortreffelighet, følger det at du må tro på hans likestilling i saker av profeti og 
egenskapene knyttet til det. 
  
Velmendende: Det kan virke slik, men hvis du tenker nøye vil du se at det ikke er 
slik. Som jeg har vist tidligere fra vers av Koranen, er profeti i ulike grader, og at 
profetene og sendebudene fra Allah er overlegene til hverandre i rangering. Som 
den hellige Koranen sier klart: 
  
"Av disse sendebud har vi favorisert noen fremfor andre..." (2:253) 
  
Og den mest perfekte i rangeringen av alle profetene er den spesielle rangeringen 
av Muhammed, som Allah sier: 
  
"Muhammad er ikke faren til noen av deres menn, men sendebudet til Allah og 
forseglingen av profetene." (33:40) 
  
Det er at perfeksjonen av profeti som førte til forseglingen av profeti. Så i denne 
egenskap av perfeksjon, kan ingen andre inkluderes. I alle andre saker av 
fortreffelighet, er det forening og likestilling, som det finnes utallige begrunnelser. 
  
Sayyid: Kan du fremme noen argument fra Koranen for å bevise denne påstanden. 
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Verset om forbannelse (Mubahala) beviser enheten av sjelen til Ali med 
profeten 
  
Velmendende: Selvfølgelig er vårt første argument fra hentet fra Koranen, og som 
er det sterkeste guddommelige beviset, nemlig verset om forbannelse (Ayah al-
Mubahala) hvor Allah sier: 
  
"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, og våre kvinner og deres 
kvinner og oss selv og dere selv. Så skal vi anrope Allah og nedkalle Allahs 
forbannelse over dem som lyver." (3:61) 
  
Din bemerkelsesverdige lærde, slike som Imam Fakhru'd-Din Razi, Imam Abu 
Ishaq Tha'labi, Jalalu'd-Din Suyuti, Qazi Baidhawi, Jarullah Zamakhshari, Muslim 
ibn Hujjaj, og mange fler, har skrevet at dette hellige verset ble åpenbart på dagen 
av forbannelse, som var den 24. eller 25. Dhu'l-Hijja i 9 år E.H. 
  
Da Den hellige profeten inviterte de kristne i Najran til islam, valgte de sine mest 
lærerike menn slik som Sayyid, Aqib, Jasiq, Alqama, etc., (det ble nevnt mer enn 
70 personer), og sendte dem til Medina sammen med 300 av sine tilhengere, for å 
møte Den hellige profeten og for å lære hva islam er. De endte opp med 
vitenskapelige diskusjoner med Den hellige profeten og ble overbevist grunnet 
hans overbevisende resonnementer. Han beviste sannheten av hans profeti fra deres 
egne pålitelige kilder og sa at Jesus selv, hadde gjennom ulike tegn spådd hans 
(Muhammeds) ankomst, og at de kristne avventet oppfyllelsen av profetiet til Jesus 
i henhold til en slik mann som ville vises ridende på en kamel fra Faran åsene (i 
Mekka) og ville emigrere til et sted mellom Ayr og Uhud (som var Medina). Disse 
argumentene imponerte sterkt de kristne, men deres kjærlighet til verdslig posisjon 
holdt dem fra å innrømme sannheten. Dermed har Den hellige profeten informerte 
dem om Allahs ordre, som de var enige om var middelet for å løse diskusjonen og 
for å skille mellom de sannferdige og løgnerne. 
  
  
Profetens ankomst for forbannelsen 
  
Ifølge en gjensidig forståelse, ventet alle de kristne dagen etter, inkludert mer enn 
sytti av deres lærde, utenfor porten til Medina for Den hellige profeten. De 
forventet at han skulle komme med prakt og et stort antall av kamerater for å 
skremme dem. Men når portene åpnet, kom profeten frem med en ung mann på 
hans høyre, en ærverdig kvinne på hans venstre, og to barn foran ham. De holdt seg 
under et tre, vendt mot de kristne. Asqaf, den mest lærerike mannen av de kristne, 
spurte om hvem disse personene som hadde kommet ut med Muhammed var. Han 
ble informert om at den unge mannen var hans svigersønn og fetter, Ali ibn Abi 
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Talib, kvinnen var hans datter, Fatima, og de to barna var hans datters sønner, 
Hassan og Hussain. 
  
Asqaf, deres (kristnes) leder, adresserte de kristne og sa: "Se der, hvor trygg 
Muhammad er! Han har tatt med seg hans nærmeste slekt, sønner og kjære, til 
denne åndelige konkurransen av forbannelse. Ved Gud, om han hadde noen tvil 
eller frykt vedrørende hans standpunkt, ville han aldri ha valgt dem. Nå er det ikke 
tilrådelig å gå inn i konkurransen mot dem. Hadde vi ikke hatt noen frykt for 
keiseren av Roma, ville vi ha omfavnet troen på islam. Det vil være hensiktsmessig 
å gjøre kompromisser med deres vilkår og returnere hjem." Alle dem var enige 
med ham. Derfor sendte Asqaf en melding til Den hellige profeten og sa: "Vi 
ønsker ikke å bestride med deg, vi ønsker heller å slutte fred med deg." profeten 
aksepterte deres forslag. 
  
Avtalen ble skrevet av Lederen av de Troende. De kristne ble enige om å betale en 
årlig hyllest i form av 2000 brynjer, der hver av det er verdt ca 40 dirham (En 
dirham tilsvarte 1/2 unse gull), og 1000 mithqals av gull (en Mithqal var lik 1/6 
unse). Halvparten av dette skulle bli betalt i måneden Muharram og halvparten i 
Rajab. Da avtalen var blitt undertegnet av begge parter, returnerte de kristne tilbake 
til sine hjem. Mens de var på vei, sa en av deres lærde som het Aqib til sine 
følgesvenner: "Ved Gud, både dere og jeg vet at denne Muhammed er den samme 
profeten av Gud som er den forventede, og hva enn han sier er fra Gud. Jeg sverger 
ved Gud at enhver person som har kjempet med en Guds profet, har blitt ødelagt, 
og ingen av deres unge eller gamle forble i live. Sannelig, hvis vi hadde kjempet 
med dem, ville alle oss ha blitt drept og ingen kristne ville ha overlevd i verden. 
Ved Gud, når jeg så på dem, så jeg ansiktene som, hvis de påkalt Gud, ville de ha 
flyttet fjell." 
  
Hafiz: Hva du har sagt er helt sant og er akseptert av alle muslimer, men det har 
ingen betydning for vårt tema, nemlig at Ali var åndelig forent med Den hellige 
profeten. 
  
 
 
Merittene av Ali, Fatima, Hassan og Hussain påvist ved verset av forbannelse 
  
Velmendende: Jeg argumentere ved hjelp av  ordet "oss" i dette hellige vers, siden 
ved dette ordet blir selv mange spørsmål løst. For det første, er sannhetens sak 
forkynt av Den hellige profeten bevist. Det vil si, hvis han ikke hadde vært på 
siden av sannheten, ville han ikke ha våget å komme ut for konkurransen 
(Mubahala), heller ville ikke de kjente kristne ha rømt fra feltet av Mubahala. For 
det andre, beviser dette verset at Hassan og Hussain var sønnene til  profeten av 
Allah, som jeg allerede har nevnt i min tale den første natten. 
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For det tredje, beviser det at Lederen av de Troende Ali, Fatima, Hassan og 
Hussain var de mest åndelige opphøyede personene i hele skaperverket og de mest 
kjære av Den hellige profeten. Der  selv de trangsynte og fanatiske lærde av din 
sekt, som Zamakhshari, Baidhawi og Fakhru'd-Din Razi, og andre har skrevet i 
sine bøker. Spesielt Jarullah Zamkhshari, som skriver om dette hellige verset, gir 
detaljert  informasjon om samlingen av disse Panjetan (Ahlul-Kisaa/fem 
personene) og sier at dette verset er det sterkeste bevis på fortreffelighet av ashab-
i-Ayba, de fem personene som hadde samlet seg under et teppe med Den hellige 
profeten. 
  
For det fjerde, viser det at Lederen av de Troende Ali, overgikk alle de andre 
følgesvennene til profeten i meritter og rang, fordi Allah har kalt ham sjelen til  
profeten i dette hellige verset.  Selvsagt, betyr ordet "oss selv" ikke profetens eget 
selv, fordi å tilkalle hjelp innebærer å tilkalle hjelpen til noen andre; man spør aldri 
seg selv om hjelp. Derfor refererer ordet til noen andre, som er som profetens eget 
selv eller sjel. Ifølge en samstemt oppfatning av pålitelige kommentatorer fra 
begge sektene, var det ingen andre enn Ali, Fatima, Hassan og Hussain der 
sammen med Den hellige profeten på forbannelsen. Og dermed  referer uttrykket i 
det hellige vers, "våre sønner og deres sønner, våre kvinner og deres kvinner"  
henholdsvis til Hassan og Hussain og Bibi Fatima. Den andre personen, som kan 
bli identifisert som "oss selv" i den hellige gruppen var dermed  Lederen av de 
Troende, Ali. Ordet "oss selv" beviser derfor enheten av selvet mellom profeten 
Muhammed og Ali. 
  
Ettersom den faktiske enheten av to sjeler er umulig, betyr det heller en antatt 
enhet av de to selvene, når Allah kaller Ali selvet av profeten Muhammed.   
Slik du er klar over, er  det bedre i utgangspunktet å identifisere et ord med en nær 
forutsetning enn med et fjernt ett, og den nærmeste forutsetningen her innebærer 
assosiasjon i alle meritter, unntatt de som har blitt ekskludert av en spesifikk grunn. 
Og vi har allerede fortalt deg at det er profetens spesielle profeti og tildelingen av 
Wahi (Åpenbaringen) til ham som er særegent for ham.  
 
Derfor anser vi ikke Ali som hans partner i forhold til disse to egenskapene. Men 
ifølge dette hellige verset, deler Ali alle andre meritter med profeten, og ganske 
sikkert har Allah den All-Barmhjertige begavet Ali, via Den hellige profeten, med 
alle hans velsignelser. Dette i seg selv beviser foreningen av deres sjeler, som vi 
ønsket å etablere. 
  
Hafiz: Hvorfor insisterer du på at verset ikke betyr innkallingen av hans eget 
"selv"? Hvorfor er ikke denne antagelsen bedre enn den andre antagelsen? 
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Velmenende: Jeg håper du ikke vil kaste bort tid på  ulogisk prat og forlate emnet 
som omhandler rettens gang. Rettferdighet krever at vi bør gå videre, når vi har 
avgjort et poeng. Jeg forventet ikke at en mann av din rang og lære skulle hengi 
seg til et slikt falskt argument. Som du kjenner til selv og i henhold til alle 
mennesker av læring, er en selv identifisert med en annen selv i form av 
antakelsen. Blant litterære menn er det vanlig å kreve en antatt assosiasjon, som jeg 
har nevnt tidligere. Det er ofte sett at en person sier til en annen: "Du er mitt eget 
liv og sjel." Spesielt i hadith og fortellinger, denne beskrivelsen har ofte blitt brukt 
om Lederen av de Troende Ali, og enhver slik beretning er et bevis for mitt 
synspunkt. 
  
  
  
Ytterligere fortellinger og hadith som bevis på den grunnleggende enhet av 
Den hellige profeten og Ali 
  
Imam Ahmad Ibn Hanbal i Musnad, Ibn Maghazili, Shafi'i teologen i sin bok; 
Manaqib, og Muwafiq Ibn Ahmad Khawarizmi i sin bok; Manaqib, forteller at Den 
hellige profeten sa: "Ali er av meg, og jeg er fra Ali, han som elsker ham, elsker 
meg, og den som elsker meg, elsker Allah". 
  
Også Ibn Maja i sin bok; Sunan, del I, s. 92, Tirmidhi i sin bok; Sahih; Ibn Hajar i 
Tradisjon v av Førti Tradisjoner vedrørende meritter av Lederen til de Troende 
fortalt i Sawa'iq fra Imam Ahmad Ibn Hanbal, Tirmidhi, Imam Abu Abdu'r-
Rahman Nisa'i og Ibn Maja; Imam Ahmad Ibn Hanbal i Musnad, v.4, s.164; 
Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i i kapittel 67 av Kifayatu't-Talib fra Musnad av 
Ibn Samak, v 4, og Mu'jim Kabir av Tibrani; og Imam Abu Abdu'r-Rahman Nisa'i i 
Khasa'is, og Sulayman Balkhi Hanafi i Yanbiu'l-Mawaddat fra Mishkat - alle har 
fortalt fra Jash Ibn Junada as-Saluni at under avskjeds-pilegrimesreisen, sa Den 
hellige profeten på Arafah: "Ali er av meg, og jeg er fra Ali. Ingen erstatter meg 
(det er ingen som utfører plikten av min misjon) bortsett fra meg og Ali." 
  
Sulayman Balkhi Hanafi i sin bok; Yanabiu'l-Mawaddat, Kapitell VII, beretter fra 
Zawa'id al-Musnad av Abdullah Ibn Ahmad Ibn Hanbal på vegne av Ibn Abbas at 
Den hellige profeten sa til Ummu'l-Mo'minin Salma: "Ali er av meg, og jeg er fra 
Ali. Hans kjøtt og blod er fra mitt kjøtt og blod. Han er for meg slik Aron var for 
Moses. Å Umm Salma! Hør, og vær et vitne om at denne Ali er mesteren og herren 
til muslimene". 
  
Hamidi i sin bok; Jam Bainu's-Sahihain og Ibn Abi'l-Hadid i sin Sharhe-Nahju'l-
Balagha forteller at Den hellige profeten sa: "Ali er av meg, og jeg er fra Ali. Ali er 
for meg som hode er for   kroppen. En som adlyder ham, adlyder meg, og en som 
adlyder meg, adlyder Allah." 
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Muhammad Ibn Jarir Tabari i sin Tafsir, Mir Sayyid Ali Hamdani og Shafi'i 
teologen i Muwadda VIII av Muwaddatu'l-Qurba beretter fra Den hellige profeten 
som sa: 
  
"Sannelig, Allah den Allmektige hjalp denne troen av islam gjennom Ali, siden 
han er fra meg, og jeg er fra ham, og dette hellige verset ble åpenbart for ham - 'Er 
han da lik han som holder seg til en klar beskjed fra sin Herre fremført av et vitne 
fra Ham?'" (11:17) 
  
Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi har spesifisert dette store temaet i det 7. kapittel 
av sin bok; Yanabiu'l-Mawadda under overskriften: "Om Alis vesen er som selvet 
til Den hellige profeten, og den beretningen om at Ali er av meg og jeg er fra Ali." 
I dette kapitlet har han fortalt 24 beretninger på forskjellige måter og med ulike ord 
fra Den hellige profeten, som sa at Ali var som hans eget “selv”. Mot slutten av 
kapitlet forteller han en beretning fra Manaqib som er rapportert av Jabir, som sa at 
han hadde hørt fra Den hellige profeten at Ali hadde slike egenskaper, der  hvis en 
annen var i besittelse av bare en av dem, hadde det vært nok for å stadfeste hans 
verdighet og fortreffelighet. Og av disse egenskapene som var ment som uttalelser 
fra profeten om han, var for eksempel: 
  
"For den jeg er mesteren over, er denne Ali hans mester," eller "Ali er for meg som 
Aron var for Moses", eller "Ali er av meg, og jeg er fra Ali," eller "Ali er for meg 
som mitt selv er for meg, lydighet til ham er lydighet til meg," eller "Å kjempe mot 
Ali er som å kjempe mot Gud, og fred med Ali er fred med Gud," eller "En venn av 
Ali er en venn av Allah, og Alis fiende er Allahs fiende," eller "Ali er Allahs Hujjat 
(bevis) over Hans tjenere," eller "Kjærlighet for Ali er tro, og fiendskap mot ham 
er vantroskap," eller "Alis parti er partiet av Allah, og partiet av hans fiender er 
partiet av satan," eller "Ali er med sannheten og sannheten er med meg, de er 
uatskillelige," eller "Ali er distributøren av paradis og helvete," eller "En som holdt 
seg vekk fra Ali holdt seg vekk fra meg, og en som holdt seg vekk fra meg holdt 
seg vekk fra Allah," eller "Tilhengerne av Ali vil bli reddet på dommedagen." 
  
Til slutt siterer han en annen detaljert beretning fra Manaqib, der Den hellige 
profeten mot slutten av den sier: "Jeg sverger ved Allah, som skjenket meg profeti 
og gjorde meg til den beste av Hans skapelse: Å Ali! Sannelig er du Allahs Hujjat 
(bevis) for folket, Hans tillitsmann, kjenneren av Hans hemmeligheter og Hans 
kalif overfor Hans tjenere." 
Det finnes mange slike hadither i bøkene deres. Ordet "oss selv" viser tydelig den 
nærmeste tilknytningen mellom profeten og Ali i alle saker av fortreffelighet. Jeg 
tror at dette verset er det mest overbevisende bevis på mitt synspunkt. Dessuten er 
det andre spørsmålet ditt besvart av samme vers. Vi har bevist at Ali er assosiert 
med profeten i alle andre saker av fortreffelighet, med unntak av profeti og Wahi 
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(åpenbaring), som bare gjelder for profeten. Videre er det også slik at i forhold til 
gode egenskaper var Ali overlegen følgesvennene og alle andre i samfunnet. 
Faktisk, beviser dette verset også at han utmerket seg bedre enn alle andre tidligere 
profeter, akkurat som profeten utmerket seg bedre enn alle andre profeter. 
  
  
Siden Den hellige profeten var mer overlegen i forhold til alle andre profeter, 
var Ali også bedre enn dem 
  
I bøkene Ihya'u'l-Ulum av Imam Ghazali, Sharhe Nahju'l-Balagha av Ibn Abi'l-
Hadid Mu'tazali, Tafsiren av Imam Fakhru'd-Din Razi, og Tafsiren av Jarullah 
Zamakhshari, Baidhawi, Nishapuri, etc., vil du finne følgende hadith av Den 
hellige profeten: "De lærde av min ummah (samfunn) er som profetene av Bani 
Isra'il." I en annen hadith sa han: "De lærde av profetens samfunn var lik eller 
bedre enn profetene av Bani Isra'il, rett og slett fordi deres kilde til kunnskap var 
kildevellet til læring, profeten Muhammed. Derfor var Ali ibn Abu Talib definitivt 
bedre enn profetene, siden profeten sa: "Jeg er kunnskapens by, og Ali er dens 
port." Han sa også: "Jeg er huset til visdom og Ali er dens port." Når Ali selv ble 
spurt om dette emnet, forklarte han noen aspekter av sin overlegenhet i forhold til 
profetene av Bani Isra'il. Den 20. Ramadan, da Ali var på dødsleiet etter angrepet 
av Abdu'r-Rahman Ibn Muljim Muradi, spurte han imam Hassan om å kalle inn 
sjiaene som hadde samlet seg ved inngangen til huset hans. Når de kom inn, 
omringet de sengen hans og gråt stille. Ali sa: Dere kan stille hvilket som helst 
spørsmål dere ønsker før jeg forlater dere, men deres spørsmål bør være korte." En 
av de tilstedeværende var Sa'sa'a Ibn Suwhan. Deres egne store lærde, som Ibn 
Abdu'l-Birr og Ibn Sa'ad som har skrevet om hans liv og karakter, har stolt på ham 
og bekreftet at han var en mann med stor lærdom . 
  
Sa'sa'a sa til Ali: "La meg få vite hvem som er bedre, du eller Adam." Den hellige 
imam sa: "Det er ikke riktig for en mann å rose seg selv, men i henhold til 
grunnsetningen: 'Erklær velsignelsene som Gud har gitt deg', kan jeg fortelle deg at 
jeg er bedre enn Adam." På spørsmål om hvorfor dette var slik, forklarte Ali at 
Adam hadde alle midler av nåde; komfort og velsignelse for ham i paradiset. Han 
ble bedt om bare å avstå fra den forbudte maten, men han kunne ikke beherske seg 
selv, og han spiste fra treet. Som et resultat, ble han utvist fra paradiset. Allah 
forbød ham ikke, Ali, fra å spise hvete (som ifølge muslimsk tro var det forbudte 
"tre"). Men siden han ikke hadde noen tilbøyelighet mot denne midlertidige 
verden, avstod han frivillig fra å spise hvete. (Poenget med Alis bemerkning var at 
fortreffelighet av en mann foran Allah ligger i fromhet og hengivenhet, og at nivået 
på fromhet ligger i å avstå selv fra hva som er tillatt.) 
  
Sa'sa'a spurte: "Hvem er bedre, du eller Noah?" Ali svarte: "Jeg er bedre. Noah 
kalte sine menn til å tilbe Allah, men de adlød ikke. Deres skammelig mishandling 
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til ham, var tortur. Han forbannet dem og påkallet Allah: 'Å min Herre! Ikke 
etterlat på jorden en eneste person av de urettferdige.' Etter dødsfallet av profeten, 
selv om folket påførte meg ekstreme vanskeligheter, forbannet jeg aldri dem. Jeg 
led deres pine med tålmodighet." 
  
Sa'sa'a spurte: "Hvem er bedre, du eller Abraham?" Ali svarte: "Jeg er bedre, for 
Abraham sa: 'Min Herre! Vis meg hvordan du gir liv til de døde.' Han sa: 'Har du 
da ikke trodd? Han sa: 'Jo, men for at hjertet mitt kan være beroliget.' (2:260) Mens 
min tro var slik at jeg sa: 'Hvis sløret over det usette ble opphevet, ville min tro 
ikke øke." 
  
Sa'sa'a spurte: "Hvem er bedre, du eller Moses?" Den hellige Imamen svarte: "Jeg 
er bedre, for da Allah den Allmektige beordret Moses å gå til Egypt for å invitere 
Farao til sannheten, sa Moses: 'Min Herre! Sannelig drepte jeg en av dem, så jeg er 
redd for at de vil drepe meg. Og min bror Aron, han er mer veltalende enn tungen 
min. Send derfor han med meg som en assistent, for å hjelpe meg. Sannelig frykter 
jeg at de vil avvise meg" (28:33-34). Den hellige profeten beordret meg, ved 
kommandoen av Allah, om å gå til Mekka for å resitere vers fra Al-Bara'a 
kapittelet fra toppen av Ka'ba, foran Quraish-stammen som var vantro. Jeg var ikke 
redd, selv om det var få mennesker fra stammen som ikke hadde mistet en nær 
slektning ved mitt sverd. Ved å adlyde hans ordre, utførte jeg min plikt alene. Jeg 
resiterte vers fra Al-Bara'a 'og returnerte." 
  
Sa'sa'a spurte: "Hvem er bedre, du eller Jesus?" Ali sa: "Jeg er bedre, for da Maria 
ble gravid ved Allahs nåde, og tidspunktet for hennes fødsel nærmet seg, ble en 
åpenbaring gitt til henne: 'Forlat dette hellige Huset for dette er et Hus for bønn, 
ikke et sted for å føde barn.' Derfor, forlot hun det hellige Huset og gikk ut til 
ørkenen, hvor hun fødte Jesus. Men da min mor, Fatima Bint al-Asad, følte 
fødselssmerter i nærheten av den hellige Kaaba, klamret hun seg til veggen og ba 
til Allah med navnet på det huset og utbyggeren av det huset, for å minske hennes 
smerter. Snart dukket det opp en sprekk i veggen, og min mor hørte en mystisk 
stemme som fortalte henne, "Å Fatima! Entré Huset av Kaaba. Hun gikk inn, og 
jeg ble født på innsiden av den hellige Kaaba." 
  
  
Speilet av alle profetene som vist ved hadithen av likhet (Hadith al-Tashbih) 
  
Det er også registrert i bøkene til deres lærde at Ali var speilet av de høye 
kvalitetene av alle profetene. Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali i sin bok; Sharhe Nahju'l-
Balagha, Volume XI, side 449, Hafiz Abu Bakr Faqih Shafi'i, Ahmad Ibn Hussain 
Baihaqi i Manaqib, Imam Ahmad Ibn Hanbal i Musnad, Imam Fakhru'd -Din Razi 
i Tafsir al-Kabir i forbindelse med vers av Mubahala, Muhyi'd-Din Ibn Arabi i 
Yawaqit-o-Jawahir, utstedelse 32, side 172; Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi i 
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Yanabiu'l-Mawadda, begynnelsen av kapittel 40 om myndighet av Musnad Imam 
Ahmad ibn Hanbal, Sahih Baihaqi, og Sharhi'l-Mawaqif wa't-Tariqati'l-
Muhammadiyya, Nuru'd -Din Maliki i Fusuli'l-Muhimma, side 120; fra Baihaqi; 
Muhammad ibn Talha Shafi'i i Matalibu's-Su'ul, side 22, og Muhammad ibn Yusuf 
Ganji Shafi'i i Kifayatu't-Talib, kapittel 23, har berettet fra Den hellige profeten 
med små forskjeller av ord her og der: "Den som ønsker å se kunnskapen av Adam, 
fromheten av Noah, underkastelsen av Abraham, opphøyetheten av Moses, eller 
hengivenhet til Jesus, kan se på Ali ibn Abu Talib." 
  
Mir Sayyid Ali Hamadani har berettet den samme hadithen med noen tillegg, i sin 
bok Mawaddatu'l-Qurba, Mawadda VIII. Han beretter fra Jabir at profeten sa: 
"Sannelig, Allah har kombinert nitti kvaliteter av profetene i Ali, som Han ikke har 
gitt til noen andre." Den store Hafiz Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i, gir en 
kommentar, etter å ha sitert denne hadithen: "Ali var lik Adam i kunnskap der 
Allah lærte Adam alt, og som Han sier i Koranen, 
  
'Og Han lærte Adam alle navn .... '" (2:31) 
  
Tilsvarende hadde Ali kunnskap om alle ting. På grunn av kunnskap som kom 
direkte fra Allah, ble Adam innvilget statusen ambassdør av Allah, som Koranen 
sier: 
  
"... Da Herren sa en gang til englene: “Jeg setter kontinuerlig en stedfortreder på 
jord” ...." (2:30) 
  
Siden Adams kunnskap førte til hans overlegenhet, slik at selv englene kastet seg i 
hyllest til ham, var Ali også mest opphøydt av hele skaperverket og kalifen etter 
profeten. Alis kunnskap er lik Noahs, der Ali var hard mot de vantro og 
medfølende overfor de troende. 
  
Allah roste ham i den hellige Koranen: 
  
"... Og de som er med ham, er harde mot de vantro og gode barmhjertige seg 
imellom." (48:29) 
  
Dette er et annet bevis på at dette verset ble åpenbart i lovprisning av Ali, som jeg 
har sagt tidligere. Noah var svært hard  mot de vantro, som Koranen sier: 
  
"Og Noah sa: 'Herre, etterlat ikke en eneste av de vantro på jorden.'" (71:26) 
  
Ali var lik Abraham i ømhet av hjertet. Den hellige Koranen sier om Abraham: 
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"Ibrahim var blant de som henvendte seg stadig tilbake til Allah, han var tilgivende 
og mild." (9:114) 
 
Ali besatt alle kvaliteter og egenskaper som de andre profetene besatt hver for seg 
individuelt. Denne enstemmig og erkjente hadithen beviser at Ali besatt de høyeste 
dydene, der hver dyd tilsvarte den mest opphøyet kvalitet til en av profetene. Det er 
selvfølgelig slik at en som besittere de høyeste dydene til alle profetene, vil 
utmerke seg bedre enn alle andre i rang. Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi i sin bok 
Yanabiu'l-Mawadda, kapittel 40, siterer fra Manaqib av Khawarizmi gjennom 
Muhammad ibn Mansur, som sa at han hørte Ahmad Ibn Hanbal si: "Det var ingen 
slike lovprisninger for noen av følgesvennene til profeten, slik  det var for Ali ibn 
Abu Talib." Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i forteller også samme beretningen 
med forskjellig ordlyd. Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali i sin  Sharhe-Nahju'l Balagha, 
bind I, side 46, sier: "Ali var den mest passende person til stillingen av Wilayah 
(lederskap) i kraft av sin fortreffelighet. Med unntak av profeten av Allah, var han 
den mest fortjenstfulle personen for stillingen som kalif." 
  
Ali var absolutt mest egnet for kalifatet, men han ble kastet til side av den politiske 
manøvreringen av dårligere menn. De burde i  det minste ha informert Ali at de 
innkalte til et møte på Saqifa Bani Sa'da for å tilsikte det viktige spørsmålet 
vedrørende valg av en Kalifa. De gjorde ikke det, nemlig for å frata ham hans rett 
til arvefølge. 
  
  
Konsensus for Abu Bakr 
  
Hafiz: Er du eller vi som er urettferdige? Du sier at profetens følgesvenner valgte 
de som tilranet kalifatet. Selvfølgelig tror du at alle vi er uvitende og følger våre 
forfedre blindt, men hvilket  bevis er sterkere enn ijma, generell konsensus? Alle 
følgesvennene og ummah generelt, inkludert Ali, utnevnte Abu Bakr og sverget 
troskapsed til ham. Tydeligvis er felles enigheten blant folket innebærer endelig 
beslutning, og å godta det er obligatorisk. profeten sa: "Mitt folk er ikke enig i 
forvillelse, mitt folk er ikke enig i avvik fra den rette vei." Så vi har ikke fulgt våre 
forfedre blindt. Faktumet er at på den første dagen etter profetens død, besluttet 
samfunnet enstemmig i et møte om å velge Abu Bakr som Kalif. Fordi det var et 
avgjort fakta vi bør erkjenne. 
  
Velmenende: Vennligst la oss vite på hvilket grunnlag kalifatet er basert på? 
  
Hafiz: Det er åpenbart. Det beste beviset for eksistensen av kalifatet etter profeten 
er ijma (generell konsensus) av ummahen, gjennom hvilke kalifatet ble til. Bortsett 
fra dette, er den beste kvalifiseringen for kalifatet av Abu Bakr og Umar deres 
modenhet. Tiltross for Alis alle dyder og nærhet til profeten, måtte han bli 
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forbigått, på grunn av hans unge alder. Og, for å være ærlig og rettferdig, var det 
ikke passende at en ungdom skulle overstyre og stille krav til de modne 
følgesvennene. Og vi betrakter ikke at de passerer over av Ali som et nederlag for 
ham, for hans fortreffelighet er ellers generelt akseptert. Det er også en hadith fra 
profeten, fortalt av Kalifen Umar: "Profeti og lederskap er ikke kombinert i en 
familie." Derfor ble Ali nektet kalifatet fordi han tilhørte profetens familie. Han var 
ikke kvalifisert for den posisjonen . 
  
  
Argumenter mot gyldigheten av ijma-prinsippet 
  
Velmenende: Jeg er forbløffet over at du kan legge frem slike tåpelige argumenter. 
Først sa du at ijma, konsensus av ummah, er det mest gyldige resonnementet, og du 
berettet en hadith til støtte for ditt synspunkt. Ordet "ummai" betyr "min ummah," 
så hadithen (tatt i betraktning at den er sann) betyr at når hele ummah samtykker til 
noe, kan vedtaket ikke være galt. Jeg kan ikke akseptere dette. Allah har preget 
denne ummahen ved det faktumet at det skal blant dem være en rettledet sekt. En 
ambassadør av Allah vil være blant dem. Når ummahen samler seg sammen, vil 
den rettledede sekten være blant dem. Men denne hadithen (selv om den er ekte) 
gir ikke noen bevis for at profeten overga sin egen rett og fullmakt til ummahen for 
å utnevne kalifen. Og selv om profeten hadde overlatt retten til å velge kalifen til 
sin ummah er denne retten tildelt hele ummahen. Siden alle muslimer drar nytte av 
kalifatet, skal de ha rett til å uttrykke sin mening i valget av en Kalif. Derfor vil 
forsamlingen av hele ummahen etter dødsfallet av profeten ha vært nødvendig for 
at en perfekt mann kunne oppnevnes som kalifa med deres felles samtykke. Var det 
en slik forsamling av muslimer? Var dette måten Abu Bakr kom til kalifatet? 
  
Hafiz: Abu Bakr forble i stillingen til kalifatet i en periode på litt over to år. I løpet 
av denne perioden sverget muslimene generelt troskap til ham og adlød ham. Dette 
i seg selv innebærer enstemmighet i oppfatning blant dem, som er et bevis på 
legitimitet. 
  
Velmenende: Du prøver å gå rundt grøten. Mitt spørsmål handlet  ikke om hele 
perioden for Abu Bakr. Jeg spurte om avgjørelsen tatt under taket (Saqifa) av Bani 
Sa'da.  Omfattet sammenkomsten der hele ummahen, eller var det bare noen få 
mennesker som tok troskapsed av adlydelse? 
  
Hafiz: Tydeligvis var det bare et fåtall av profetens fremtredende følgesvenner, 
men senere tok ijma  sted. 
  
Velmenende: Har  profeten, den mest skikkede personen til å lede ummah, overgitt 
sin rett til ummahen? Overga han sin rett slik at folket av Aus klanen, som var 
fiendtlig innstilt til Khazraj klanen, kunne avlegge troskapseden i frykt for at sine 
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motstandere kunne komme til makten?  Overlot han sin rett slik at hans folk kunne 
forme en regjering basert på frykt og grådighet? Og kan du kalle en så liten gruppe 
av mennesker for et fellesskap? Tilhørte ikke muslimene av Mekka, Yeman, 
Jeddah og andre byer den muslimske ummah? Hadde ikke de rett til å si sin 
mening vedrørende kalifatet? Dersom det ikke var noen konspirasjoner, hvorfor 
kunne ikke de  vente til man kunne finne ut synspunktene til alle muslimer 
vedrørende en så viktig sak som kalifatet? På denne måten kunne ijma i sin sanne 
forstand har blitt oppnådd. Selv i dag, for å kunne etablere en demokratisk stat eller 
velge en nasjons leder, avholder man stortingsvalg generelt. Borgerne avgir sin 
stemme og lederen velges ved flertallets valg. Ledere av siviliserte land og alle 
kultiverte mennesker ville håne den ubearbeidede saksbehandlingen av deres 
"ijma." 
  
Hafiz: Hvorfor overdriver du  med ubehagelig prat? Ijma betyr at det var en 
samling av intelligente mennesker og fremtredende følgesvenner som var samlet i 
Saqifa. 
  
Velmenende: Du sier at ijma betød at det var en forsamling av intellektuelle og 
fremstående følgesvenner til profeten, men du har ingen grunnlag for denne 
påstanden unntatt hadithen du siterte. Hvor i hadithen nevnes intellektuelle eller 
fremstående følgesvenner? Jeg gjentar at ordet "ummai" betyr hele ummahen, ikke 
et begrenset antall følgesvenner, selv om de eventuelt er lærde. Selv om det du sier 
er riktig, betyr "ijma": "forsamlingen av intellektuelle og fremstående 
følgesvenner," hvor intelligentsiaen og følgesvennene til profeten bare ble 
begrenset til de få menneskene som samlet seg under det lille taket på den dagen? 
Var det ingen andre intelligente mennesker og fremstående følgesvenner i den 
muslimske verden i den tiden? Og stemte de enstemmig for kalifaen? 
  
Hafiz: Siden spørsmål om kalifatet var en alvorlig affære, var folk redde for at 
noen forstyrrelser kunne oppstå. Det var ikke mulig å informere muslimer på andre 
steder. Da Abu Bakr og Umar hørte at noen fra Ansar-gruppen hadde samlet seg 
der, gikk de også dit for å snakke. Fordi Umar var en erfaren statsmann, vurderte 
han det slik at det var ønskelig av  ummahen å sverge troskapsed til Abu Bakr. 
Andre fulgte ham og tilbød troskapsed til Abu Bakr, men en fraksjon av de fra 
Ansar gruppen og folket av Khazraj klanen, som støttet Sad Ibn Ubaida, sverget 
ikke troskapsed og forlot Saqifa. Det var derfor de skyndte seg. 
  
Velmenende: Så du erkjenner også at det ikke var ijma i Saqifa dagen, da de 
grunnleggende forhandlingene ble holdt, slik  dine fremtredende historikere og 
lærde har erkjent. . På grunn av politisk hensiktsmessighet, foreslo Abu Bakr 
navnene på Umar og Abu Ubaida Ibn Jarra, og de også på sin side returnerte 
forslaget, og foreslo navnet Abu Bakr, og fortalte ham at han var den mest 
kvalifiserte for stillingen. De sverget umiddelbart troskap til ham. Noen av Aus 
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klanen som var tilstede tok troskapsed til Abu Bakr, grunnet deres fiendtlighet til 
Khazraj klanen. Dessuten fryktet de at Sad ibn Ubaida kunne bli leder og ved å gi 
troskapseden til Abu Bakr, kunne de nå hindre at det skulle skje. Og på den måten 
utvidet støtten gradvis seg. Men hvis ijma-prinsippet var et viktig prinsipp og et 
sterkt argument som skulle ligge til grunn, for å kunne bli brukt som et grunnlag, 
burde de ha ventet til hele ummahen - eller, som du sa: de intellektuelle - hadde 
samlet seg der, for å oppnå hele samfunnets konsensus. 
  
Hafiz: Jeg fortalte deg at frykten for forstyrrelser tvunget gruppen til å handle. 
Folket av Aus og Khazraj klanene hadde samlet seg i Saqifa og konfronterte 
hverandre. Hver av dem ønsket å bestemme suvereniteten av den muslimsk staten 
for seg selv. 
  
Velmenende: Jeg er enig med hva du sier. Muhammad Ibn Jarir Tabari (se hans 
bok; Ta'rikh, Volume II, side 457) og andre har skrevet at muslimene ikke hadde 
samlet seg under Saqifa for å velge deres kalifa. Aus og Khazraj ønsket å utnevne 
en Amir (leder) for dem selv. Abu Bakr og Umar dro nytte av  deres uenigheter. 
Hvis de virkelig hadde samlet seg for å diskutere kalifatet, burde de sannelig ha 
invitert alle muslimer slik at de kunne uttrykke sin mening i saken. Som du sa, var 
de ikke i stand til å informere alle muslimene, og tiden var knapp. Det var sant at 
de ikke hadde umiddelbar tilgang til Mekka, Yemen, Taif og andre muslimske byer 
som ligger langt unna. Men hadde de ingen tilgang selv til Usama Ibn Zaids hær, 
som slo leir i nærheten av Medina? Kunne de ikke ha informert de kjente 
følgesvennene til profeten som var der? En av dem var en fremragende 
personlighet, sjefen for den muslimske hæren, utnevnt av Den hellige profeten 
selv. Abu Bakr og Umar var underordnet ham. Da Usama hørte at tre personer 
hadde utnevnt kalifaen og sverget troskap til én mann, uten å konsultere andre 
mennesker eller informere dem, red han sin hest til døren av moskeen og ropte 
høyt: "Hva er alt dette oppstyret? I følge hvem sin tillatelse har du  utnevnt en 
kalifa? Hva var betydningen av en håndfull mennesker, uten å konsultere 
følgesvennene vedrørende utnevnelsen av en kalif?" 
  
Umar gikk frem for å berolige ham og sa: "Usama! Arbeidet er ferdig. 
Troskapseden har blitt sverget. Ikke skap splid nå blant folket. Gi troskapsed selv." 
Usama ble sint. "profeten gjorde meg til din Amir (leder) ," sa han. "Hvordan er det 
mulig at lederen (Amir) oppnevnt av profeten skal gi hyllest til de underordnede 
som ble plassert under hans kommando?" Selv om mye mer skjedde, er dette 
tilstrekkelig nok for å understreke mitt poeng. 
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Ali ble bevisst holdt uinformert om møtet ved saqifa 
  
Hvis du sier at Usamas hær også var i en avstand fra byen, og at tiden holdt på å 
renne ut, vil du også hevde at avstanden fra Saqifa og moskeen til bostedet for 
profeten også var stor? Hvorfor informerte de ikke Ali, eller Abbas, den respekterte 
onkelen av profeten? Hvorfor konsulterte de ikke seg med Bani Hashim, 
etterkommerne av profeten? 
  
Hafiz: Etter all sannsynlighet var situasjonen på den tiden så anspent at de ikke 
våget å være uforsiktige eller forlate Saqifa. 
  
Velmenende: Med alle respekt, de hadde tid. De unngikk bevisst å informere Bani 
Hashim, og de fremstående følgesvennene. 
  
Hafiz: Hvordan kan du si at de bevisst ikke har informert dem? 
  
Velmenende: En åpenbar indikasjon er at Umar kom til døren av profetens hus, 
men entret den ikke. 
  
Hafiz: Sannelig er denne historien fabrikert av Rafidi. 
  
Velmenende: Se på side 456 av boken; Ta'rikh, Volume II av Muhammad Ibn Jarir 
Tabari, en av dine eminente lærde. Han skriver at Umar kom til døren av profetens 
hus, men kom ikke inn. Han sendte en beskjed til Abu Bakr: "Kom umiddelbart, 
jeg har hastende forretninger med deg." Abu Bakr sendte bud til ham om at han 
ikke hadde tid. Umar sendte en annen beskjed: "Vi står overfor en krise. Ditt 
nærvær er nødvendig." Abu Bakr kom ut og Umar fortalte ham i hemmelighet om 
samlingen av Ansar i Saqifa og sa at de umiddelbart burde gå dit. Begge dro, og på 
veien dit,  møtte de Abu Ubaida og tok ham med seg. For Allahs skyld, være 
rettferdig. Hvis de ikke hadde klekket ut en konspirasjon, hvorfor gikk Umar til 
døren til huset av profeten uten å entre den? De kunne ha bedt om hjelp. Var det 
slik at kun Abu Bakr som var visdomsfull blant hele ummahen, eller var de andre 
følgesvennene og etterkommerne av profeten romvesener som ikke fortjente å bli 
informert om denne saken? Var denne ijma konstituert kun av tre menn?  I hvilken 
del av verden er en slik prosedyre akseptabel? Anta nå at tre personer eller en 
gruppe mennesker, samler seg i en by og danner en ijma og oppnevner en leder for 
staten. Pålegger det krav på de lærde og intellektuelle fra alle andre byer eller 
tettsteder å adlyde dem? Eller selv om noen intelligente og lærde menn som ikke 
har blitt valgt ut av andre oppgir en mening, er det slik at de andre intellektuelle 
menneskene er tvunget til å følge dem? Er det riktig å undertrykke følelsene til en 
hele nasjonen gjennom skremmende oppførsel skapt  av en gruppe mennesker? 
Hvis det på den andre siden, at en gruppe mennesker avslører, ved hjelp av 
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fornuftige diskurser, at kalifatet ikke var rettferdiggjort sett fra en religiøs eller en 
naturlige lov, er det riktig da å kalle dem for Rafidieh? 
  
Du sier at profeten overlot spørsmålet om kalifatet til ummahen eller til "de 
intellektuelle" av ummahen, som du kaller det. Var de intellektuelle av ummahen 
sammensatt av Abu Bakr, Umar og Abu Ubaida Jarra. Hver av disse mennene 
foreslo navnet på den andre mannen, og deretter erkjente to av dem den tredje. Det 
var alt. Er det obligatorisk for alle muslimer å følge dem? "Minoritet", "flertall" og 
"ijma" betyr helt forskjellige ting. Hvis man holder seg til en mening som råder hos 
mindretall av menneskene, er man av minoriteten, og man er av flertallet om man 
holder seg til meningen som råder hos flest antall mennesker. Dersom hele 
forsamlingen  (uten et eneste unntak) gir en enstemmig mening, kalles det ijma. 
  
Ble en ijma nådd i Saqifa, eller senere i moskeen eller i byen Medina? Hvis vi  i 
ærbødighet til dine ønsker, tar bort rettighetene til ummahen og sier at meningen 
fra de intellektuelle og profetens følgesvenner er  tilstrekkelig som kriteriet  for å 
gjenopprette prinsippet ijma, spør jeg om ijma med alle de intellektuelle og 
profetens fremtredende følgesvenner var inkludert da såkalte ijma-prinsippet 
oppsto eller var gjeldende? Ble den lille gruppen på Saqifa enstemmig enige i sin 
mening? Svaret her må være negativt. Forfatteren av boken; Mawaqif har selv 
innrømmet at det ikke var noen ijma for kalifatet til Abu Bakr, og det var absolutt 
ingen enstemmighet i oppfatning blant de lærde i Medina heller. Sad Ibn Ubaida 
Ansari, hans etterkommere, fremstående følgesvennene til profeten, hele Bani 
Hashim, deres venner og Ali ibn Abu Talib, - alle motsatte seg Abu Bakr for seks 
måneder. Disse menneskene avla aldri eden av troskap til ham. I Medina,der de 
intellektuelle og følgesvennene støttet Abu Bakr som kalifa, ble det ingen ijma 
nådd. Din egen store historikere, som Imam Fakhr-Din Razi, Jalalu D-Din Suyuti, 
Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali, Tabari, Bukhari og Muslim, skrev at ijma aldri fant sted 
i Medina. 
  
Bortsett fra de tre personene som er nevnt ovenfor, var verken Bani Hashim, Bani 
Umayya, eller  følgesvennene - til stede i Saqifa for å avgi sin stemme. Dessuten, 
var mange sterkt imot vedtaket. Faktisk, noen fremtredende følgesvenner, som 
forkastet troskapseden på Saqifa, gikk til moskeen og protesterte til Abu Bakr. Av 
Muhajirin folket var det;  Salman al-Farsi, Abu Dharr Ghifari, Miqdad Ibn Aswad 
Kindi, Ammar al-Yasir, Buraida Aslami og Khalid Ibn Said Ibn As Amawi. Av 
Ansar var Abu'l-Hathama ibn Tihan, Khuzaima Ibn Thabit Dhu'sh-Shahadatain, 
Abu Ayyub Ansari, Ubai Ibn Ka'b, Sahl Ibn Hunaif, Uthman Ibn Hunaif, som 
protesterte mot Abu Bakr inne i moskeen. Jeg har kun gitt denne korte oversikten 
over hendelsen. Ingen ijma av noe slag ble nådd. Ijma av de intellektuelle og de 
fremtredende følgesvennene av Medina er en åpenbar løgn. Basert på dine egne 
kilder, vil jeg gi deg en liste over navnene på noen av de som motarbeidet kalifatet. 
Ibn Hajar Asqalani og Baladhuri, hver i sin bok;  Ta'rikh, Muhammad Ibn 
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Khawind Shah i hans bok;  Rauzatu's-Safa, Ibn Abdu'l-Birr i hans bok;  Isti'ab, og 
andre fler; sier at Sad Ibn Ubaida, en del av Khazrajis og en gruppe av Quraish 
ikke sverget troskapsed til Abu Bakr. Dessuten var det atten mennesker som var 
prominente og fremstående følgesvenner av profeten som ikke ga troskapsed til 
Abu Bakr. De var sjia av Ali ibn Abu Talib. Navnene på de atten menneskene er 
som følger: 
  
1. Salman al-Farsi 
  
2. Abu Dharr Ghifari 
  
3. Miqdad Ibn Aswad al-Kindi 
  
4. Ammar al-Yasir 
  
5. Khalid Ibn Sa'id ibn al-As 
  
6. Buraida Aslami 
  
7. Ubai Ibn Ka'b 
  
8. Khuzaima Ibn Thabit Dhu'sh-Shahadatain 
  
9. Abu'l-Hathama Ibn Tihan 
  
10. Sahl Ibn Hunaif 
  
11. Uthman Ibn Hunaif Dhu'sh-Shahadatain 
  
12. Abu Ayub Ansari 
  
13. Jabir Ibn Abdullah Ansari 
  
14. Hudhaifa ibn Yaman 
  
15. Sa'd Ibn Ubaida 
  
16. Qais Ibn Sa'd 
  
17. Abdullah Ibn Abbas 
  
18. Zaid Ibn Arqam 
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Og Yaqubi skriver i sin bok; Ta'rikh: "En gruppe av Muhajirin og Ansar holdt seg 
vekk fra troskapseden  til Abu Bakr og var tilhengere av Hazrat Ali. Blant dem var 
Abbas Ibn Abdul-Muttalib, Fazl Ibn Abbas, Zubair Ibnu'l-'Awwam Ibn As, Khalid 
Ibn Said, Miqdad Ibn Umar, Salman al-Farsi, Abu Dharr Ghifari, Ammar Yasin, 
Bara'a Ibn Azib og Ubaí Ibn Ka'b." 
  
Var ikke disse menneskene de intellektuelle i ummahen? Ali, Abbas, onkelen til 
profeten og andre fremstående personer av Bani Hashim - var ikke disse 
menneskene kloke og troverdige? Hva slags ijma var det, som ble holdt uten 
konsultasjon av disse menneskene? Når Abu Bakr blir valgt i hemmelighet og 
andre prominente følgesvenner ikke er informert, utgjør dette ijma? Eller er det 
politisk konspirasjon? 
  
  
Hadith al-Thaqalain og Hadith al-Safina 
  
Et annet viktig poeng er at Bani Hashim, profetens familie, ikke var til stede på 
Saqifa. Den dyrebare verdien av deres dom kan ikke nektes i lys av hadith fortalt 
om fra tidligere netter, og anerkjent av begge sekter. Den hellige profeten sa: "Jeg 
etterlater dere to store ting: Allahs bok (Koranen) og min Ahlulbayt (medlemmer 
av Den hellige familien: Ali, Fatima, og deres avkom). Hvis dere holder fast ved  
disse to, vil dere aldri, aldri gå vill etter meg." Disse menneskene støttet ikke 
kalifatet til Abu Bakr. I tillegg er det en annen berømt hadith kjent som hadith al-
Safina (Hadith av Arket), som jeg har nevnt tidligere netter. profeten sa: "Min 
Ahlulbayt er som Noahs ark. Den som går ombord, er reddet, og den som vender 
seg bort fra det, har druknet." Denne hadith indikerer at profetens samfunn blir 
frelst fra katastrofer ved å holde seg fast til medlemmene av profetens hellige 
familie, på samme måte som Noahs samfunnet ble reddet fra den store flommen av 
hans ark. Ibn Hajar i hans bok; Sawa'iq al-Muhriqah, side 50, kommenterer vers 
IV, siterer to hadith fra Ibn Sad om plikten til å følge den hellige Ahlulbayt til Den 
hellige profeten. I en hadith sa profeten: "Jeg og min Ahlulbayt er et tre av Paradis, 
hvor grenene er i jorden, så den som søker veien mot Gud bør feste seg til dem." 
  
I en annen hadith sa profeten: "Blant min ummah, i alle aldre, er det kun folk fra 
min Ahlulbayt som renser urenhetene brakt inn i religionen via  de urettferdige, og 
som vasker bort de falske påstandene om overtredere og kommentarene til de 
uvitende folket. Vær klar over at dine imamer er sannelig de som vil lede deg til 
Allah, du bør dermed være forsiktig med de du velger som dine veivisere." 
Substansen i en slik type hadith er at profeten sa til hans samfunn: "Med mindre en 
følger min Ahlulbayt, vil fiender føre dere vill." Folk som kan påvirke ijma, 
troskap, og utnevnelsen av kalifaene, var imot prosedyren du har beskrevet. Så hva 
slags ijma var det? De bemerkelsesverdige følgesvennene, de intellektuelle, og 
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avkommet av profeten var i Medina ved tidspunktet av Saqifa. Så det er ingen tvil 
om at saken ikke ble avgjort av et flertall, for ikke å nevne ijma. Ibn Abdu'l-Birr 
Qartabi, en lærd mann fra din sekt, i hans  bok; Isti'ab, Ibn Hajar i hans bok; Isaba, 
og andre lærde skriver at Sad Ibn Ubaida, som var en søker til kalifatet, kategorisk, 
nektet å gi troskapsed til Abu Bakr og Umar. Han ønsket ikke å sette av et oppstyr, 
så han satt ut for reise til Syria. Ifølge en rapport i Rozatul-Safa, på oppfordring av 
en fremtredende mann ble han myrdet. Ifølge historikere, var mannen som begikk 
forbrytelsen Khalid Ibn Walid. Etter å ha drept Malik Ibn Buwaira og giftet seg 
med hans kone, var han gjenstand for Umar sin vrede, under de tidlige dagene av 
Abu Bakrs kalifat. Når Umar ble kalif, forsøkte Khalid å tjene hans favør og drepte 
Sad Ibn Ubaida. 
  
Hafiz: Siden det var fare for en forstyrrelse, og de ikke kunne ha tilgang til hele 
ummahen, var de avhengig av de få menneskene som var til stede i Saqifa, hvor 
troskapsed ble tatt. Senere samtykket ummahen til det. 
  
Velmenende: Dersom de ikke hadde tilgang til de fremstående følgesvennene til 
profeten, og de intellektuelle befant seg utenfor Medina, kan du vennligst fortelle 
oss ærlig, med andre ord,  hvis det ikke hadde vært noen plotting i dette tilfellet, 
hvorfor kunne de ikke invitere dem som var presentert i Medina til møtet på 
Saqifa? Var det ikke nødvendig for dem å rådslå seg med Abbas, Ali ibn Abu Talib 
og Bani Hashim? Var meningen til  Umar og Abu Ubaida Ibn Jarra tilstrekkelig for 
hele den islamske verden? Argumentet ditt som baserer seg på ijma-prinsippet er 
uholdbart, uavhengig av om det er på et generelt eller spesifikt grunnlag. De 
intellektuelle og de prominente følgesvennene deltok ikke på møtet, de var imot 
det. Som jeg sa: "ijma" innebærer  at ikke en eneste person som er uenig med 
andre. I denne "ijma," har du innrømmet at de intellektuelle ikke tok del i dette 
møtet. Imam Fakhr-Din Razi i hans bok; Nihayatul-Usul sier at det var ingen ijma 
eller konsensus i kalifatet til Abu Bakr og Umar før etter drapet på Sad Ibn Ubaida. 
Jeg klarer å forstå hvordan du kan kalle dette innbilte ijma et bevis for 
rettferdigheten av kalifatet. Din andre påstand, om at Abu Bakr var eldre enn Ali 
og var derfor bedre kvalifisert for kalifatet, er svakere enn det første argumentet. 
Hvis alder var en betingelse for kalifatet, fantes det mange menn som var eldre enn 
Abu Bakr og Umar. Sannelig Abu Qahafa, Abu Bakr sin far, var eldre enn sin 
sønn, og var i live på den tiden. Hvorfor ble ikke han utnevnt som kalifa? 
  
Hafiz: Abu Bakr sin alder, kombinert med hans posisjon, gjorde ham til det riktige 
valget. Når det fantes en eldre og erfaren mann som også var elsket  av profeten til 
stede i nasjonen, kunne en uerfaren ungdom ikke bli betrodd lederskapet da. 
  
Velmenende: Hvis det var sant, da er målet for din innvending profeten selv. Da 
profeten forlot hans Tabuk ekspedisjonen, planla hyklerne i hemmelighet å skape 
opprør i Medina i hans fravær. Derfor utnevnte han en erfaren mann i hans sted for 
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å kontrollere situasjonen i Medina og for å stoppe planene til hyklerne. Jeg spør 
deg om å fortelle oss hvem profeten etterlot igjen i hans sted i Medina som hans 
etterfølger og kalifa. 
  
Hafiz: Det er kjent at han gjorde Ali til hans kalifa og etterfølger. 
  
Velmenende: Var ikke Abu Bakr, Umar, og andre eldre følgesvenner i Medina på 
den tiden? Jo. Og likevel gjorde profeten en ung mann, Ali, til hans kalifa og 
etterfølger. For å resitere noen av versene i kapittel Al-Bara'a (immunitet), av den 
hellige Koranen til folket i Mekka, skulle man kanskje tro at en erfaren mann 
skulle ha vært det riktig valget for oppdraget. Men Den hellige profeten kalte den 
eldre Abu Bakr tilbake fra sin reise og befalte i stedet den yngre Ali til å utføre 
denne viktige oppgaven. profeten sa at Allah hadde fortalt ham at den som 
formidler Koranen bør være ham (Den hellige profeten), eller noen som var av 
ham. Tilsvarende kan en si vedrørende veiledning av folket i Jemen; hvorfor sendte 
Den hellige profeten Lederen av de Troende, Ali i stedet for de mer erfarne som 
Abu Bakr, Umar, og andre som var til stede der? I mange lignende anledninger 
valgte Den hellige profeten Ali til å utføre betydningsfulle oppgaver, selv i nærvær 
av Abu Bakr, Umar og andre. Det følger av dette at din insistering på kronologisk 
alder er grunnløs. Den avgjørende betingelsen for kalifatet er fortjeneste. Det slo 
meg nettopp at det sterkeste beviset for avvisningen av kalifatet av disse 
menneskene, er motstanden mot den såkalte ijma av Ali, som ifølge profeten, var 
den som skilte mellom rett og galt. Dine bemerkelsesverdige lærde har fortalt en 
rekke hadith i denne forbindelsen. Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi i hans bok; 
Yanabiu'l-Mawadda, Kapittel 16 siterer fra boka; Kitabu's-Sabi'in Fi Faza'il al-
Amiru'l-Mominin, Imamu'l-Haram Abu Jaffar Ahmad Ibn Abdullah Shafi'i I hadith 
XII berettet fra Firdaus av Dailami av de sytti hadith, Mir Sayyid Ali Hamadani 
Shafi'i i Mawaddatu'l-Qurba, Mawadda - VI, Hafiz i hans bok; Amali, Muhammad 
ibn Yusuf Ganji Shafi'i i Kifayatu't- Talib, kapittel 44, berettet  med litt  forskjell i 
ordlyden, på vegne av Ibn Abbas, Abi Laila Ghifari og Abu Dharr Ghifari at Den 
hellige profeten sa (den siste setningen er den samme i alle beretninger): "Snart, 
etter min avgang fra denne verden, vil det oppstå en forstyrrelse. Når det skjer, bør 
dere følge Ali ibn Abi Talib, siden han vil være den første personen til å se meg og 
hekte hender med meg på dommedagen. Han er opphøyet i rang og han er den som 
skiller mellom rett og galt." 
  
Da profeten døde, oppstod det en stor uro. Både Muhajirin og Ansar ønsket å ha 
kalifaen fra deres parti. Ifølge instruksjonen av profeten, burde ummahen ha brakt 
inn Ali, slik at han kunne skille sannhet fra falskhet. 
  
Hafiz: Denne hadith har en singel linje med fortellerstemme og er derfor upålitelig. 
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Velmenende: Jeg har allerede svart på dine innvendinger vedrørende en enslig 
beretning. Sunni lærde betrakter slik hadith som gyldige argumenter, så du kan 
ikke avvise det basert på det grunnlaget. Sett bort fra dette,  er denne hadithen ikke 
den eneste hadith som inneholder samme poenget.  Det finnes mange slike 
rapporter berettet  av dine egne lærde som peker på samme betydning, noe som jeg 
refererte til i de tidligere nettene. I lys av vårt tidspress, vil jeg begrense meg til å 
nevne her bare navnene på noen av forfatterne. En av disse rapportene er fortalt av 
Muhammad ibn Talha Shafi'i i hans bok; Matalibu's-Su'ul, Tabari i hans bok; 
Kabir, Baihaqi i sin bok;  Sunan, Nuru'd-Din Maliki i hans bok; Fusulu'l-
Muhimma, Hakim i hans bok; Mustadrak, Hafiz Abu Na'im i hans bok; Hilya, Ibn 
Asakir i hans bok; Ta'rikh, Ibn Abi'l-Hadid i hans bok; Sharhe Nahju'l-Balagha, 
Tabrani i hans bok; Ausat, Muhibu'd-Din i hans bok; Riyaz, Hamwaini i hans bok; 
Fara 'id, Suyuti i sin bok; Durr al-Mansur, fra Ibn Abbas, Salman, Abu Dharr og 
Hudhaifa - alle rapporterer at profeten pekte med sin hånd til Ali ibn Abu Talib og 
sa: "Sannelig, denne Ali er den første personen som erklærte sin tro på meg og den 
første som vil håndhilse med meg på dommedagen. Han er Siddiq al-Akbar (den 
største taleren av sannheten) og Faruqen av denne ummah (Dømmekraften av dette 
fellesskapet). Han vil skille mellom rett og galt." 
  
  
Hadithen som sier at  "Ali er med sannheten og sannheten er med Ali" 
  
Muhammad ibn Yusuf Ganji i kapittel 44 av hans bok Kifayatu't-Talib forteller 
samme hadith og med tillegg av disse ordene: "Og han er hersker over de trofaste, 
og han er min port for de troende til å passere gjennom, og han er min kalif 
(etterfølger) etter meg." Ganji Shafi'i sier at Muhaddith al-Sham (en beretter fra 
Syria) har tre hundre hadith i lovprisning av Ali. Dette har også blitt registrert av 
Muhammad ibn Talha Shafi'i i Matalibu's-Su'ul, Khatib Khawarizmi i Manaqib, 
Sam'ani i Faza'ilu's-Sahaba. Ibn Sabbagh Maliki i Fusulu'l-Muhimma, Khatib 
Baghdadi i Ta'rikh al-Bagdad, Volume XIV, side 21, Hafiz Mardawaih i Manaqib, 
Dailami i Firdaus, Ibn Qutayba i Imamate wa's-Siyasa, bind I, side 111, Ganji 
Shafi'i i Kifayatu't-Talib, Imam Ahmad i Musnad og mange andre medlemmer av 
deres lærde, som har fortalt at profeten sa "Ali er med sannheten og sannheten er 
med Ali hvor enn han går." I de samme bøkene, er det en annen hadith som også er 
rapportert av Sheikh Sulayman Qanduzi Hanafi, i kapittel 20 av Yanabiu'l-
Mawadda, fra Hamwaini at profeten sa: "Ali er med sannheten og sannheten er 
med Ali." 
  
Hafiz Abi Nu'aim Ahmad Ibn Abdullah Ispahani i hans bok Hilyatu'l-Auliya, bind 
I, side 63, forteller at profeten sa: "Å parti av Ansar! Skal jeg veilede dere til en 
person som hvis dere følger, vil dere aldri gå dere vill? Alle av dem sa: 'Ja, Å 
Allahs profet', Den hellige profeten sa: 'Denne personen er Ali. Elsk ham som dere 
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elsker meg, og respekterer ham som dere respekterer meg, hva jeg har fortalt dere 
var Allahs kommando åpenbart til meg via Gabriel." 
  
Det generelle målet med disse hadithene er å indikere profetens preferanser 
angående hans etterfølger. profeten beordret sin ummah å snu seg til Ali etter ham 
og følge ham. I lys av en slik hadith, fortell oss hva Alis motstand mot Abu Bakr 
betyr for deg. Det er selvfølgelig veldig trist og overraskende at så mye hastverk 
ble gjort på dagen av Saqifa. Enhver fornuftig person som vet hva som skjedde den 
dagen er svært skuffet. Hvis det ikke var noen plotting, hvorfor kunne de ikke 
vente (i hvert fall for noen timer), slik at Ali ibn Abu Talib, Bani Hashim, og 
Abbas kunne uttale seg om kalifatet? 
  
Hafiz: Det var ingen konspirasjon. Siden de fryktet en forstyrrelse, var de raske 
med å avgjøre spørsmålet om kalifatet grunnet sikkerheten til islam. 
  
Velmenende: Mener du at Abu Ubaida Jarra, en tidligere grav-digger av Mekka-og 
andre hadde mer bekymring for sikkerheten til islam enn Abbas, profetens 
respektert onkel og Ali ibn Abu Talib? Mener du at hvis de hadde ventet for en 
kort tid, eller hvis Abu Bakr og Umar hadde holdt folk engasjert, og sendt Abu 
Ubaida for å informere Abbas og Ali om den alvorlige situasjonen at islam ville ha 
gått til grunn? Vennligst vær rettferdig. Hvis de hadde invitert de rette personene til 
Saqifa, ville deres posisjon ha vært mer sikker. Det ville ikke vært noen slike 
forskjeller i islam, slik det eksisterer i dag. Etter 1335 år, ville vi muslimske brødre 
ikke konfrontert hverandre slik som vi gjør i kveld, men ville vært forent mot vår 
felles fiende. Mye av grunnlaget av det mangelfulle byggverket ble lagt på den 
dagen. Det var på grunn av hastverket til disse tre personene, som ville oppnå sine 
hemmelige motiver. 
  
Nawab: Respektert sir, kan du fortelle oss hvorfor de var i hastverk. Hvorfor 
informerte de ikke selv folk i moskeen eller i huset til profeten? 
  
Velmenende: Årsakene er ikke langt unna å undersøke. De hastet det fordi de 
visste at hvis de ventet på at alle muslimene skulle komme, eller i det minste de 
bemerkelsesverdige menneskene i Usama Ibn Zaid sin hær, eller de fremtredende 
følgesvennene til profeten presentert i Medina, eller Bani Hashim, visste de at 
navnet til Ali, ville ha vært foreslått blant de andre navnene som allerede var 
foreslått. Hvis navnene til Ali og Abbas hadde blitt foreslått, ville Abu Bakr og 
Umar sine politiske muligheter ha blitt mye redusert. Så de skyndte seg med sine 
planer slik at, imens Bani Hashim og de prominente følgesvennene var opptatt med 
å gjennomføre profetens begravelsesseremoni, lyktes de i å oppnevne Abu Bakr 
som kalif basert på stemmene til to personer! De spilte det spillet, og her i kveld gir 
dere gode folk det navnet "ijma!" Selv deres egen store lærde, som Tabari, Ibn 
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Abi'l-Hadid og andre har skrevet at Umar sa: "Kalifatet til Abu Bakr ble brått 
etablert. Måtte Allah hjelpe oss!" 
  
Når det kommer til din andre påstand, hentet fra kalifen Umar, at profeti og 
herredømme/lederskap ikke kan kombineres i en familie, er det også avvist i 
henhold til den hellige Koranen: 
  
"Eller er det slik at de misunner folket for det Allah har gitt dem av Hans nåde? Og 
dog gav Vi Ibrahims familie og avkom skriften og visdommen, og Vi ga dem et 
stort rike." (4:54) 
  
Denne hadithen, som er tilskrevet kalifaen Umar, er oppdiktet. profeten sa aldri et 
ord i strid med versene i Koranen. Videre kan kalifatet ikke være atskilt fra 
profetenskapet fordi den sanne kalifaen innebærer utførelsen av Guds lover i 
verden. Å vurdere kalifatet som bare en politisk æffare adskilt fra profetenskapet er 
nettopp feilen som ble gjort av Abu Bakr og Umar. Hvis Moses bror, Aron kunne 
bli ekskludert fra Moses sitt kalifatet, kunne Ali også bli fratatt profetens kalifat. 
Og siden profetenskapet og kalifatet, ifølge Koranen ble kombinert i Moses og 
Aron, var det utvilsomt kombinert i Muhammed og Ali. Din "hadith" ble fabrikkert 
av Umayyadene. Hvis profetenskapet og kalifatet ikke kunne kombineres i en 
familie, så hvorfor nominerte da kalifen Umar, Ali for kalifatet i Majlis al-Shura 
(rådgivende forsamlingen)? Tross alt, aksepterer du også ham som deres fjerde 
kalif! Det er et interessant paradoks, hvor basert på Umar sin hadith, avviser du 
kombinasjon av profetenskap og kalifatet, men da Umar selv sanksjonert denne 
situasjonen noen år senere, støtter du det! Kan du motsette og støtte det samme 
forslaget? Du sier at profetenskap og wilayah (lederskap) ikke er kombinert i en 
familie, selv om profeten gjorde det obligatorisk for hans ummah å følge hans 
avkom. Han sa at det å være fiendtlig innstilt til dem var å gå seg vill. Han sa på en 
rekke anledninger, "Jeg etterlater meg to vektige ting; Allahs bok (Koranen) og 
min Ahlulbayt. Hvis dere holder fast til disse to, vil dere aldri, aldri gå dere vill 
etter meg." Denne autentiske hadithen har blitt anerkjent av begge sekter. Jeg har 
nevnt den på de tidligere nettene med dens kilder. 
  
  
Hadithen av Arken - Hadithen av Saqifa 
  
Den som tok tilflukt i Noahs ark under den store flommen, ble reddet. Den som 
vendte seg bort fra den, ble druknet, inkludert Noahs sønn. Den hellige profeten 
sammenlignet også hans avkom med Noahs Ark, noe som betyr at folket av hans 
ummah i timene før deres prøvelse bør feste seg til profetens etterkommere. 
Derfor, i henhold til disse klare forføyningene, denne ummah, i alle dens 
forskjeller, burde ha søkt profetens Ahlulbayt. Ali ibn Abu Talib, var ifølge 
profeten, den mest lærde og dydige personen blant dem. Hvorfor informerte de 
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ikke ham slik at de kunne rådføre seg med ham? Men nei, politikerne grep makten 
og fratok Ali hans permanente rett. 
  
Sheikh: På hvilket grunnlag sier du at de burde ha fulgt Ali og at meningen og ijma 
av følgesvennene skulle ha blitt ignorert? 
  
Velmenende: Jeg har aldri sagt at meningen av følgesvennene og deres ijma ikke 
bør respekteres. En forskjell mellom deg og meg er at så raskt du hører navnet på 
en følgesvenn, som Abu Huraira, selv om han var en hykler og hvorav kalifen 
Umar slo og kalt en løgner, bøyer du deg for ham i ærbødighet. Jeg respekterer kun 
følgesvenner som oppfylte vilkårene for samvær med Den hellige profeten. Videre 
har jeg vist at det ikke var noen ijma ved Saqifa. Hvis du kan motbevise mitt 
argument, så er tiden inne for å gjøre det. Jeg vil bøye meg ned for konsensus av 
denne samlingen. Hvis du kan peke ut fra dine egne bøker, at hele ummahen, eller 
de intelligente menneskene av nasjonen samlet seg og ble enige om at Abu Bakr 
burde være kalifa (på Saqifa), vil vi lett godta det. Og hvis ingen annen person ga 
troskapsed, med unntak av to personer (Umar og Abu Ubaida) og noen folk fra 
Aus klanen, bør du innrømme at vi sjia er rettledende. Vi overlater det til de som 
har kunnskap om å avgjøre om tre følgesvenner var berettiget til å holde tøylene til 
hele ummahen. To ga troskapsed til den tredje, og senere truet de andre med sverd, 
brann og skam, og tvang dem til å akseptere deres vilje. 
  
  
Bør ijma bli akseptert på grunn av regulering? 
  
Sheikh: Vi vet ikke om det var uaktsomhet på deres del fordi vi ikke var der på den 
dagen. Det er så langt tilbake i tid at vi ikke kan sette pris på det presset de var 
under. I dag er situasjonen et etablert faktum, så spiller det ingen rolle om ijma ble 
gjennomført i gradvise trinn. Vi skal ikke protestere. Vi bør bøye oss for dem og 
følge veien de har vist oss. 
  
Velmenende: For et fint argument! Vil du ønske deg at vi skal tenke at islam er 
grunnløs? Hvis to eller tre personer utformer en plan og får støtte fra andre, blir det 
en plikt for alle muslimer å følge dem? Er det betydningen av religionen til 
profeten av islam? Den hellige Koranen sier: 
  
"…. Så gi Mine tjenere de gode nyhetene, de som lytter til ordet og følger dets 
beste anvisninger…." (39:17-18) 
  
islam er basert på fakta og fornuft, ikke på blind følgelse, absolutt ikke på å følge 
Abu Ubaidah, gravdiggeren. Den hellige profeten viste oss veien. Han sa at når 
ummahen ble delt, bør vi følge en som er veiledet. Du spør oss hvorfor det er 



 214 

obligatorisk for oss å følge Ali. Vi svarer at forpliktelsen er basert på vers fra 
Koranen og hadith som er registrert i deres egne bøker. 
  
  
Profetens hadith oppfordret de troende til å følge Ali 
  
Det er mange hadither som gjør det obligatorisk for ummahen å følge Ali. En av 
dem er fortalt av Ammar ibn Yasir, som deres følgende lærde har registrert i sine 
bøker: Hafiz Abi Nu'aim Ispahani i Hilya; Muhammad ibn Talha Shafi'i i 
Matalibu's-Su'ul; Baladhuri i Ta'rikh; Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi i Yanabiu'l-
Mawadda, kapittel 43, fra Hamwaini; Mir Sayyid Ali Hamadani Shafi'i i 
Mawaddatu'l-Qurba, Mawadda V; Dailami i Firdaus. De forteller om en lang, 
detaljert hadith som ikke kan gjengis her i sin helhet.  Når folk spurte Abu Ayyub 
om hvorfor han hadde gått til Ali og ikke hadde sverget troskap til Abu Bakr, 
svarte han at han en dag ble sittende med profeten da Ammar ibn Yasir kom inn og 
stilte profeten et spørsmål. I løpet av sin samtale, sa profeten: "Å Ammar! Hvis alle 
menneskene går en vei og Ali alene går den andre veien, bør du følge Ali. Å 
Ammar! Ali vil ikke tillate deg å avvike fra retningen til veiledelse og vil ikke føre 
deg til ødeleggelse! Å Ammar! Lydighet til Ali er lydighet til meg, og lydighet til 
meg er lydighet til Allah." I lys av disse påbud, og i lys av Alis motstand mot Abu 
Bakr, burde ikke folk ha fulgt Ali? Selv om Bani Hashim, Bani Umayya, de 
fremtredende følgesvennene, de intellektuelle av nasjonen, Muhajirin og Ansar 
ikke hadde vært med ham (men de var egentlig med ham), burde folk ha fulgt Ali. 
 
Hafiz: Under vår diskusjon har du sagt to merkelige ting. Først og fremst har du 
gjentatte ganger kalt Abu Ubaida en "gravdigger." Kan du bevise at dette var yrket 
til denne herren? Og det andre var at du sa at Ali, Bani Hashim, og følgesvennene 
ikke ga troskapsed til Abu Bakr, men de motsatte seg ham i stedet. Men alle 
historikere og berettere har skrevet at Ali, Bani Hashim, og følgesvennene til 
profeten ga troskapsed til Abu Bakr. 
 
Velmenende: Det er ikke vi alene som hevder at Abu Ubaida var en gravdigger. 
Det står i dine egne bøker. Vi kan referere til Al-Bidaya wa'l-Nihaya, Volume V, 
side 266-267, utarbeidet av Ibn Kathir Shami, som sier at siden Abu Ubaida 
bruktes til å grave gravene til folket i Mekka, sendte Abbas en mann på jakt etter 
Abu Talha, gravdiggeren av Medina, og en annen mann på leting etter Abu Ubaida, 
slik at begge kunne grave profetens grav. 
 
  
Tvunget troskapsed ut av Ali og Bani Hashim etter seks måneder 
  
Du sier at Ali, Bani Hashim, og profetens følgesvenner ga troskapsed til Abu Bakr. 
Du har lest ordene "ga troskap", men du har ikke forstått av hvem og hvordan de 
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ga troskap. Alle dine lærde, berettere og anerkjente historikere har skrevet at Ali og 
Bani Hashim ga troskap (tilsynelatende), men det ble gjort etter seks måneder, og 
da bare under ekstrem tvang. 
  
Hafiz: Det er ikke riktig for en edel mann som deg å bruke de ordene som de 
alminnelige sjia folk bruker: at Ali ble dratt ut av huset sitt og ble truet med døden 
hvis han ikke sverget troskapsed. Faktumet er at i de første dagene av kalifatet, 
aksepterte han frivillig og muntert kalifatet til Abu Bakr. 
 
Velmenende: Ali og Bani Hashim ga ikke troskapsed umiddelbart. Dine historikere 
har skrevet at Ali tilbød sin lojalitet etter bortfallet av Hazrat Fatima. Bukhari i sin 
bok; Sahih, Volume III kapittel av Ghazawa Khaibar, side 37, og Muslim Ibn 
Hujjaj, i sin bok; Sahih, Volume V, side 154, rapporterer at Ali tilbød sin lojalitet 
etter Fatimas død. Noen av dine lærde tror at Fatima døde 75 dager etter profetens 
død. 
 
Ibn Qutayba innehar også samme syn, men de fleste av dine historikere hevder at 
hun døde seks måneder etter profetens død. Det innebærer derfor at Alis troskapsed 
kom en gang mellom 3 til 6 måneder etter profetens død. Mas'udi i sin bok; 
Muruju's-Sahab, Volume I, side 414, sier ”Ingen av Bani Hashim sverget sin 
troskapsed til Abu Bakr inntil dødsfallet av Fatima.” Ibrahim Ibn Sad Saqafi 
beretter fra Zuhri at Ali ikke ga troskapsed inntil seks måneder etter profetens død, 
og folket hadde ikke mot til å presse ham, bortsett fra etter dødsfallet av Bibi 
Fatima. Ibn Abi'l-Hadid i Sharhe Nahju'l-Balagha beretter det samme faktumet. I 
enhver sak, insisterer dine egen lærde på at Alis troskapsed ikke var umiddelbar, 
men at den kom først etter at en tid hadde gått, og bare da når omstendighetene 
tvang ham til å gjøre det. Ibn Abi'l-Hadid, i hans bok; Sharhe Nahju'l-Balagha, 
Volume II, side 18, beretter fra Zuhri, fra A'ysha, som sa: "Ali tilbød ikke 
troskapsed til Abu Bakr på seks måneder, og ingen av Bani Hashim tilbød 
troskapsed inntil Ali gjorde det." Ahmad Ibn A'sam al-Kufi Shafi'i i Futuh, og Abu 
Nasr Hamidi, i Jam'a Bainu's-Sahihain rapport fra Nafiy, siterer fra Zuhri, som sa: 
"Ali sverget ikke troskapsed inntil seks måneder etter profetens død." 
 
  
Ali ble dratt fra hans hjem og hans hus ble satt i brann 
  
Hafiz: Hvor har vår lærde sagt at Ali ble dratt fra hans hus, og at han hus ble satt i 
fyr, slik det er vanlig å tro blant sjia? De forteller det med store følelser i sine 
religiøse sammenkomster. De hisser også opp folkets følelser ved å si at Fatima ble 
torturert og dermed led en spontanabort. 
  
Velmenende: Respekterte publikum: du spotter sjia ved at du forsøker å dekke 
skylden av dine forgjengere. Du sier at disse hadithene har blitt kokt sammen av 
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sjia. Sannheten er at ved ordrene til Abu Bakr, gikk Umar og andre til Alis hus, 
truet ham med et sverd, dro ham til moskeen og tvang ham til å sverge troskap til 
Abu Bakr. Disse faktaene har blitt registrert av din egen lærde. Hvis du ønsker, vil 
jeg berette dem. Vi sier ikke noe fra vår egen posisjon. Vi sier bare hva dere sier. 
  
Hafiz: Ja, vennligst gjør det. Vi er forberedt på å lytte. 
 
  
Tolv bevis til støtte for det faktum at Ali ble tatt med til moskeen og truet med 
et sverd 
  
Velmenende: (1) Abu Jaffar Baladhuri Ahmad Ibn Yahya ibn Jabir Baghdadi, en 
av deres pålitelige berettere og historikere, skriver i sin historie at når Abu Bakr 
innkalte Ali til å sverge troskap, nektet Ali. Abu Bakr sendte Umar som gikk med 
en fakkel for å sette fyr på Alis hus. Fatima kom til døren og sa: "Å sønn av 
Khattab! Har du kommet for å sette huset mitt i brann" Han sa: "Ja, dette er mer 
effektivt enn hva din far gjorde." 
  
(2) Izzu'd-Din Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali, og Muhammad ibn Jarir Tabari, forteller 
at Umar gikk til døren av Ali sitt hus med Usayd Ibn Khuza'i, Salama Ibn Aslam 
og en gruppe menn. Umar ropte deretter: "Kom ut! Ellers skal jeg sette huset i 
brann!" 
  
(3) Ibn Khaziba rapporterer i sin bok; Kitab al-Gharrar fra Zaid Ibn Aslam, som sa: 
"Jeg var en av dem som gikk med Umar med fakler til Fatimas dør. Når Ali og 
hans menn nektet å gi troskapsed, sa Umar til Fatima: "La den som er inne komme 
ut. Ellers vil jeg sette huset i brann sammen med den som er inni." Ali, Hassan, 
Hussain, Fatima, og en gruppe av profetens følgesvenner, og Bani Hashim var 
inne. Fatima sa: "Vil du sette huset mitt i fyr med meg og mine sønner inn i?" Han 
sa: "Ja, ved Allah, hvis de ikke kommer ut og gir troskapsed til kalifen av 
profeten." 
  
(4) Ibn Abd Rabbih, en av deres berømte lærde, skriver i sin bok; Iqdu'l-Farid, del 
III, side 63, at Ali og Abbas ble sittende i Fatimas hus. Abu Bakr sa til Umar: "Gå 
og bring disse menneskene. Hvis de nekter å komme, bekjempe dem." Umar kom 
så til Fatimas hus med fakler. Fatima kom til døren av huset og sa: "Har du 
kommet for å brenne vårt hus." Han sa: "Ja ..." og så videre. 
  
(5) Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali i sin bok; Shahre Nahju'l-Balagha, Volume I, side 
134, siterer fra Jauhari sin bok; Kitab al-Saqifa, skriver i detalj om affærene av 
Saqifa al-Bani Sa'ad. "Bani Hashim og Ali var samlet i Alis hus. Zubair var også 
med dem siden han anså seg selv som en av Bani Hashim. Ali pleide å si: Zubair 
var alltid med oss før hans sønner vokste opp. De snudde ham imot oss. Umar gikk 
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til Fatimas hus med en gruppe menn. Usayd og Salma var også med ham. Umar 
spurte dem om å komme ut for å sverge troskapsed. De nektet. Zubair trakk sitt 
sverd og kom ut. Umar sa: 'Få tak i denne hunden'. Salma Ibn Aslam tok sverdet og 
kastet den mot veggen. Deretter slepte de Ali til Abu Bakr. Andre folk fra Bani 
Hashim fulgte ham og ventet med å se hva Ali ville gjøre. Ali sa at han var Allahs 
tjener og broren av Den hellige profeten. Ingen hørte på ham. De tok ham til Abu 
Bakr, som ba ham om å ta troskapsed til ham. Ali sa: "Jeg er den mest riktige  
personen for denne stillingen, og jeg vil ikke gi troskapsed til deg. Det påhviler deg 
å gi troskapsed til meg. Du tok denne retten fra Ansar gruppen basert på ditt 
forhold til profeten. Jeg protestere også imot deg, på samme grunnlag. Så vær 
rettferdig. Hvis du frykter Allah, godta min rettighet, som Ansar gjorde til ditt. 
Ellers bør du erkjenne at du bevisst undertrykker meg. Umar sa: "Vi vil ikke forlate 
deg før du sverger troskap". Ali sa: 'Dere har konspirert godt sammen. I dag støtter 
du ham, slik at han i morgen kan returnere kalifatet til deg. Jeg sverger ved Allah at 
jeg ikke vil overholde din forespørsel og vil ikke gi troskapsed (til Abu Bakr). Han 
bør gi troskapsed til meg. Så snudde han ansiktet sitt mot folket og sa: 'Å 
Muhajirin! Frykt Allah. Ikke ta bort retten til autoritet fra  Muhammeds familie. 
Den retten har blitt gitt  av Allah. Ikke fjern den rettmessige personen fra sin plass. 
Ved Allah, vi Ahlulbayt har større myndighet i denne saken enn det du har. Det er 
en mann blant dere som har kjennskap til Allahs bok (Koranen), Sunnah av 
profeten, og lovene i vår religion. Jeg sverger ved Allah at vi har alle disse tingene. 
Så ikke følg dere selv, slik at dere blir holdt unn av sannheten.' Ali kom hjem uten 
å tilby troskapsed og trakk seg tilbake til  huset sitt inntil Fatima døde. Deretter ble 
han tvunget til å tilby troskapsed. 
  
(6) Abu Muhammad Abdullah ibn Muslim Ibn Qutayba Ibn Umar Al-Bahili 
Dinawari, som var en av deres lærde og en offisiell Qazi (dommer) av byen 
Dinawar, skriver i sin berømte bok; Ta'rikhu'l-Khulafate Raghibin wa Daulate Bani 
Umayya, kjent som Al-Imama wa's-Siyasa, Volume I, side 13: "Da Abu Bakr ble 
informert om at en gruppe som var fiendtlig innstilt til ham hadde samlet seg i Alis 
hus, sendte han Umar til dem. Da Umar ropte til Ali om å komme ut og for å 
sverge troskap til Abu Bakr, nektet de alle å komme ut. Umar samlet tre og sa: "Jeg 
sverger ved Allah, som har livet mitt i Hans hender, enten kommer du ut, eller vil 
jeg sette huset med alle de som er i det, på fyr. Folk sa: 'Å Abu Hafsa! Fatima er 
også til stede i huset.' Han sa: 'La henne være der. Jeg vil sette fyr på huset.' Så 
kom alle ut og tilbød troskapsed, unntatt Ali, som sa: 'Jeg har tatt et løfte om at 
inntil jeg har fått samlet Koranen, vil jeg verken gå ut av huset eller ta på full 
dress.' Umar aksepterte ikke dette, men den sørgende klagesangen til Fatima og 
folks ignorering, tvang ham til å gå tilbake til Abu Bakr. Umar oppfordret ham til å 
tvinge Ali til å sverge troskapsed. Abu Bakr sendte Qanfaz flere ganger for å 
innkalle Ali, men han var alltid skuffet.Tilslutt gikk Umar, med en gruppe 
mennesker, til døren av Fatimas hus. Når Fatima hørte stemmene deres, ropte hun 
ut 'Å min far, Allahs Profet! Hva slags tortur blir vi utsatt for av sønnen til Khattab 
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og av sønnen til Abi Quhafa! ‘Da folket hørte Fatimas klagesang, gikk noen tilbake 
med sine hjerter knust, men Umar forble der med noen andre inntil de endelig fikk 
dratt Ali ut av hans hus. De tok Ali til Abu Bakr, og fortalte ham om å sverge 
troskapsed til ham. Ali sa: ‘Hvis jeg ikke sverger troskapsed, hva vil dere gjøre mot 
meg?' De sa: ‘Vi sverger ved Allah at vi vil brekke din nakke.‘ Ali sa: ‘Vil dere 
drepe Allahs tjener og broren av Hans Profet?‘ Umar sa: ‘Du er ikke broren til 
profeten av Allah.‘ Mens alt dette pågikk, forble Abu Bakr stille. Umar spurte Abu 
Bakr om han (Umar) ikke fulgte Abu Bakr sin ordre i denne saken. Abu Bakr sa at 
så lenge Fatima levde ville han ikke tvinge Ali til å sverge troskapsed til ham. Ali 
klarte deretter å gå til graven til profeten hvor han jamret og gråt, og han fortalte 
profeten hva Aaron hadde fortalt sin bror, Moses, slik det står i den hellige 
Koranen: 
  
'...Haron sa: Sønn av min mor, folket undertrykte meg og holdt på å nesten drepe 
meg!' (7:150) 
 
  
Fatima fortalte Abu Bakr og Umar at hun forbannet dem begge i hver bønn 
  
Etter å ha fortalt denne saken i detalj, sier Abu Muhammad Abdullah Ibn Qutayba 
at Ali ikke sverget troskap og vendte hjem. Senere gikk Abu Bakr og Umar til 
Fatimas hus for å berolige henne og for å søke hennes benådning. Hun sa: "Måtte 
Allah være mitt vitnesbyrd om at dere to har fornærmet meg. I hver bønn forbanner 
jeg dere og jeg vil fortsette å forbanne dere inntil jeg ser min far og klager imot 
dere." 
  
(7) Ahmad Ibn Abdu'l-Aziz er en av deres lærde. Ibn Abi'l-Hadid skriver om ham 
med følgende ord: "Han var en mann av læring, en beretter, en stor litterær figur." 
Ahmad Ibn Abdu'l-Aziz skriver i sin Kitab al-Saqifa og Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali 
siterer også fra ham i hans bok; Sharhe Nahju'l-Balagha, Volume I, side 9, med 
hjemmel av Abi'l-Aswad, som sa: "En gruppe av følgesvenner og fremtredende 
Muhajirin uttrykte sin indignasjon over Abu Bakr sitt kalifat, og spurte hvorfor de 
ikke ble konsultert. Også Ali og Zubair uttrykte sitt sinne, nektet å sverge 
troskapsed og trakk seg tilbake til Fatimas hus. Fatima ropte høyt og uttrykte 
høytidelige bønner, men til ingen effekt. De tok bort sverdene til Ali og Zubair og 
kastet dem mot veggen. Så slepte de dem til moskeen for å tvinge dem til å sverge 
troskap." 
  
(8) Jauhari rapporter fra Salma Ibn Abdu'r-Rahman at da Abu Bakr hørte at Ali, 
Zubair, og et parti av Bani Hashim ble samlet i Fatimas hus, sendte han Umar til 
dem. Umar gikk til døren av Fatimas hus og ropte: "Kom ut, ellers, sverger jeg at 
jeg vil sette deres hus i brann!" 
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(9) Jauhari, ifølge Ibn Abi'l-Hadid i sin bok; Sharhe Nahju'l-Balagha, Volume II, 
side 19, forteller på autoriteten av Sha'bi: "Da Abu Bakr hørte om samlingen av 
Bani Hashim i Alis hus, sa han til Umar: 'Gå både du og Khalid og hent Ali og 
Zubair til meg, slik at de kan sverge troskapsed.' Så entret Umar inn i Fatimas hus 
og Khalid ble stående utenfor. Umar sa til Zubair 'Hva er dette sverdet?' Han 
svarte: 'Jeg har anskaffet den  til troskap for Ali.' 
  
Umar tok sverdet og kastet den på steinen inne i huset og brakk den. Så førte han 
ham ut til Khalid. Han kom tilbake til huset, hvor det var mange mennesker, 
inkludert Miqdad, og alle fra Bani Hashim. Han adresserte Ali, og sa: 'Stå opp! Jeg 
tar deg med til Abu Bakr. Du må gi troskapsed til ham.' 
  
Ali nektet. Umar slepte ham til Khalid. Khalid og Umar tvang ham langs veien 
som var fullpakket av menn som var vitne til denne scenen. Når Fatima så Umars 
oppførsel, kom Fatima ut, sammen med mange kvinner fra Bani Hashim (som 
hadde kommet for å trøste henne). De jamret og gråt høyt. Fatima gikk til moskeen 
hvor hun sa til Abu Bakr: 'Hvor raskt har du sparket ahulbayt (familien) til profeten 
av Allah. Jeg sverger ved Allah, jeg vil ikke snakke med Umar før jeg ser Allah.' 
Fatima viste hennes ekstrem misnøye med Abu Bakr og snakket ikke med ham for 
resten av sitt liv." (Se Sahih Bukhari, del V og VII). 
  
(10) Abu Walid Muhibu'd-Din Muhammad ibn Muhammad ibn Ash-Shahna Al-
Hanafi (død 815 EH), en av deres ledende lærde skriver i sin Rauzatu'l-Manazir Fi 
Khabaru'l-Awa'il wa' l-Awakhir, i forbindelse med Saqifa affæren: "'Umar kom til 
Alis hus forberedt på å sette den i brann med alle inn i.' Umar sa: ‘Godta hva 
samfunnet har godtatt.'" 
  
(11) Tabari, i hans bok; Ta'rikh, Volume II, side 443, rapporter fra Ziyad Ibn Kalbi 
at "Talha, Zubair og noen av Muhajirin var i Alis hus. Umar Ibn Khattab dro dit og 
krevde at de kom ut. Hvis ikke de gjorde det, sa han at han ville sette huset i 
brann." 
  
(12) Ibn Shahna, i Hashiyya al-Kamil av Ibn Athir, Volume XI, side 112, skriver i 
forbindelse med Saqifa at: "Noen av profetens følgesvenner, Bani Hashim, Zubair, 
Atba Ibn Abi Lahab, Khalid Ibn Said Ibn As, Miqdad Ibn Aswad Kindi, Salman al-
Farsi, Abu Dharr Ghifari, Ammar Ibn Yasir, Bara'a Ibn Azib og Ubai Ibn Ka'b 
nektet å sverge troskap til Abu Bakr. De satt sammen i Alis hus. Umar Ibn Khattab 
gikk dit med intensjon om å brenne ned huset. Fatima protesterte mot ham. Umar 
sa: ‘Godta hva alle andre har godtatt.‘" 
  
Dette er bare et utvalg av de mange historiske faktaene registrert av deres egne 
historikere. Denne saken ble så kjent at eldre poeter nevnte det. En av deres poeter, 
Hafiz Ibrahim fra Egypt, sier i et dikt i lovprisning av Umar: "Ingen annen person, 
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utenom Abu Hafsa (faren til Hafsa) kunne ha mot til å adressere lederen for Adnan 
Klanen (Ali) og hans kamerater, og sa: 'Hvis dere mislykkes i å gi troskapsed, vil 
jeg sette huset i brann og jeg vil ikke etterlate noen beboer av huset i live, selv 
Fatima selv.'" 
  
Hafiz: Disse beretningene viser bare at de tok fakler for å skremme og spre 
motstanderne av kalifatet. Det er en oppdiktet sjia versjon for å si at Alis hus ble 
satt i brann, og at resultatet var spontanabort hos Fatima. 
 
 
Beretninger om Fatimas spontanabort 
  
Velmenende: Du bør lese Kitab al-Isbatu'l-Wasiyya, utarbeidet av Abi'l-Hassan Ali 
Ibn Hussain Mas'udi, forfatter av Muruju'dh-Dhahab. Han skrev i utfyllende 
detaljer om hendelsene den dagen: "De omringet Ali og brente døren til hans hus. 
De dro ham ut av huset og presset den beste av kvinnene, Fatima, mellom døren og 
veggen så kraftig, at Muhsin, hennes ufødte sønn, døde av spontanabort." sjiaer har 
ikke oppdiktet disse tingene. Hva som skjedde har blitt bevart i historien. 
Spontanaborten er et faktum. 
  
Du kan også henvise deg til Sharhe Nahju'l-Balagha, Volume III, side 351. Ibn 
Abi'l-Hadid skrev at han fortalte sin lærer, Abu Jaffar Naqib, at når profeten ble 
fortalt at Hubbar Ibn Aswad hadde angrepet hans datter Zainab med et kull av 
spyd, som forårsaket at Zainab led en spontanabort, tillot profeten ham å bli drept. 
Abu Jaffar sa: 'Hadde profeten av Allah vært i live, ville han sannelig ha beordret 
dødsstraff for ham også som hadde skremt Fatima så mye at hennes barn, Muhsin, 
døde av spontanabort.' 
  
Hafiz: Jeg forstår ikke hva slags nyttig hensikt det tjener å fortelle slike historier. 
Denne type ting fører til gjensidig splid. 
  
Velmenende: Du snur deg mot meg for å ha fortalt disse faktaene. Men jeg gjør det 
for å avvise angrep av ondsinnede forfattere som villeder våre uinformerte brødre, 
kaller sjia for vantro og sier at disse faktaene var fabrikasjoner av sjia. Vi sier ikke 
noe om Ali utover hva profeten sa om ham. Vi fortalte deg på de tidligere nettene 
at vi anser Ali som en hengiven tjener av Allah, en guddommelig utnevnt 
ambassadør og etterfølger til profeten. Du hevder at det er til ingen nytte å berette 
disse faktaene. Hvis du ikke hadde tatt opp disse punktene, ville vi ikke diskutert 
dem. Hvis du ikke hadde sagt at dette er sjias tro uten substans til dem, ikveld, ville 
jeg ikke ha vært nødt til å fortelle publikum at dette er troen av objektive Sunni 
lærde. 
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Nawab: Respekterte Herre; tror vi at Hussain, martyren, var rettledet og at han ble 
myrdet urettferdig av offiserene i Bani Umayya? Men det er noen mennesker, 
spesielt blant våre unge, som sier at slaget ved Karbala var en militær (politisk), og 
ikke en religiøs, hendelse. Det sies at Hussain Ibn Ali gikk videre til Kufa i søken 
etter makt, og det er en plikt for enhver regjering å dempe noe slikt. Yazid gikk 
derfor imot denne trusselen. De ba den ærverdige Imamen om å gi en ubetinget 
troskapsed til kalif Yazid, til hvem lydighet var obligatorisk. De ville at han skulle 
gå til Syria for å leve der med kalifen hederlig eller gå tilbake til sin fødeby. Men 
han fulgte ikke deres råd, og dermed ble han drept. De konkluderer med at enhver 
sorg for en slik verdslig mann, som ble drept på grunn av sin kjærlighet til makt, 
ikke bare er meningsløst, men også en innovasjon (bidah). Har du et svar på dette 
punktet? Hvordan motbeviser du ideen om at slaget ved Karbala ikke var 
høydepunktet av en politisk kamp? 
 
 
Imam Hussain ønsket aldri politisk makt 
  
Velmenende: Hver god eller dårlig handling er basert på vår kunnskap om Allah. 
Motstanderne bør først erkjenne Allah, og så bør de erkjenne den guddommelige 
boken, Koranen. Fra den erkjennelsen følger det at vi erkjenner at alt som er i den 
boken er ros. Alle som mener at Hussain Ibn 'Ali ble motivert av verdslige mål 
fornekter sannheten i den hellige Koranen. Allah har gitt bevis for Hussains renhet 
i den hellige Koranen. Han sier: 
  
"… Allah vil sannelig holde urenhet borte fra dere, dere husets folk, og rense dere 
en fullstendig rens..." (33:33) 
  
De fleste av deres lærde, som Muslim, Tirmidhi Tha'labi, Sijistani, Abu Nu'aim 
Isfahani, Abu Bakr Shirazi, Suyuti, Hamwaini, Ahmad Ibn Hanbal, Zamakhshari, 
Baidhawi, Ibn Athir, og andre har hevdet at dette verset ble åpenbart i lovprisning 
av de hellige fem, Ahlulbayt (husets folk): Muhammed, Ali, Fatima, Hassan og 
Hussain. Dette verset er det største beviset for ufeilbarligheten og renheten til disse 
hellige menneskene. Den største urenheten er kjærlighet for verdslig makt. Det er 
mange hadither fra profeten og Imamene som fordømmer etterstrebing for verdslig 
makt og oppfyllelsen av våre kjødelige lyster. profeten sa: "Kjærlighet og 
vennskap med denne verden er roten til alt ondt." Abu Abdullah Al-Hussain hadde 
ingen kjærlighet for verdslig makt. Han risikerte absolutt ikke livet hans og livet til 
hans familie for å oppnå status i denne verden. 
  
Hvis Imam Hussains standpunkt mot Yazid bare var for verdslig makt, ville 
profeten ikke ha beordret folk til å hjelpe ham. Din egen lærde bekrefter dette 
punktet. Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi i sin Yanabiu'l-Mawadda fra historiene 
om Bukhari, Baghawi, og Ibnu's-Sikkin fra Zakha'iru'l-Uqba av Imamu'l-Haram 
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Shafi'i, og Sirat al-Mulla beretter fra Anas Ibn Harith ibn Bayya, som sa at han 
hørte profeten si: "Sannelig, vil min sønn Hussain bli drept på jorden i Karbala. 
Hver og en av dere som er til stede på den tiden må hjelpe ham." Beretningen 
fortsetter: "Anas Ibn Harith nådde Karbala, og i lydighet til kommandoen av 
profeten, led martyrdøden sammen med Imam Hussain." Det følger derfor at, ved 
Karbala,  stod Imam Hussain for sannhetens sak og ikke av kjærlighet til denne 
verden. Imam Hussain foretok reisen med en liten gruppe, inkludert hans kvinner 
og små barn, som er en annen indikasjon på at han forlot sitt hjem ikke i den 
hensikt å oppnå lederskap. Hvis det hadde vært hans intensjon, ville han ha gått til 
Jemen, der han hadde bred støtte. Jemen ville ha vært det logiske utgangspunktet 
for å lansere militære operasjoner. Faktisk oppfordret vennene hans gjentatte 
ganger ham om å gå til Jemen, men de var ikke klare over hans hensikt. Men Imam 
Hussain visste at det ikke var et middel for å oppnå tilsynelatende suksess. Hans 
reise begynt med 84 mennesker, inkludert kvinner og barn. Det hellige treet - la 
ilaha ill'allah (det er ingen gud unntatt Allah) - ble dyrket av hans bestefar, ernært 
med sitt blod og blodet av martyrene av Badr, Uhud og Hunain. Treet ble overlatt 
til en utmerket gartner, Ali Ibn Abu Talib, som ble holdt tilbake av trusler om drap 
og brannstiftelse. Resultatet var at våren av Tawhid (Allahs enhet) og profetenskap 
hadde tatt på en høstlig endring. Gradvis ble administrasjonen av hagen falt inn på 
hendene til den ondsinnede Bani Umayya. 
  
Siden kalifatet til Uthman ibn Affan, kontrollerte Bani Umayya administrasjonen 
av riket. Abu Sufyan, gammel og blind mann, men hans appetitt for makt var like 
ivrig som alltid, ropte han til Umayyad forsamlingen: "Å Bani Umayya! Hold 
kalifatet i deres egen familie. Paradiset og helvete er myter. Å Bani Umayya! Ta 
tak i kalifatet som en ball. Jeg sverger at jeg alltid ønsket et slikt styre for dere. Ta 
vare på det slik at deres etterkommere kan være deres arvinger." 
  
Disse ikke-troende menneskene kastet ut de rettmessige gartnerne fra hagen. Livets 
vann ble stoppet og det hellige treet innskrumpet inn til regimet til Yazid, da det 
viste seg å være skjebnebestemt til å dø. Imam Hussain foretok reisen til Karbala 
for å vanne hagen av profeti  og for å styrke det hellige tre av la ilaha ill'Allah. 
Noen folk spør hvorfor Imam Hussain ikke hevet flagget til opposisjonen i Medina. 
De forstår ikke at hvis han hadde holdt seg i Medina, ville hans mål ha vært uklart. 
Imam Hussain dro til Mekka i måneden av Rajab og adresserte tusenvis av 
mennesker, og fortalte dem at Yazid ødelegger treet av Tawhid. Han sa at Yazid, 
som hevdet å være kalifen til muslimene, ødela grunnlaget for islam. Yazid var 
avhengig av vin og gambling, og han moret seg med hunder og aper. Imam 
Hussain regnet ofringen av sitt liv som nødvendig for å bevare islam. 
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Imam Hussain tok ikke imot råd om å forlate hans oppdrag 
  
Imam Hussains venner og slektninger forsøkte å fraråde ham fra å gå til Kufa, ved 
å si at de fra Kufa som hadde bedt ham om å komme, var kjent som upålitelige. 
Mange mennesker strømmet til Bani Umayya og mottok penger og politiske 
tjenester i retur for deres støtte. Derfor, i henhold til mange av hans støttespillere, 
hadde Imam Hussain ingen sjanse til å undertrykke dem. De ba ham om å forlate 
reisen. De oppfordret ham til å gå til Jemen der han hadde mange tilhengere, og 
hvor han kunne leve i fred. Men Hussain kunne ikke forklare virkeligheten av hans 
situasjon. Imidlertid tilfredsstilte han hver av dem med et kort svar. Han fortalte 
hans nære ledsagere og slektninger, som hans bror, Muhammad Ibn Hanafiyya: 
"Du sier den riktige tingen. Jeg vet også at jeg ikke skal få noen åpenbar dominans, 
men jeg har ikke tenkt å gå for verdslig erobring. Jeg går for å bli drept. Jeg ønsker 
at gjennom styrken av min lidelse kan jeg utrydde selve grunnlaget for 
undertrykkelse og grusomhet. Jeg så min bestefar, profeten, i en drøm hvor han 
fortalte meg: 'Gjør en reise til Irak. Allah den Allmektige vil se deg bli drept.'" 
  
Muhammad Ibn Hanifiyya og Ibn Abbas sa: "Hvis det er slik, hvorfor tar du 
kvinner med deg?" Han svarte: "Min bestefar sa at Allah ønsker å se dem i 
fangenskap. Så, ifølge kommando fra Den hellige profeten, tar jeg dem med meg." 
Fangenskap av kvinnene ville være den avgjørende del av hans martyrdom. De vil 
demonstrere for verden, den grusomheten Umayyad utførte mot profetens 
etterkommere. Bibi Zainab, datteren av Ali og Fatima, holdt en veltalende protest i 
Yazid overfylte domstol, der hundrevis av mennesker, inkludert adelsmennene, de 
store menn av Bani Umayya, og utenlandske ambassadører feiret deres seier. Den 
fjerde Imamen, Zainu'l-Abidin Ali Ibn Hussain, holdt også en veltalende appell for 
rettferdighet fra talerstolen av Umayyad moskeen, i Yazid sitt nærvær. Etter å ha 
fremhevet merittene og attributtene av Allah, sa Zainu'l-Abidin: "Å mennesker Vi, 
etterkommere av Muhammed, har blitt begavet av Allah med seks kvaliteter og har 
blitt gjort overlegen over hele skaperverket ved å bli tildelt syv dyder. Vi har fått 
kunnskap, overbærenhet, mot, flott utseende, veltalenhet, tapperhet, og er elsket av 
de troende. Vi er overordnet alle mennesker i at profeten Muhammed er fra oss; 
den Ærlige Ali Ibn Abu Talib er fra oss; Jaffar al-Tayyar er fra oss; Hamza er fra 
oss, to barnebarn av profeten; Hassan og Hussain er fra oss; og Mahdi (veilederen) 
av dette Folket (Imam al-Hujjat Ibn Hassan) er fra oss. En som ikke kjenner meg 
bør vite om min familie og familiestatus; Jeg er sønn av den mest opphøyde og 
dydige av Allahs Profet, Muhammed al- Mustafa!" Deretter roste imamen sin 
strålende bestefar Ali, foran Yazid og lederne av Bani Umayyad, fra den samme 
talerstolen som Mu'awiya og Yazid hadde forbannet Ali fra. Mange syrere hadde 
aldri før hørt om Alis kvaliteter og dyder. Imamen sa: "Jeg er sønn av mannen som 
kjempet i nærvær av Den hellige profeten, som kjempet de vantro på Badr og 
Hunain, og som aldri for et øyeblikk mistet troen på Allah. Jeg er sønn av den mest 
gudfryktige av de troende, arvingen av profetene, drapsmannen av de vantroende, 
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herskeren av muslimene, nåden av tilbederne, kronen av de som gråter i ærefrykt 
for Allah, den mest tålmodige av den tålmodige, den beste av utøverne av bønn. 
Jeg er sønn av mannen som ble hjulpet av Gabriel og Michael. Jeg er sønn av 
mannen som var beskytteren av æren til muslimene, og drapsmannen av de 
vantroende. Jeg er sønn av mannen som kjempet Hellig krig mot fiendene, som var 
stoltheten av Quraish, den fremste av dem som tok imot budskapet fra Allah og 
Hans Profet, den første av dem som omfavnet islam, tungen av visdommen til 
Allah, hjelperen av religionen til Allah, vokteren av befalingene til Allah, hagen av 
Allahs visdom, oppbevaringen av Hans kunnskap. Jeg er sønn av sjefen av de 
tålmodige, bryteren av barrierer, som hadde hjerte mer stadfestet, som hadde 
beslutning mer fast, som hadde rådighet stødigere enn noen andre. Han var en 
voldsom løve på slagmarken, som kuttet ned fienden med sverdet og spredte dem, 
slik  en voldsom storm sprer halm. Han var den modigste blant folket i Hijaz, den 
mest tapre blant irakerne, den reneste muslimen. Han som sverget troskap ved 
Aqaba, helten av Badr og Hunain, den modige mannen i anledning av troskap 
under treet, den unike ofreren under profetens migrasjon, sjefen for den arabiske 
verden, vokteren av den hellige Kaba, faren til profetens to barnebarn. Dette er 
dydene av min bestefar, Ali Ibn Abu Talib. Jeg er også sønnen av Khadija al-
Kubra; Jeg er sønnen av Fatima al-Zahra; Jeg er sønnen av en som ble myrdet av et 
smell i nakken; Jeg er sønnen av en som forlot denne verden tørst; Jeg er sønnen av 
en som ble fratatt vann mens vannet var lov til resten av skaperverket. Jeg er 
sønnen av en kropp som verken ble vasket eller liksvøpet; Jeg er sønnen av en som 
fikk sitt hellig hode reist på toppen av sverdet; Jeg er sønnen av en som har en 
kvinne som ble krenket på jorden av Karbala og tatt til fange. Jeg er sønnen av en 
som har en kvinne som ble brakt til Syria som fange." Da gråt den hellige Imamen 
med et høyt rop, og fortsatte: "Jeg er .... Jeg er .... "  og han fortalte videre om 
dydene av hans forfedre og trakassering av hans hellige far og Ahlulbayt. Som et 
resultat av hans tale, gråt folk. Den første majlis (forsamlingen for sorg) som 
markerte de brutale lidelsene av Imam Hussain, etter martydommen hans, ble holdt 
i denne sentrale moskeen av Umayyadene. Etter å ha berettet Alis dyder i nærværet 
av fiendene, ga Imam Zainu'l-Abidin en rørende beretning om lidelsene til sin 
ærverdige far som økte gråtingen fra syrerne i nærværet av Yazid. Yazid ble redd 
og forlot moskeen. 
  
Det var fra denne moskeen, og på grunn av Imamens tale, at folk reiste seg mot 
Yazid. På grunn av folkelig protest, ble Yazid tvunget til å forbanne Ubaidullah 
Ibn Marjana for hans onde gjerning. Til slutt ble slottet av Bani Umayya tyranniet 
ødelagt. I dag finnes det ikke en enkelt grav av Bani Umayya i hele Syria. 
  
For å gå tilbake til spørsmålet ditt, forutsa Imam Hussain hans martyrdom. Han 
talte en gang i Mekka, på Tarwiadagen (åttende dagen av Dhu'l-Hijja, 60 EH) og 
sa: ". Døden er festet til hvert medlem av avkommet til Adam, som et halskjede er 
festet til en ung kvinne. Jeg er så ivrig etter å møte mine forfedre, slik Jacob var 
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etter å møte Josef. Stedet hvor jeg skal falle er allerede blitt valgt for meg, og jeg 
må gå til dette stedet. Jeg ser ville leoparder drepe meg, rive kroppen min i stykker, 
mellom Nawawi og Karbala." 
  
Imam Hussain visste at han ikke ville nå Kufa, hovedstaden i Syria. Han visste at 
han ville bli drept av menn som var som villdyr, som ville skjære kroppen hans i 
stykker. Han foretok reisen med formålet av martyrdom og ikke av politiske 
grunner. Under reisen fortalte han folket om hans kommende død. Han fortalte sine 
følgesvenner og slektninger om at ett tilfelle var tilstrekkelig for å bevise 
verdiløsheten av denne verden. Han sa at etter halshuggingen av profeten 
Johannes, ble hodet presentert for en horkvinne. Han sa at hans eget hode snart 
ville bli tatt til alkoholikeren, Yazid. 
  
Vurder saken for et øyeblikk. Hurr Ibn Yazid Riyahi med en tropp på 1000 soldater 
hindret veien for Hussain. Kufa var bare tretti mil unna. Hurr hadde blitt utnevnt av 
Ubaidullah Ibn Ziyad, for å anholde Imam Hussain. Hurr ville verken la ham 
fortsette til Kufa, eller forlate hans selskap uten ytterligere ordre. Hvorfor overga 
Imamen seg til Hurr? Hvis Hussain hadde oppsøkt politisk makt, ville han sannelig 
aldri ha blitt stoppet av Hurr, som ikke hadde mer enn 1000 soldater. Imamen 
hadde 1300 soldater. Etter å ha beseiret dem, kunne Imamen ha nådd Kufa, hvor 
han hadde stor støtte. Han kunne deretter ha blitt forsterket, konfrontert fienden og 
fått dominans. Men han aksepterte Hurr sine ordre, og stoppet i ørkenen, omgitt av 
fienden. Etter fire dager kom den fiendtlige forsterkningen, og profetens sønn ble 
tvunget til å tåle grusom lidelse. 
  
Det beste beviset til støtte for mitt syn er Imamens tale på kvelden før dagen av 
Ashura. Inntil den kvelden var 1300 soldater klare til å kjempe for ham. Hussain 
samlet folket sammen og sa til dem: "De som har kommet hit for verdslig vinning 
bør vite at den som forblir på dette jordstykket i morgen vil bli drept. Fienden er 
ute etter meg alene; og jeg løfter den bindende kraft av troskap fra deres nakke. Det 
er natt, og dere kan forlate i mørket." Mange aksepterte hans forslag og flyktet. 
Bare 42 personer ble værende, 18 fra Bani Hashim og 24 følgesvenner. Etter 
midnatt, beveget 30 fiendtlige soldater seg mot Imamens leir for et angrep, men da 
de hørte Hussain resitere Koranen, ble de fylt med følelser og sluttet seg til 
Imamen. Disse var de 72 menneskene som ofret sitt liv på Ashura. De fleste av 
dem var fromme mennesker, og mange var resiterere av Koranen. 
  
Hussain sin edle ofring er anerkjent i dag av både venner og fiender. Selv de 
fremmede for vår religion er imponert over hans heltemot. I den franske Da'iratu'l-
Ma'arif, er det en lang artikkel med tittelen "Tre Martyrer" skrevet av en kvinnelig 
britisk lærd. Hennes tema er at i hele historien har det vært tre martyrer, som ved å 
ofre sine liv, har vært de mest innflytelsesrike i å fremme sannhetens sak. Den 
første var Sokrates, og den andre var Jesus (forfatteren var en kristen). 
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Vi muslimer mener selvfølgelig at Jesus ikke ble korsfestet. Koranen sier klart: 
  
"Se, vi har drept Messias, Jesus, Marias sønn, Allahs sendebud!» Men de drepte 
han ikke, og de de korsfestet han ikke, men det fortonet seg slik for dem. De som 
er uenige om han, er i tvil med hensyn til dette. De har ingen kunnskap om det, 
men følger formodninger. De har ikke drept ham med sikkerhet. Tvert imot, Allah 
har tatt ham til Seg. Gud er mektig, vis." (4:157-158) 
  
Den tredje martyren hun skriver om, var Hussain, barnebarnet av Muhammed. Hun 
skriver: "Når vi gjør opp status av historiske hendelser og vurdere under hvilke 
omstendigheter disse tre personene ofret deres liv, erkjenner vi at ofringen av 
Hussain utmerket seg de to andre. Faktumet var at Sokrates og Kristus ofret kun 
sitt eget liv i ofring for Guds vei, men Hussain forlot sitt hjem for et fjernt 
ørkenland for å være omgitt av fienden. Han og hele hans familie ble martyrer for 
sannhetens sak. Han sendte sine venner og kjente til å konfrontere fienden og for å 
ofre sine liv for Allahs religion. Dette var faktisk vanskeligere enn å gi opp sitt eget 
liv." 
  
Det mest fremtredende eksempelet på tyranni led av Hussain var det brutale drapet 
på hans seks måneder gamle sønn. Han brakte barnet i hendene hans spørrende 
etter vann for ham (som var i overflod), men den hensynsløs fienden, i stedet for å 
gi ham vann, drepte barnet med en pil. Fienden sin barbarisme beviser at Imam 
Hussain var et offer for tyranni. Hans utrolige overbærenhet ødela fullstendig 
kraften i Bani Umayya og fordømte dem foran verden. Det var på grunn av dette, 
og hans respekterte Ahlulbayt sin ofring, at religionen til Muhammed fikk nytt liv. 
  
Nawab Sahib: Vi har vært veldig imponert over din forklaring av fakta om Imam 
Hussain, vi føler vi er i gjeld for deg. Inntil nå har vi fulgt andre mennesker og har 
blitt fratatt velsignelser av Ziarat (pilegrimsreise til den hellige graven til Imamen). 
Vi ble fortalt at det å besøke Imam Hussain sin helligdom var bidda, "innovasjon". 
For en god innovasjon det er, siden det inspirerer mennesker og hjelper dem å 
forstå sannheten om etterkommerne til  profeten. 
 
 
Virkelige betydningen av bidat (innovasjon) 
  
Velmenende: Ordet "bidat", "innovasjon", har sin opprinnelse i sunni lærde og av 
Nasibiene og Khawarij, som var bekreftede fiender av Ali. De har kalt Ziarat 
"innovasjon" uten tanke på at betydningen av ordet «bidat» refererer til noe som 
berører profeten eller hans Ahlulbayt som ikke har blitt pålagt av Allah. Men når 
det gjelder spørsmålet om å besøke Hussains grav, er det mange hadither i bøkene 
til dine lærde. Jeg begrenser meg til en kjent hadith registrert i alle bøker som 
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omhandler maqatil (som forteller historien om slaget om Karbala og Hussain ibn 
Alis død), samt samlinger av hadith. 
  
"En dag var profeten i Aishas hus når Hussain kom inn. profeten tok ham i armene 
sine, kysset ham og luktet på ham. Aisha spurte: 'Måtte min far og mor sine liv bli 
ofret for deg! Hvor mye elsker du Hussain!' profeten sa: "Vet du ikke at dette 
barnet er en del av leveren min, og min blomst? Etter det begynte profeten å gråte. 
Aisha spurte om årsaken til hans gråt. profeten svarte at han kysset de stedene der 
Bani Umayya vil såre Hussain. Aisha spurte om de ville drepe ham. Han sa: "Ja, 
han vil bli drept. De vil aldri få min støtte (i det hinsidige). Velsignet er den som 
går på en pilegrimsreise til graven hans etter hans martyrdom. Aisha spurte 
profeten om hva belønningen ville være for pilegrimsreisen. profeten sa: 'Det vil 
være lik en Hajj, utført av meg.' Aisha sa: 'En Hajj, utført av deg!' Han sa: 'Nei, to,' 
Når Aisha igjen uttrykte forbauselse, sa han 'Nei, fire Hajj.  (Jo mer forbauset hun 
ble jo høyere var belønningen, før han endelig sa:) Aisha! Hvis en person går på en 
pilegrimsreise til Hussains grav, vil Allah gi ham belønning tilsvarende 90 Hajj og 
90 Umra, utført av meg.' Deretter forble Aisha taus." 
  
Nå spør jeg deg, er en slik pilegrims en innovasjon? 
  
  
Fordeler av å besøke helligdommer av de hellige Imamene 
  
Det er andre fordeler å hente fra å besøke gravene til Imamene. De indre 
distriktene av helligdommene, kalt haram, forblir åpen for besøkende dag og natt. 
Haram og moskeer i nærheten av helligdommen er vanligvis funnet fullpakket med 
pilegrimer og tilbedere. De er vant til å tilby noe mer enn de obligatoriske bønnene, 
ved ofte å gjøre en spesiell hengiven innsats mens de besøker de hellige gravene. 
De påkaller Allah oppriktig og resiterer Koranen. Er en slik hengivenhet en 
innovasjon? 
  
Nawab: Selvfølgelig har vi ingen andre å skylde på enn oss selv hvis vi ikke har 
undersøkt disse sakene nærmere. For noen år siden dro jeg til Baghdad for å 
besøke gravene til Imam A'zam Abu Hanifa og Abdu'l-Qadir Jilani. En dag gikk 
jeg for å besøke nærliggende Kazimain (gravstedet til den syvende Imam Musa ibn 
Jaffar Al-Kazim og den niende Imam Muhammad ibn Ali At-Taqi). Da jeg kom 
tilbake, var mine følgesvenner harde i sin kritikk av meg. Jeg er overrasket over at 
et besøk til gravene til Imam A'zam i Mu'azam, Sheikh Abdul-Qadir i Baghdad, av 
Khwaja Nizamu'd-Din i India, av Sheikh Akbar Muhyi'd-din Ibn Arabi i Egypt, 
kan betraktes som givende da. Hvert år besøker mange mennesker, blant dem sunni 
muslimer, disse stedene selv om profeten aldri anbefalte det. Hvordan kan det ha 
seg at et besøk til graven av den store martyren, barnebarnet til profeten, anses som 
bidat, når profeten selv anbefalte det? Jeg er fast bestemt på at hvis Allah vil, vil 
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jeg gå i år for å besøke graven til det elskede barnebarnet til profeten, Hussain. Jeg 
vil be Allah om å tilgi meg for mine tidligere feil. 
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Åttende samling, torsdag kveld, 1. Shaban, 1345 E.H 

  
Sayyid Abdu'l-Hayy: Respektert herre, i går kveld bidro du til splid blant 
muslimene. 
  
Velmenende: Fortell meg hvordan jeg gjorde det. 
  
Sayyid: Mens du forklarte og henviste til "oss selv", fordelte du muslimer inn i to 
grupper: muslimer og troende. Men muslimene er alle ett og det samme. De som 
sier ordene "Det er ingen gud utenom Allah, og Muhammed er hans sendebud" er 
alle brødre. De bør ikke deles inn i to grupper, fordi dette er skadelig for islam. 
sjiaene kaller seg troende, og de kaller oss muslimer. Du må ha sett at i India så 
kalles sjia for troende og Sunniene kalles muslimer. Faktumet er at "islam" og 
"Iman" (overbevisning) er identiske vilkår fordi islam betyr aksept av 
kommandoene av religionen. Denne erkjennelsen er realiteten av Iman. Hele 
samfunnet har blitt enige om at islam er ren Iman. Du har gått imot den felles 
forståelsen. 
  
 
Forskjellen mellom islam (underkastelse) og iman (tro) 
  
Velmenende: Først og fremst, din referanse til det vanlige folket betyr ikke folk i 
samfunnet som helhet. Det refererer til vanlige folk i en gruppe av sunniene. For 
det andre er din uttalelse om islam og Iman ikke nøyaktig. Ikke bare er sjiaene 
uenig med Sunniene, men Ashariene, Mu’tazilitene, Hanafiene, og Shafi’ene har 
også ulike syn på det. For det tredje, forstår jeg ærlig talt ikke hvorfor lærde menn 
som deg bør ty til slike trivielle innvendinger. Denne inndelingen i to grupper har 
blitt gjort av Allah i den hellige Koranen. Kanskje du har glemt hendelsen om 
følgesvennene til Høyre og følgesvennene til Venstre nevnt i Koranen som sier: 
 
"Beduinene sier: «Vi tror.» Si: «Dere tror ikke, men si heller: ’Vi har underkastet 
oss,’ for troen er ennå ikke gått inn i deres hjerter..." (49:14) 
 
Sannelig må du vite at dette verset ble åpenbart i fordømmelse av ørkenstammen 
av Bani Asad, som var muslimer kun ved navn. Under et år med hungersnød, 
strømmet de til Medina, og for å få hjelp, hevdet de å være troende. Men inn i 
hjertet var de vantro på Allah og Den hellige profeten. Dette verset bekrefter at det 
er to grupper av muslimer: oppriktige muslimer, som har erkjent realitetene av 
Iman, og de som bare gjør verbale erklæringer av tro. I vår sosiale sfære har den 
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sistnevnte gruppen rett til sikkerhet og fordelene av lover som er ment for alle 
muslimer. Men, i henhold til pålegg fra den hellige Koranen, er de ikke berettiget 
til noen belønning i det hinsidige. Deres erklæringer om at det ikke er noen gud 
utenom Allah og at Muhammed er hans sendebud, har ingen reell betydning,  
  
Sayyid: Du har rett, men islam uten Iman (tro eller overbevisning) har ingen 
betydning, akkurat som Iman uten islam er fullstendig grunnløs. Allah sier i 
Koranen: 
  
"...Si ikke til den som sender fred over dere (hilser dere): «Du er ingen troende,...'" 
(4:94) 
  
Dette verset beviser at vi må behandle en i henhold til det som er tilsynelatende. 
Hvis noen sier: "Det er ingen gud utenom Allah, og Muhammed er Allahs 
sendebud," bør vi akseptere hans Iman. Dette i seg selv er det beste beviset på at 
islam og Iman har identiske vilkår. 
  
Velmenende: Dette verset ble åpenbart om en bestemt person, enten Usama ibn 
Zaid eller Muhallam Ibn Jasama al-Laisi, som drepte en mann i kamp som hadde 
erklært troen om at "Det finnes ingen gud unntatt Allah.", slik det sies. 
Vedkommende ble drept med   forutsetningen om at han hadde sagt disse ordene i 
frykt. Men fordi du tror det er i generell forstand kan vi også betrakte alle muslimer 
som rene, med mindre vi selvfølgelig ser dem benekte grunnleggende elementer av 
religionen. Det er derimot en forskjell mellom islam og Iman fordi det er ulike 
ranger  av Iman. Imam Jaffar ibn Muhammed As-Sadiq sier i fortellingen av Umar 
og Zubair: "Når det gjelder Iman er det betingelser, rangeringer og stadier. Noen av 
dem er mangelfulle og deres mangelfullhet er åpenbar; og noen stadier er av bedre 
verdi og er tungtveiende; og noen av dem er komplett og har nådd perfeksjon." 
  
Mangelfull iman er det aller første steget av iman der en person entrer islam etter å 
ha vært vantro. En høyere grad av Iman er mulig. Forklaringen av denne rangen 
har blitt gjort rede for i noen hadith. Blant dem er en beretning i Usul Kafi og i 
Nahju'l-Balagha fra Lederen til de Troende og fra Jaffar ibn Muhammad As-Sadiq 
som sa: "Allah har delt Iman inn i sju klasser som består av godhet, sannferdighet, 
overbevisning av hjertet, underkastelse til Allahs vilje, lojalitet, kunnskap og 
overbærenhet. Disse syv kvaliteter er skjevt fordelt mellom mennesker. En som 
besitter alle disse kvalitetene er en perfekt troende. Derfor kommer  islam i den 
første kategorien av Iman, der det bare er verbal erklæring av tro på profetenskapet 
av Muhammed og enhet av Allah. Iman har ikke entret en slik persons hjerte ennå. 
profeten av Allah fortalte en gruppe av hans folk: "Dere mennesker! Dere er blant 
dem som har akseptert islam med tungen deres, men ennå ikke med hjertet." 
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Åpenbart er islam og Iman forskjellige. Vi er derimot ikke pålagt å analysere 
hjertene til andre. Jeg sa i går kveld at tegnet til en troende er hans gjerninger, men 
vi har ingen rett til å gjøre rangering av handlingene til muslimene. Vi er tvunget 
derimot til å omtale egenskapene til Iman, slik at de som er midt i søvnen kan bli 
inspirert til å utføre sine oppgaver. Dermed vil de være klar over virkeligheten av 
Iman og vil vite at frelse i det hinsidige vil bare komme gjennom å utføre gode 
gjerninger, som hadithen sier: "Iman betyr aksept med tungen, overbevisning i 
hjertet, og ytelse med våre lemmer." Aksept med tungen og overbevisning i hjertet 
er forordet til handling. 
  
Selvfølgelig vet vi at denne ekle verden er bare et forord til den neste verden. 
Frelsens vei for en slik mann er lukket i det hinsidige med mindre han blir en mann 
av gode gjerninger i denne verden. Allah sier i Koranen: 
  
"Ved presset! Sannelig er menneske fortapt! Unntatt er de som tror og handler 
godt,..." (103: 1-3) 
  
Kort sagt, ifølge den hellige Koranen, er fromhet roten av Iman. Og hvis man ikke 
har noen gode gjerninger på samvittigheten, vil hans verbale bekreftelse eller 
overbevisning i hjertet, forlate ham likevel. Hvis det er sant at vi bør betrakte hvem 
som helst som en muslim, som sier: "Det er ingen gud utenom Allah, og 
Muhammed er Allahs sendebud," hvorfor betrakter dere da sjia som vantro? 
Riktignok tror sjia på enhet av Allah, profetenskapet av Muhammed, en Qibla, en 
bok. De utfører alle obligatoriske handlinger, utfører foreskrevne faster, dra på 
pilegrimsreise, betale khums og zakat (religiøse skatter), tror på legemlig 
oppstandelse og på Oppstandelsens Dag. 
 
Er det ikke du som forårsaker splittelse blant muslimer? Du holder millioner av 
muslimer atskilt fra deg og kaller dem vantro selv om du ikke har det minste 
beviset for å støtte slike påstander. Du anerkjenner ikke at dette er metodene til 
fiender som ønsker å skape splid blant muslimer ved hjelp av slike løgner. 
Faktumet er at vi ikke har noen forskjeller i det grunnleggende i vår tro unntatt 
Imamat og ambassdørskapet. Og hva om det fantes forskjeller i praksis av troen? 
Slike forskjeller eksisterer blant dine egne fire lovskoler, og de er mer alvorlige 
enn de mellom oss. (Det ville ikke være riktig nå å påpeke forskjellene mellom 
Hanafier og Malikier eller mellom Shafi'ier og Hanbalier). Etter min mening har du 
ikke et eneste bevis for å stadfeste polyteisme eller vantro ved  sjia muslimene.  
  
I henhold til hva Kharijiene og Nasibiene har spredd ved hjelp av Ummayadene, er 
at sjiaer ikke feiltolker beretninger. De gir ikke folk som Abu Huraira, Anas, og 
Samura tilgang eller lar dem være ambassadører mellom profeten og oss. Selv dine 
egne jurister og dine egne flotte kalifer fordømte disse menneskene og erklærte 
dem som løgnere. 
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Forskjellen, som visse omtaler som feil, er at sjia muslimene følger avkommet til 
profeten, Ali og de tolv Imamene, og ikke de fire khalifaene . Men du har ingen 
bevis, fra profeten, som beviser at muslimer må følge Ash'ari eller Mu'tazali når 
det gjelder det grunnleggende, eller Maliki, Hanafi, Hanbali eller Shafi'i når det 
gjelder  praksisen. På den andre siden, finnes det utallige instruksjoner fra profeten 
som forteller oss at avkommet og Ahlulbayt til profeten er likeverdig med den 
hellige Koranen, og at samfunnet skal holde seg til dem. Blant disse hadithene er 
hadith al-Thaqalain, hadith al-Safina, hadith al-Bab al-Hitta. Kan du sitere en 
eneste hadith hvor Den hellige profeten sa at hans folk etter ham bør følge Abu'l-
Hassan Ash'ari og Wasil Ibn Ata, etc. i det grunnleggende og en av de fire 
personene - Malik Ibn Anas, Ahmad Ibn Hanbal, Abu Hanifa, eller Muhammad 
Ibn Idris Shafi'i? Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi i sin Yanabiu'l-Mawadda, 
kapittel IV, rapporterer fra Fara'id Hamwaini som siterer fra Ibn Abbas at profeten 
sa til Lederen av de Troende: "Å Ali! Jeg er byen til kunnskap og du er dens port. 
Ingen kan gå inn i byen uten å først ha kommet inn gjennom porten. Han er en 
løgner som hevder å elske meg, og er samtidig din fiende, fordi du er fra meg, og 
jeg er fra deg. Ditt kjøtt er mitt kjøtt, ditt blod er mitt blod, din sjel er min sjel, ditt 
utseende er mitt utseende. Velsignet er det mennesket som adlyder deg, og ve til en 
som ikke adlyder deg. Din venn er heldig, og din fiende er fortapt. En som er med 
deg er suksessfull, og en som er tilbaketrukket fra deg er fortapt. Etter meg, er du 
og alle Imamene i ditt avkom som Noahs ark: den som entrer den vil bli reddet og 
den som nekter å gå om bord vil være druknet. Deres (Imamene) eksempel er slik 
som av stjernene: Når en stjerne setter seg, stiger en annen. Denne ordningen vil 
fortsette inntil dommens dag." 
  
Det har blitt tydelig fortalt i hadith al-Thaqalain (anerkjent av begge sekter) at 
"Hvis du er koblet til Ahlulbayt, vil du aldri, aldri bli villedet." Selv den fanatiske 
Ibn Hajar Makki registrerer sine funn i sin Sawa'iq Muhriqa, kapittel 2 
underkapittel, 1, side 92, i forbindelse med vers fra den hellige Koranen: 
 
"Og stopp dem, for de skal bli avhørt!" (37:24) 
  
Og Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi har også sitert fra Sawa'iq i sin Yanabiu'l-
Mawadda, kapittel 95, side 296, (trykt i Istanbul) at denne hadithen har blitt fortalt 
på forskjellige måter. Ibn Hajar sier: "Sannelig, har hadithen av det å holde fast ved 
til de to store ting (Thaqalain) blitt fortalt på ulike måter Det har blitt fortalt av mer 
enn 25 følgesvenner av profeten." 
  
Ibn Hajar forklarer det overnevnte Koranverset med at på dommens dag, så vil 
folket bli avhørt om Wilayah til Ali og etterkommerne av profeten. 
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Han skriver at ifølge enkelte kilder, ble denne hadithen fortalt i anledningen; Arafa, 
og noen sier at det ble fortalt da profeten var på dødsleiet i sin leilighet som var full 
av hans følgesvenner. Andre sier at hadithen ble inkludert i hans siste tale etter 
hans siste Hajj. Ibn Hajar sier sin mening vedrørende de ulike anledninger nevnt 
over: "Det er ingen mangel på logisk sammenheng at profeten, i sitt ønske om å 
vise æren av Koranen og hans hellige etterkommere, gjentok denne hadithen i disse 
og andre lignende anledninger. Det er pålitelig rapportering om at profeten sa: 'Jeg 
forlater blant dere to store ting: hvis dere følger dem, vil dere aldri bli villedet. Og 
disse to er Allahs bok (Koranen) og min Ahlulbayt.'" Tabrani har rapportert denne 
hadithen med dette tillegget: "Jeg spør dere om disse to: Den hellige Koranen og 
Ahlulbayt, så ikke prøv å overgå dem. Ellers vil du bli ødelagt. Ikke se bort fra 
dem, ellers vil du bli ruinert. Ikke prøv å overgå dem, for de vet bedre enn deg." 
  
Selv den fanatiske Ibn Hajar, skriver etter å ha sitert fra Tabrani og andre: 
"profeten kalte Koranen og hans avkom, 'to store ting' fordi disse to er så 
tungtveiende og verdigfulle i alle aspekter." profeten sa også: "Jeg priser Allah 
som har fylt hjertene til min Ahlulbayt med visdom." Og profeten sa også i en 
hadith nevnt tidligere: ".... og aldri prøv å lære dem (min familie) noe siden de er 
de mest lærte av dere alle. Betrakt dem som bedre enn alle deres lærde fordi Gud 
har skapt dem rene og har introdusert dem til Samfunnet med overnaturlige krefter 
og utallige andre meritter." 
  
Det er ett punkt i hadithen som understreker å holde seg fast til Ahlulbayt: nemlig 
at de etterfølgende generasjoner av Ahlulbayt, ikke vil bli stoppet inntil 
dommedagen. Det er oppsiktsvekkende at noen mennesker innrømmer at 
medlemmene av Ahlulbayt besitter stor læring, men krenker profetens ordre og tar 
andre mennesker som religiøse ledere. Kan du eller vi endre den hellige Koranen? 
Kan vi velge noen annen bok? 
  
Sayyid: Nei, aldri. Dette er profetens tillit, et guddommelig budskap, og den største 
kilden til veiledning. 
  
Velmenende: Måtte Gud velsigne deg! Du har talt sannheten. Når vi ikke kan endre 
den hellige Koranen og erstatte den med en annen bok, må det samme prinsippet 
gjelde dem som er likeverdige den hellige Koranen. Så, i henhold til hvilket 
prinsipp fikk de menneskene som ikke tilhører profetens avkom, tillatelse til å 
tilsidesette hans avkom? Jeg vil ha et enkelt svar på dette spørsmålet, slik at vi kan 
stadfeste om de tre kalifene - Abu Bakr, Umar, og Uthman - ble inkludert i 
hadithen vi har nevnt (Thaqalain, Safina Bab al-Hitta) ved å være en del av 
ahlulbayt, eller ikke. Hvis de er inkludert, så må vi følge dem, i henhold til ordre av 
profeten. 
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Sayyid: Ingen tror at noen av kalifene, unntatt Ali, er inkludert i profetens 
Ahlulbayt. Selvfølgelig var de tre kalifene nevnt gode følgesvenner av profeten. 
  
Velmenende: Fortalte profeten oss om å følge en bestemt person eller en gruppe? 
Bør vi adlyde profeten eller følge hva visse mennesker mener er hensiktsmessig å 
gjøre, basert på diskusjonen blant noen?  
 
Sayyid: Det er åpenbart at lydighet til profeten er obligatorisk. 
  
Velmenende: Hvorfor ble noen foretrukket som ledere, etter at profeten har 
instruert oss om  å følge den hellige Koranen og hans avkom? Tilhørte Abu'l-
Hassan Ali ibn Ismail Ash'ari, Wasil Ibn Ata, Malik Ibn Anas, Abu Hanifa, 
Muhammad Ibn Idris Shafi'i og Ahmad Ibn Hanbal avkommet av profeten eller 
Lederen til de Troende, Ali og hans elleve etterkommere? 
  
Sayyid: Selvfølgelig, ingen har noensinne sagt at disse menneskene tilhørte 
profetens avkom, men de var bemerkelsesverdige jurister og fromme menn i 
samfunnet. 
  
Velmenende: Men i henhold til konsensuset til samfunnet, er de tolv Imamene 
direkte etterkommere av profeten. Din egen lærde er enige om at de er likeverdige 
med den hellige Koranen, og at lydighet til dem fører til frelse. Videre sa profeten 
at de er de mest lærde av menn. 
  
I lys av dette, hva slags svar vil de gi når profeten spør dem hvorfor de krenket 
hans påbud og lot andre erstatte hans avkom? Er det noen påbud fra profeten at 
Asharier eller Mu'tazalier bør følge sine ledere eller at Malikier, Hanbalier, 
Hanafier og Shafi'ier bør følge sine ledere i praksis av troen? Ingen har så mye som 
nevnt navnene deres for 300 år etter dødsfallet av profeten. Først senere, for 
politiske eller andre grunner som jeg ikke er klar over, dukket de opp på scenen. 
Men Imamene og etterkommerne av profeten var godt kjent under profetens egen 
tid. Ali, Hassan, Hussain og Fatima var kjent som Ahlul Kisa, som er "kappens 
folk." Det var dem som fikk ros i "verset av renhet" som ble åpenbart. Er det riktig 
å kalle de som følger Ali, Hassan, Hussain, og de andre Imamene for vantro? Du 
har foretrukket de som ikke tilhørte avkommet til profeten. Hvilket svar vil du gi i 
den guddommelige domstolen når du blir bedt om hvorfor du misledet fattige folk 
(fattige folk refereres i denne konteksten til de kunnskapsløse), og hvorfor kaller 
tilhengerne av Ahlulbayt for vantro og innovatører? 
  
Dere anklager oss fordi vi ikke er tilhengere av trosbekjennelsene av Hanafier, 
Malikier, Hanbalier eller Shafi'ier. Du følger likevel ikke Ali, til tross for klare og 
levende påbud fra Allah og Den hellige profeten som understreker at man skal 
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gjøre det. Uten god grunn, følger du en av de fire lovskolene og har lukket dørene 
av rettsvitenskap (mulighet for videre tolkning av lovverket). 
  
Sayyid: Vi stoler på de fire Imamene på samme måte som dere stoler på de tolv 
Imamene. 
  
Velmenende: Godt gjort! For en god ting du har sagt! 
  
Antallet av de tolv Imamene ble ikke spesifisert av sjiaene eller deres lærde. Det 
finnes tvert imot mange hadith, fortalt i både Sunni og sjia kilder, som beviser at 
profeten selv spesifiserte antallet av Imamene til å være tolv. 
  
Blant dine mange lærde som har registrert inn dette faktumet er Sheikh Sulayman 
Qanduzi Hanafi, som skriver i sin Yanabiu'l-Mawadda, kapittel 77, vedrørende 
utsagnet: "Det vil være tolv etterfølgere etter meg." 
  
Yahya ibn Hassan i sin Kitabu'l-Umma har berettet på tjue måter at Den hellige 
profeten sa at hans etterfølgere skulle være tolv i antall, og alle av dem ville være 
fra Quraish. Det har blitt fortalt på tre måter i Sahih Bukhari, på ni måter i Sahih 
Muslim, på tre måter i Sunan av Abi Dawud, på en måte i Sunan av Tirmidhi, og 
på tre måter i Hamidis Jam al-Bainu's-Sahihain. 
  
Det er mange av deres lærde som har berettet, som for eksempel Hamwaini i 
Fara'id, Khawarizmi og Ibn Maghazili, hver på sin Manaqib, Imam Tha'labi i 
Tafsir og Ibn Abi'l-Hadid i Sharhe Nahju'l-Balagha, og Sayyid Ali Hamadani 
Shafi'i i Mawaddatu'l-Qurba, Mawadda 10. Alle har registrert 12 hadither fortalt av 
Abdullah ibn Abbas, Ubaya ibn Rabi'i Zaid ibn Haritha, Abu Huraira og Lederen 
til de Troende, Ali. Alle disse beretter hadith som bekrefter profetens utsagn der 
antallet av hans etterfølgere og imamer vil være tolv, og at alle av dem vil være fra 
Quraish. Noen hadith sier at de ville være fra Bani Hashim. Hadithene fortelles på 
ulike måter , men med lignende innhold  I enkelte beretninger fremkommer det 
spesifikke navn på de tolv etterfølgere, mens enkelte beretninger oppgir kun 
antallet. Jeg har bare sitert ett eksempel av mange hadith fra deres lærde. Kan du 
nå bare sitere en eneste hadith som indikerer at antallet av hans etterfølgere ville 
være fire? Selv om det finnes kun  en slik hadith, ville vi godta det.   
 
Uavhengig av det faktumet at du ikke kan sitere en eneste hadith om dine fire 
imamer, er det en stor forskjell mellom imamer som sjia-muslimene følger og 
deres imamer. Våre tolv imamer er de guddommelige utnevnte etterfølgerne. 
  
Angående dine imamer, kan kun så mye innrømmes: de besatt kunnskapen om fiqh 
(rettsvitenskap) og kunne tolke Koranen og hadith. Noen av dem, slik som Abu 
Hanifa, basert på innrømmelse til  dine egne lærde, ble ikke tatt med blant 
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fortellerne av hadith, jurister, eller mujtahider, men (han, Abu Hanifa) var folk som 
stolte på sin egen mening. Dette i seg selv er bevis på deres mangel av kunnskap. 
På den andre siden er Imamene som sjia følger, guddommelig utnevnt veiledere og 
etterfølgere av profeten. 
 
 I enhver tidsalder er det noen svært store lærte jurister og forskere blant sjiaene 
som tolker kommandoene av Allah, med den hellige Koranen i betraktning, 
hadithene, og konsensusen av meningene. Vi følger dermed dommene av slike 
lærde. Selv om dine jurister var elever, og utled mesteparten av sin kunnskap fra 
sjia Imamene, følger du blindt dine eldre, elevene som fraveket fra basisen av 
kunnskap og stolte på spekulasjoner. 
  
Sayyid: Hvordan kan du påstå at våre imamer utled kunnskap fra deres imamer? 
  
Velmenende: Det er et historisk faktum at Imam Jaffar Al-Sadiq utmerket seg over 
alle andre i kunnskap. Den eminente Alim, Nuru'd-Din ibn Sabbagh Maliki 
erkjenner i sin Fusulu'l-Muhimma at den hellige Imamen ble tydelig kjent for sin 
læring. Han skriver: "Folk utledet kunnskap fra ham i ulike områder. Folk kom fra 
fjerne land for å motta instruksjoner. Han ble godt kjent i alle land og lærde 
berettet mer hadith fra ham enn fra noen andre medlemmer av Ahlulbayt... " En 
stor gruppe av de fremstående personene i samfunnet, som Yahya ibn Said Ibn 
Jarih, Malik Ibn Anas, Sufyan Thawri, Abu Ainiyya, Abu Ayyub Sijistani, Abu 
Hanifa og Saba - har sitert hans beretninger. 
  
Kamalu'd-Din Abi Talha skriver også i sin Manaqib at fremtredende lærde og 
religiøse ledere har sitert hadith fra den hellige Imamen og har fått kunnskap fra 
ham. Blant dem han nevner navnene på er de som er nevnt i Fusulu'l-Muhimma. 
Selv fiender erkjente merittene ved den hellige Imamen. Eksempelvis skriver 
Maliki i sin Fusulu'l- Muhimma og spesielt Sheikh Abu Abdu'r-Rahman Salmi i 
sin bok;  Tabaqatu'l-Masha'ikh følgende: 
  
"Sannelig, Imam Jaffar Al- Sadiq utmerket seg over alle hans jevnaldrende. Han 
hadde instinktiv kunnskap og kompetanse i religionen, komplett fromhet i verden, 
avholdenhet fra alle verdslige lyster og dyp visdom." 
  
Og Muhammad ibn Talha Shafi'i har registrert alle disse merittene ved den hellige 
Imamen i sin Matalibu's-Su'ul, kapittel VI, side 81: "Denne lærte mannen var av de 
fremstående ledere av Ahlulbayt. Han ble utstyrt med dyp kunnskap og var alltid i 
en tilstand av  Gudsbevissthet. Han resiterte ofte Koranen og ga dens tolkning. 
Hans følgesvenner samlet perler fra havet av hans kunnskap. Han delte sin tid på 
dagen og natten i ulike former for hengivenhet. Et besøk til ham fungerte som en 
påminnelse for det hinsidige. Å lytte til hans tale førte en til å adoptere fromhet, og 
å følge hans instruksjoner førte til oppnåelse av paradis. Hans lysende ansikt viste 
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at han tilhørte familien til profeten. Renheten av hans handlinger viste også at han 
var av avkommet til Den hellige profeten. Mange av de lærde har fått hadith og 
tilegnet seg kunnskap fra ham. Blant dem var Yahya ibn Said Ansari, Ibn Jarih, 
Malik Ibn Anas, Sufyan Thawri, Ibn Ainiyya, Sha'ba og Ayyub Sijistani. Alle var 
takknemlige for deres formue og privilegium i å lære av ham." 
 
 
Assosiasjon av sjiaisme med Imam Jaffar Sadiq 
 iq 
 Nawab: sjiamuslimene tror på de tolv Imamene. Hvorfor forbindes sjiaislam med 
navnet til Imam Jaffar Sadiq og blir kalt for Jaffari sekten? 
  
Velmenende: Hver profet utnevner sin etterfølger basert på gudsordet. Muhammad 
erklærte Ali for å være hans etterfølger og beordret samfunnet om å adlyde ham, 
men etter profetens dødsfall ble kalifatet beslaglagt av Abu Bakr, Umar og 
Uthman. Bortsett fra en periode, konsulterte Abu Bakr og Umar seg med Ali i alle 
affærer og handlet etter hans råd under deres kalifat. Videre, var det slik at de store 
ulama og eminente lærde av andre religioner som kom til Medina i jakten på 
religiøs kunnskap var helt fornøyd med sine samtaler med Ali. Gjennom hele sitt 
liv fortsatte Ali å tjene islam på mange måter. Da Bani Umayya ble herskere etter 
hans martyrdom, ble Imamat undertrykt på en grusom måte. Imam Hassan 
Mujtaba, Imam Hussain, Imam Zainu'l-Abidin, og Imam Muhammed Al-Baqir var 
ofre for Umayyadenes ekstreme grusomhet. Alle veiene for å nå fram til dem ble 
lukket. Med unntak av noen få av deres tilhengere,  kunne ikke noen andre dra 
nytte av deres kunnskap. Hver og en av dem ble drept. 
  
I begynnelsen av det andre århundre etter Hijra, reiste folk seg mot Umayyadene, 
til tross for grusomhetene de utøvde. Blodige kamper fulgte mellom Bani Abbas og 
Bani Umayya. Da Bani Umayya var opptatt med å forsvare sitt eget herredømme, 
klarte de ikke lenger å fortsette sin undertrykkelse av Ahlulbayt. Imam Jaffar Al-
Sadiq dukket henholdsvis opp fra en tvungen isolasjon utført av Umayyadene. Han 
instruerte folket om religiøse lover. Fire tusen elskere av kunnskap samlet seg 
rundt prekestolen til Den hellige Imamen og slukket tørsten med hans ubegrensede 
hav av kunnskap. Noen av hans viktigste følgesvenner har registrert inn fire hundre 
doktriner som er kjent som Usul al-Arba'mi'atin -  som betyr "De 400 dommene." 
  
Yafi'iy Yamani skrev at Imam Jaffar utmerket seg over alle andre i sin kunnskap. 
Jabir Ibn Hayyan Sufi skrev en tusen-siders samling, og produserte nesten 500 
hefter basert på læren til Imam Jaffar. 
  
Noen av de store Sunni-juristene var også hans studenter. Abu Hanifa, Malik Ibn 
Anas, Yahya ibn Said Ansari, Ibn Jarih, Muhammad Ibn Ishaq, Yahya ibn Satid 
Qattan, Sufyan Ibn Uyayna og Sufyan Thawri, dro alle nytte av hans enorme 
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læring. Den store blomstringen av læring skjedde på denne tiden fordi Bani 
Umayya hindret veien for hans forfedre, og dessverre ville Bani Abbas begrense 
hans etterkommere fra å tale fritt. Sannheten om sjiaisme ble avduket og merittene 
til Ahlul Muhammad ble proklamert av Jaffar Al-Sadiq. Derfor ble denne sekten 
kjent som "Jaffari", men det er ingen forskjell mellom Imam Al-Sadiq og noen av 
de andre Imamene, verken de fire som kom før han eller de seks som kom etter 
han. Alle var guddommelig, åndelige veiledere på oppdrag. 
  
Selv om både venner og fiender anerkjente hans fortreffelighet i kunnskap og 
perfeksjon i alle kvaliteter, nektet dine forgjengere å behandle ham som den mest 
lærde teologen og den perfekte mannen i hans tid. De nektet å anerkjenne hans 
lovskole sammen med de fire andre skolene, selv om han hadde høyest rang i 
læringsnivå og hengivenhet, et faktum innrømmet av dine egne lærde også. Siden 
han tilhørte Den hellige profetens Ahlulbayt, hadde han rett til å bli foretrukket 
over andre. Til tross for disse faktorene har dine fanatiske lærde vist en såpass 
mangel på respekt for avkommet av deres Profet, at deres høytstående teologer 
som Bukhari og Muslim, ikke engang ville registrere hadith fra denne faqihen 
(juristen) eller andre medlemmer av Ahlulbayt. Dessuten siterte de ikke hadith fra 
noen av Imamene eller Sa'dat av det hellige avkommet: Alawi, Hussaini, Abidi, 
Musawi, Rizawi eller fra lærde og jurister som Zaid Ibn Ali Ibn Hussain, martyren, 
Yahya Ibn Zaid, Muhammad Ibn Abdullah, Hussain Ibn Ali, Yahya Ibn Abdullah 
Ibn Hassan og hans bror Idris Muhammad Ibn Jaffar Sadiq, Muhammad Ibn 
Ibrahim, Muhammad Ibn Zaid, Abdullah Ibn Hassan, Ali Ibn Jaffar (Arizi), og 
andre som alle var enestående lærde og jurister som tilhørte familien til profeten. 
  
På den andre siden siterte de hadith fra folk som Abu Huraira, hvis karakter er 
kjent for dere alle, og fra den store løgneren og forfalskeren fra Khawarij, Akrama. 
Dine egne lærde har bekreftet at disse mennene var løgnere og likevel aksepterer 
de deres hadith. Ibn Bayyit skriver at Bukhari har sitert så mange som 1200 hadith 
fra Khawarij og Nasibis, som Imam Ibn Hattan og beundreren av Ibn Muljim, 
morderen av de troendes leder. Tilhengerne av Imam al-Azam (Abu Hanifa), Imam 
Malik, Imam Shafi'i og Imam Hanbal anser dem som rene muslimer selv om ingen 
av dem tilhørte Ahlulbayt til profeten. Hver og en av disse sektene står fritt til å 
adoptere sine egne veier selv om det er store forskjeller i det grunnleggende så vel 
som i praksis blant dem. Hvor trist er det ikke at de kaller tilhengerne av Jaffar ibn 
Muhammed Al-Sadiq for vantro? På steder dominert av sunnimuslimer, inkludert 
Mekka; stedet som Allah beskriver slik: "Hvem enn som entrer det, er fri", er de 
ikke frie til å kunne uttrykke sin tro eller til å utføre sine bønner. Så dere gode 
mennesker bør vite at vi sjiamuslimer ikke er årsaken til forskjeller i islam; vi har 
ikke ført til splittelse blant muslimer. Faktisk, så er mye av forstyrrelsen fra deres 
side. Det er dere som kaller 100 millioner muslimer for vantro, selv om de er 
trofast troende på sammen måte som dere. 
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Hafiz: Det er sant slik som du sier at jeg ikke er en urettferdig mann. Jeg 
innrømmer at det har vært voldshandlinger på grunn av fanatisme. Jeg ønsker å si 
noe uten å smigre, og det er at jeg har dratt stor nytte av din tale og har lært mye. 
La meg likevel med din tillatelse si en ting. Noe som er en klage, så vel som et 
forsvar for den verdifulle sunnisekten. Kan du fortelle meg hvorfor sjia-forkynnere 
og lærde ikke passer på hva deres “vanlige” folk kommer med av uttalelser; 
uttalelser som fører til vantro? Resultatet er at andre får mulighet til å bruke ordet 
vantro mot dem. En mann kan bli mål for angrep fordi han har kommet med feil 
påstand, så dere bør heller ikke gjøre sunniene til et mål for deres angrep. sjiaene 
ytrer ting som påvirker hjertene til sunniene, og som et svar på det tilskrives 
sjiaene vantro-status. 
  
Velmenende: Kan jeg få vite hvilke uttalelser eller handlinger som fører til vantro? 
  
Hafiz: sjiaene finner feil ved de fremste følgesvennene og noen av de rene konene 
til profeten; Dette er åpenbart en vantro handling. Ettersom følgesvennene kjempet 
i årevis på profetens side mot de vantro, er det åpenbart at deres tjenester var fri fra 
all moralsk ufullkommenhet. Sannelig fortjener de paradis, spesielt de som tjente 
guddommelige velsignelser. Det fremgår av den hellige Koranen at: 
  
"Gud fant velbehag i de troende da de gav deg troskapsed under treet,..." (48:18) 
  
Det er ingen tvil om at Den hellige profeten respekterte dem. En som fornekter 
deres perfeksjon er sannelig villedet. Koranen sier: 
  
"Ei heller snakker ikke han ut av eget påfunn. Dette er intet annet enn åpenbaring 
som er åpenbart." (53: 3-4) 
  
En slik person benekter Den hellige profeten og Koranen, og en som benekter dem 
er utvilsomt en vantro. 
  
Velmenende: Jeg håpet at slike temaer ikke ville bli tatt opp på dette offentlige 
møtet. Mitt svar vil kanskje nå folk som er lite informerte, og de kan spre negativ 
propaganda. Det hadde vært bedre hvis vi diskuterte disse sakene privat. Jeg kan si 
ifra til deg en dag, så løser vi dette problemet privat. 
  
Hafiz: Jeg beklager, men mange av våre folk har de siste nettene insistert på at 
dette temaet skulle bli diskutert. Dine diskusjoner er alltid fornuftige. Hvis du gir et 
overbevisende svar, vil det ikke være noen ubehagelige ettervirkninger. Ellers taper 
du poeng til oss. 
  
Nawab: Det er riktig. Vi alle vil at saken skal løses her og nå. 
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Velmenende: Jeg skal oppfylle deres ønsker. Jeg forventet ikke at en dyktig mann 
som deg ville kalle sjia-sekten vantro etter de fullstendige forklaringen jeg har gitt i 
løpet av de forrige nettene på spørsmålet om vantro. Jeg har allerede fremlagt 
fullstendige bevis på at sjia-ithna Asharis er tilhengere av Muhammed og hans 
hellige etterkommere. Du har reist flere spørsmål. Jeg vil svare på hvert spørsmål 
separat. 
 
 
Å kritisere følgesvennene fører ikke til at man blir vantro 
  
Først sa du at sjia sin kritikk av følgesvennene (sahaba) og noen av konene til 
profeten fører til vantroskap. Jeg forstår ikke grunnlaget for denne uttalelsen. Hvis 
kritikk er støttet av bevis, kan det være tillatt. Selv om en kommer med en falsk 
anklagelse, gjør ikke dette vedkommende til en vantro. Han ville bli kalt en synder, 
akkurat som en som drikker vin eller begår hor. Absolutt alle synder som 
motstrider guddommelig lov er tilgivelige. 
  
Ibn Hazm Zahiri Andalusi (født 456 EH) sier i sin bok Al-Fasl fi'l-Milal wa'n-
Nihal Del III, side 227: "Hvis en person fornærmer følgesvennene til profeten i 
uvitenhet, er han ikke til å klandre". Hvis han gjør det med kunnskap, er han en 
synder som andre syndere som begår utukt, tyveri, osv. Hvis han forbanner dem 
med vilje er han selvfølgelig en vantro fordi slik oppførsel utgjør fiendskap mot 
Gud og Hans Profet, siden de er følgesvenner av profeten. Ellers blir man ikke 
vantro kun ved å fornærme følgesvennene." 
  
Kalifen Umar spurte profeten om tillatelse til å halshugge hykleren Hatib, selv om 
han var en av de gode følgesvennene, en Muhajir (emigrant), og en som deltok i 
slaget ved Badr. Umar ble ikke kalt vantro for å kalle han hykler eller for hans 
fornærmelse. Så hvorfor er det slik at sjia kalles vantro for å fornærme noen av 
følgesvennene, hvis vi for et øyeblikk antar at det du sier stemmer. Dessuten har de 
store lærde fra deres sekt forkastet poenget ditt. Blant dem er Qazi Abdu'r-Rahman 
Shafi'i, som i sin bok Muwafiq har forkastet din fanatiske lærds begrunnelse om at 
sjia er vantro. Muhammed Ghazali skriver at banning og fornærming av 
følgesvennene aldri fører til vantro; selv å forbanne de to sjeikene medfører ikke at 
en person blir vantro. 
  
Mulla Sa'd Taftazani skriver i Sharhe Aqa'id al-Nas'i at: "Noen intolerante folk sier 
at de som forbanner sahaba er vantro. Det er vanskelig å akseptere det synspunktet. 
Deres vantro er ikke bevist fordi noen av de lærde favoriserte sahaba, overså deres 
onde gjerninger og lagde tåpelig forsvar for å støtte dem. De sa at følgesvennene til 
profeten var fri fra all synd, selv om denne påstanden var i strid med fakta. Noen 
ganger kjempet de seg imellom. Sjalusi og kjærlighet for makt fikk dem ofte til å 
begå onde handlinger. Til og med noen av de fremtredende sahaba var ikke fri fra 
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syndige handlinger. Hvis noen kritiserer dem og det foreligger bevis, bør man ikke 
bli dømt for det. Noen mennesker favoriserte sahaba til den grad at de dekket over 
deres onde handlinger. Likevel var det noen som noterte seg deres onde handlinger 
og kritiserte dem." 
  
I tillegg til dette har Ibn Athir Jazari, forfatteren av Jam'u'l-Usul, inkludert sjiaene 
blant de islamske sektene. Hvordan kan du da kalle dem vantro? I løpet av 
perioden til de første kalifene var det noen folk som forbannet sahaba for deres 
onde gjerninger. Likevel beordret ikke kalifene om å henrette dem for å være 
vantro. Det fremgår av Hakim Nishapuri sin bok, Mustadrak, del IV, side 335 og 
354, Imam Ahmad Hanbal i sin bok, Musnad del 1, side 9, Dhahabi i sin bok, 
Talkhise Mustadrak, Qazi Ayaz i sin bok, Kitab al-Shifa, del IV, kapittel 1 og 
Imam Ghazali i sin bok, Ihya'u'l-Ulum, Volume II, at i løpet av kalifatet til Abu 
Bakr, kom det en mann til han som snakket dårlig og sendte forbannelser over 
ham, noe som førte til at de som var tilstede ble fylt med irritasjon. Abu Barza 
Salmi spurte kalifen om han kunne få tillatelse til å drepe mannen fordi han hadde 
blitt en vantro. Abu Bakr sa at han ikke kunne gjøre det ettersom ingen andre enn 
profeten kunne avsi en slik dom. 
  
  
Kalifene betraktet ikke en for å være vantro hvis vedkommende forbannet 
dem 
  
Sunniene overgår faktisk selv de personene som de støtter. Kalifene hørte selv 
fornærmelser og siktet folk for å være vantro eller beordret dem drept. Hvis det å 
forbanne sahaba fører til at man blir vantro, hvorfor kaller du da ikke Mu'awiya og 
hans tilhengere for vantro? De forbannet og fornærmet den mest perfekte av 
sahaba, Ali Ibn Abu Talib. Å være selektiv i denne saken viser bare at målet ditt er 
noe annet. Du ønsker å kjempe mot Ahlulbayt og deres tilhengere! Hvis det å 
forbanne sahaba fører til at en blir vantro, hvorfor anser du ikke Ummu'l-Mominin 
(moren til de troende) A'ysha for å være vantro? Alle dine historikere har sagt at 
hun ofte forbannet kalifen Uthman og at hun åpenlyst erklærte følgende: "Drep 
denne gamle idioten, for virkelig har han blitt en vantro." Hvis en sjia derimot sier 
at det var bra at Uthman ble drept fordi han var en vantro, vil du umiddelbart reise 
deg opp mot ham. Når A'ysha derimot sa til Uthman at han var na'thal og en vantro 
rett opp i ansiktet hans, forbød ikke kalifen henne i å gjøre det, og de fordømte 
henne heller ikke. Du finner heller ikke en feil med henne. 
  
Nawab: Respektere herre, hva mener du med begrepet na'thal? 
  
Velmenende: Firuzabadi, som er en av deres høytstående lærde, har skrevet om 
begrepets betydning i sin bok, Qamusu'l-Lughat og forklarer det slik: "En gammel 
idiot." Det var også en jøde med langt skjegg i Medina med dette navnet. Denne 
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mannen ble Uthman sammenlignet med. Kommentatoren på Qamus og Allama 
Qazwini har også samme betydning. Han sier at Ibn Hajar i sin bok, Tabsiratu'l-
Muntaha skriver: "Na'thal, jøden med langt skjegg bodde i Medina og han lignet 
veldig på Uthman." 
  
  
Kalifen Abu Bakr fornærmet Ali 
  
Sist men ikke minst, hvis en som fornærmer sahaba er å anse som vantro, hvorfor 
fornærmet kalifen Abu Bakr den mest opphøyde sahabien, Ali ibn Abu Talib, i 
nærvær av andre sahaba og foran en samling av muslimer? Dere priser merittene 
av Abu Bakr selv om dere bør fordømme ham. 
  
Hafiz: Hvorfor anklager du ham feilaktig for denne handlingen? Når fornærmet 
kalifen, Abu Bakr kalifen, Ali? 
  
Velmenende: Unnskyld meg! Vi hevder ikke noe før vi har gjort en grundig 
undersøkelse. Kanskje du bør sjekke Sharhe Nahju'l-Balagha, Volume IV, side 80, 
hvor det er fremgår at Abu Bakr hånet Ali fra talerstolen i moskeen og sa: "Han 
(Ali) er en rev og beviset er dens hale. Han skaper forstyrrelser, minimerer 
betydningen av store forstyrrelser og tilrettelegger for folk til å gjøre opprør. Han 
søker hjelp fra de svake og aksepterer hjelp fra kvinner. Han er som Ummi't-Tahal 
(horkvinne i dagene av uvitenhet ifølge forklaringen til Ibn Abi'l-Hadid) hvilket 
mennene i hans familie var glad i å begå utroskap med." 
  
Nå kan du sammenligne Abu Bakrs fornærmelse av Ali med kritikken sjiaer retter 
mot sahaba. Hvis det å fornærme noen av sahaba resulterer i at en blir vantro, da 
bør Abu Bakr, hans datter, A'ysha, Mu'awiya og hans tilhengere også bli 
kategorisert som vantro. Hvis det derimot ikke resulterer i at en blir vantro, så kan 
du heller ikke kalle sjia for vantro, i henhold til denne målestokken. 
  
  
Kalifen Umar hevdet at det å forbanne en muslim ikke fører til at en blir 
vantro 
  
I henhold til dommene fra dine egne gode jurister og kalifer, er de som forbanner 
kalifene ikke vantro. Det fremgår av Imam Ahmad Hanbals bok, Musnad, Volume 
III, Ibn Sad Katibs bok, Kitab al-Tabaqat, Qazi Ayazs bok, Shifa, del IV av kapittel 
1, at guvernøren til kalifen Umar, Ibn Abdul-Aziz, skrev fra Kufa at en mann 
hadde utskjelt og hånet Umar Ibn Khattab, den andre kalifen. Guvernøren ba om 
tillatelse til å henrette mannen. Umar Ibn Khattab svarte at det ikke var tillatt å ta 
livet av en muslim fordi han har hånet eller forbannet en annen muslim, bortsett fra 
en som håner profeten. 
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Selv det å kalle Allah eller Den hellige profeten onde ting er ikke noe som 
fører til vantro, ifølge Abu'l-Hassan Ash'ari 
  
Noen av deres fremtredende lærde som Abu'l-Hassan Ash'ari og hans tilhengere, 
mener at hvis en mann har tro i sitt hjerte, og likevel utviser vantro (ved å f.eks 
praktisere jødedom eller kristendom), trer frem for å kjempe mot profeten eller 
kaller Allah eller profeten onde ting, selv da er ikke vedkommende å anse som 
vantro. Tro betyr troen i hjertet, og siden ingen vet hva en annen har i hjertet, kan 
man ikke med sikkerhet si om den tilsynelatende vantro kom fra hjertet eller ikke. 
  
Ash'ari lærde har også diskutert disse spørsmålene i deres bøker. Ibn Hazm 
Andalusi har skrevet om disse punktene i detalj i sin bok, Kitabu'l-Fazl (Part IV, 
side 204, 206). Hvilken rett har du til å kalle sjiaer for vantro i lys av disse 
faktaene? 
  
  
De fleste følgesvenner hånet hverandre, men ble ikke ansett for å være vantro 
  
I deres autentiske bøker som f.eks Musnad Ahmad Hanbal, Volume II, side 236; 
Sirat al-Halabiyya, Volume II, side 107, Sahih Bukhari, Volume II, side 74, Sahih 
Muslim, Kitab al-Jihad og Asbabu'n-nuzul Wahidi, side 118, er det mange hadither 
som indikerer at de fleste av følgesvennene hånet hverandre i nærvær av Den 
hellige profeten. Til tross for dette kalte ikke profeten disse mennene for vantro. 
Han ga dem påminnelser. (Fortellingene om disse kranglene og det gjensidige 
fiendskapet fremgår kun av sunnibøker, ikke av sjiabøker). I lys av disse 
bemerkningene håper jeg at du er tilfreds med at forbanning eller fornærmelse av 
noen følgesvenner ikke medfører at en blir vantro. Hvis vi forbanner noen uten 
grunn, vil vi være syndere, ikke vantro, og enhver synd er tilgivelig. 
  
  
Den hellige profeten av islam visste om alle de gode og dårlige handlingene til 
sahaba 
  
For det andre, sa du at profeten respekterte og beæret sine følgesvenner. Det er 
korrekt. Alle muslimer og lærde er i tillegg enige om at Den hellige profeten visste 
om de gode og dårlige handlingene som ble begått av mennesker. Han verdsatte 
deres gode gjerninger. Eksempelvis satte han pris på Nushirwans rettferdighet og 
Hatim Ta'is gavmildhet. Når han respekterte noen, var det for deres gode 
gjerninger. Det å sette pris på en persons gode gjerning betyr imidlertid ikke at 
vedkommende vil forbli god helt til siste slutt. Kanskje han vil begå onde 
gjerninger i fremtiden. Hvis han gjør det, vil det å anklage ham på forhånd ikke 
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være berettiget, selv om det skulle bli kjent at han vil begå synd i fremtiden. Ali 
visste om synden til Abdu'r-Rahman Ibn Muljim Muradi på forhånd, fordømte og 
fortalte ham gjentatte ganger at han var hans morder. På et tidspunkt sa han 
eksplisitt: "Jeg vil at han skal leve, men han er bøyd på å drepe meg, og denne 
forræderske vennen tilhører klanen til Murad." Denne uttalelsen har blitt skrevet 
ned av Ibn Hajar Makki i slutten av del I i Sawa'iq, side 72. Likevel hadde ikke Ali 
tenkt å straffe ham. Hadithen indikerer at fortjenesten av en bestemt handling eller 
uttalelse, ikke nødvendigvis påvirker all tid framover. 
  
  
Meritt av å være en del i Bai'at al-Rizwan 
  
For det tredje, sa du at sahaba ikke var gjenstand for fordømmelse ettersom de var 
tilstede på Bai'at al-Rizwan og lovet sin troskap til profeten, men at de heller 
fortjente ros fordi de er referansegruppen i det hellige verset du siterte [48:18]. 
Forskere og lærde har kommentert mye om dette temaet, og de sier at den 
guddommelige gleden av dette verset bare refererer til den konkrete handlingen, 
Bai'at (troskap), og at det ikke strekker seg til ubestemt tid. 
  
Du er selv klar over at det ved Bai'at i Hudaibiyya var 1500 mennesker til stede, 
hvorav en rekke personer blant dem ble inkludert i "versene om hykleri". Allah 
lovet dem helvete til evig tid. Er det mulig at Allah og profeten er fornøyd med 
disse personene og at de samtidig forblir i helvete til evig tid? Det følger naturlig 
av denne sammenhengen at det ikke var tilstrekkelig for den guddommelige gleden 
at man ga Bai'at al-Shajara (troskapsed under treet), men at det også ble stilt krav 
til oppriktig tro og gode gjerninger. De som trodde på guddommelig enhet og 
profetenskapet og ga troskapsed fortjente den guddommelige gleden. De ble 
erklært for å være folket av paradiset, mens de som enten ga troskapsed uten tro 
eller som ikke ga troskapsed i det hele tatt, fortjente Hans vrede. Selvfølgelig 
utførte følgesvenner verdige handlinger, deriblant gode handlinger som å gi 
troskapsed under treet, hvilket de skal ha ros for. En troende som begår en feil kan 
likevel bli kritisert, og det uansett om han er en følgesvenn eller ikke.  
  
  
Sjiaer anerkjenner merittene til følgesvennene 
  
sjia-sekten har alltid berettet om de gode handlingene til følgesvennene. Dessuten 
erkjenner sjia-sekten gode handlinger selv fra de som har vært gjenstand for skarp 
kritikk. I sjia-sekten setter man for eksempel pris på deres troskapsed under treet, 
deres migrasjon med Den hellige profeten, deltagelsen i krigene, men man 
kritiserer og fordømmer også deres dårlige handlinger. 
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Hafiz: Jeg er overrasket over å høre deg si at profetens følgesvenner begikk 
ugjerninger. profeten erklærte hver av dem som veiledere og ledere av fellesskapet. 
Han sa i en velkjent hadith: "Sannelig er mine følgesvenner som stjerner; hvis du 
følger noen av dem, vil du bli veiledet." Din tro er veldig ukonvensjonell, og vi 
aksepterer ikke ukonvensjonell tro. 
  
  
Hadithen om "å følge følgesvennene" undersøkes 
  
Velmenende: Jeg er nødt til å diskutere noen aspekter ved denne hadithen før jeg 
våger å svare. Vi vil selvfølgelig ikke snakke om kilden, nøyaktighetene eller 
svakheten av hadithen i form av kritikk, fordi vi vil da gå bort fra hovedpoenget. 
Vår diskusjon vil fokusere på dens innhold. 
  
De som var så heldige og fikk se Den hellige profeten eller fortalte hadith fra ham, 
kalles sahaba og ashab (følgesvenner), uavhengig av om de var emigranter 
(Muhajir) fra Mekka, om de hjalp dem (ansar) i Medina eller om de var andre. 
  
Den største misforståelsen blant dere skyldes deres gode vilje mot følgesvennene, 
der dere anser dem alle frie fra alle feil, selv om faktumet er annerledes. Blant 
følgesvennene til Den hellige profeten var det både gode og dårlige mennesker, 
hvilket Allah og Hans Profet var fullt klar over. Dette kan bli bevist ved kapittelet 
Munafiqun (Hyklerne) og vers fra andre kapitler, som Tauba, (også kjent som Al-
Bara'a/ immunitet) og Ahzab (Klaner), som avslørte og fordømte følgesvenner som 
var hyklere og syndere. Dine egne fremtredende lærde har berettet om noen av 
følgesvennenes feil og ugjerninger i sine autentiske bøker. Hisham ibn Muhammad 
Sa'yib Kalbi, en av de berømte lærde fra sekten deres, har utarbeidet en bok om feil 
og mangler ved sahaba. 
  
Hyklerne, som Allah (i Koranen) og Den hellige profeten har fordømt, var 
mennesker med to ansikter som fremsto som muslimer. Deres hjerter var farget 
med korrupsjon og villfarelse, og alle ble inkludert i det som kalles “følgesvenner”. 
Så hvordan kan vi ha gode tanker om alle følgesvennene? Videre, hvordan kan vi 
være sikre på at det å følge noen av dem vil sikre oss frelse? Er det ikke et faktum 
at følgesvenner som så ut til å være trofaste, var fast bestemte på å drepe Den 
hellige profeten ved hendelsen i Aqaba?  
  
  
Aqaba affæren og planen om å drepe Den hellige profeten 
  
Hafiz: Noen lærde anser Aqaba-hendelsen som et påfunn av sjiaer. 
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Velmenende: Det er uvennlig av deg å stole på troen til noen som har mentaliteten 
til Khawarij og Nasibis. Denne hendelsen er godt kjent for alle. Dine egne lærde 
også har anerkjent hendelsen. 
  
Vennligst undersøk Dala'ilu'n-Nabuwat, utarbeidet av en av dine eminente lærde 
og jurister, Hafiz Abu Bakr Ahmad Ibn Hussain Baihaqi Shafi'i. Han har berettet 
historien om Batn al-Aqaba med en autentisk kjede av berettere. Det har også 
Imam Ahmad Ibn Hanbal berettet fra Abu Tufail, mot slutten av v. V i hans 
Musnad og det samme gjelder Ibn Abi'l-Hadid som skriver i sin Sharhe Nahju'l-
Balagha, og det er kjent blant alle lærde at Den hellige profeten forbannet en 
gruppe av følgesvenner på denne kvelden. 
  
Nawab: Hva var i veien, og hvem var de som ønsket å drepe Den hellige profeten? 
  
Velmenende: De store lærde fra begge sekter har skrevet at fjorten hyklere planla å 
drepe Muhammed på hans vei tilbake fra Tabuk-ekspedisjonen. Planen var å presse 
han ned fra kamelen hans og inn i en klippe, mens han red på natterstid over al-
Aqaba, en smal passasje som bare én person kunne passere gjennom. Da de 
forsøkte å gjennomføre planen deres, informerte engelen Gabriel Den hellige 
profeten om dette. profeten sendte Hudhaifa Nakha'i for å gjemme seg bak en ås. 
Han kjente alle de sammensvorne de når kom og snakket sammen.. Sju av dem 
tilhørte Umayyadene. Hudhaifa kom til Den hellige profeten og navnga dem alle. 
Den hellige profeten beordret ham om å holde plotten hemmelig og sa at Allah var 
deres vakt. I den første delen av natten begynte Den hellige profeten reisen, 
etterfulgt av sin hær. Ammar al-Yasir ledet kamelen forfra og Hudhaifa drev den 
bakfra. Da de nådde den smale stien, kastet hyklerne sine skinnposer fulle av sand 
(eller deres olje-bokser) foran kamelen som førte til en enorm støy, i håp om at det 
skremte dyret ville kaste Den hellige profeten ned i den bratte klippen. Men Allah 
beskyttet ham, og de sammensvorne flyktet bort i mengden. 
  
Var ikke disse menneskene inkludert i “følgesvennene”? Er det sant at det å følge 
dem vil være veien til veiledelse? 
  
Hvorfor skal vi lukke øynene våre for feilene til profetens følgesvenner når vi 
snakker om dem? 
  
  
Profeten ba oss aldri om å følge løgnere 
  
Jeg har i de tidligere nettene referert til Abu Hurairas karakter, hvor jeg fortalte deg 
at kalifen Umar hadde pisket ham fordi han pleide å sitere falske hadith fra 
profeten. Var han ikke blant følgesvennene? Hadde han ikke feilaktig berettet et 
stort antall hadither?  Var ikke de andre følgesvennene som Sumra Ibn Junda, 
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inkludert blant dem? Kan Allahs hellige Profet ha beordret samfunnet om å følge 
løgnere og forfalskere? Hvis hadithen om at vi blir veiledet dersom vi følger noen 
av følgesvennene er korrekt, så vennligst fortell oss hvem vi bør følge hvis to 
følgesvenner går ulike retninger. Eller hvis to grupper kjemper mot hverandre? 
Eller hvis den ene gruppen er i strid til den andre, hvem skal vi da støtte? 
  
Hafiz: Først og fremst var de ærede følgesvennene til Allahs Profet aldri fiendtlig 
innstilt mot hverandre. Selv om en gruppe motsatte seg den andre, bør vi vurdere 
fakta riktig. Den gruppen som er ærbar og har mest logisk utsagn bør følges. 
  
Velmenende: Vel, i henhold til din uttalelse gjorde vi grundige undersøkelser og 
fant en av gruppene mest ærbar og på den riktige siden, mens den motsatte gruppen 
av ashab (følgesvenner) urene og på feil side. Denne hadith mister i utgangspunktet 
troverdighet fordi uenige følgesvenner umulig kan være kilder til veiledning 
samtidig. 
  
  
Motstanden fra følgesvenner på Saqifa 
  
Hvis denne hadithen er ekte, hvorfor har du innvendinger mot sjiaer fordi de fulgte 
en gruppe av følgesvennene, slike som Salman, Abu Dharr, Miqdad, Ammar al-
Yasir, Abu Ayyub Ansari, Hudhaifa Nakha'i og Khuzaima Zush-Shahadatain osv., 
som jeg har referert til de siste nettene? Disse mennene ga sannelig ikke troskapsed 
til Abu Bakr. På bakgrunn av dette; hvem av følgesvennene som motsatte 
hverandre var på den riktige siden? Det er klart at en gruppe var på feil side, selv 
om hadithen du har sitert forteller oss at vi kan følge hvem som helst av 
følgesvennene, og bli veiledet. 
  
  
  
Sad ibn ubaidas motstand mot Abu Bakr og Umar 
  
Var ikke Sad Ibn Ubaida en av følgesvennene som ikke ga troskapsed til Abu Bakr 
og Umar? Alle sjia- og sunnihistorikere er enstemmige om at han dro til Syria og 
bodde der til i midten av kalifatet til Umar, for så å bli myrdet. Det å følge ham og 
motsette seg Abu Bakr og Umar er i følge denne hadithen en vei til veiledning. 
  
  
Talha og Zubair konfronterte Ali ved Basra 
  
Var ikke Talha og Zubair blant følgesvennene som sverget troskapsed under treet? 
Motsatte de seg ikke den rettmessige etterfølgeren av Den hellige profeten, den 
anerkjente fjerde kalifen i henhold til din egen tro. Var ikke disse følgesvennene 
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ansvarlige for drap av utallige muslimer? Nå kan du fortelle oss hvilken av disse to 
gruppene av følgesvenner som kjempet mot hverandre, som virkelig var veiledet. 
Hvis du sier at begge gruppene var på den riktige siden fordi begge gruppene var 
lydige, tar du feil. Det er umulig å hevde at de begge motstridende gruppene er 
veiledet. 
  
Det følger derfor at følgesvennene som var på Ali sin side definitivt var de som var 
veiledet. Gruppen på den motsatte siden tok feil vei, og dette er et annet bevis for å 
tilbakevise din uttalelse om at alle følgesvennene som var til stede under treet i 
Bai'at al-Rizwan, ble riktig veiledet. Blant dem som lovet troskapsed under treet 
var disse to, Talha og Zubair, som også kjempet mot den rettmessige kalifen. De 
kjempet faktisk mot han som profeten hadde sagt følgende om: 
  
"Å Ali, å kjempe mot deg er som å kjempe mot meg." 
  
Betyr det ikke det samme som å kjempe mot Den hellige profeten av Allah? Så 
hvordan kan du si at ordet ashab eller tilstedeværelse under treet for troskapsed, 
generelt gir en garanti for frelse. 
 
 
Mu'awiya og Amr ibn al-’As pleide å forbanne og håne Ali 
  
Mu'awiya og Amr As var følgesvenner, og likevel kjempet de mot etterfølgeren til 
Den hellige profeten, forbannet og krenket Ali på offentlige forsamlinger, selv i 
talene etter Jum'a-bønnen (fredagsbønnen). De gjorde det til tross for det faktum at 
Den hellige profeten gjentatte ganger hadde sagt: "Han som håner eller forbanner 
Ali, håner meg. Han som håner meg, håner Allah”, hvilket også er berettet fra 
fremtredende lærde fra deres sekt i deres autentiske bøker.  
 
Den lærde Taftazani, har behandlet dette temaet grundig i hans Sharhe Maqasid. 
Han skriver at siden følgesvennene var fiendtlige mot hverandre, hadde noen av 
dem avviket fra den rette vei. Noen av dem begikk alle typer grusomhet på grunn 
av misunnelse og verdslige ambisjoner. Det er klart at de fleste av følgesvennene 
som ikke var ma'sum (syndfrie) begikk avskyelige handlinger. Siden noen lærde 
favoriserte dem, har de forsøkt å dekke over deres feil. 
  
Det er mange klare argumenter som kan  avvise hadithen. Det er ingen tvil om at 
denne hadithen er forfalsket. Mange av deres lærde har uttrykt tvil rundt 
autentisiteten til dens kilder. 
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Kildene til hadithen "Mine følgesvenner er som stjerner" er svak. 
  
Etter å ha sitert denne hadithen i sin Sharhu'sh-Shifa, v.II, s.91, sier Qazi Ayaz at 
Darqutni, i hans Faza'il og Ibn Abdu'l-Birr sier at denne hadithen ikke er autentisk. 
  
Det er også fortalt av Abd Ibn Hamid, i hans bok Musnad, som siterer fra Abdullah 
Ibn Umar at Bazar nektet å erkjenne autentisiteten av denne hadithen. Han sier 
også at Ibn Adi, i hans bok Kamil, med egne referanser fra Nafi og Abdullah Ibn 
Umar siterer at kildene til denne hadithen er veldig svake. Det er også berettet at 
Baihaqi har skrevet at temaet rundt denne hadithen er allment kjent, men at dens 
kilder er svake. 
  
Blant kildene til denne hadithen er Harith Ibn Ghazin, som hadde en ukjent 
karakter, og Hamza Ibn Abi Hamza Nussairi, som var tiltalt for å lyve. Svakheten 
av denne hadithen er tydelig. Ibn Hazm sier også at denne hadithen er fabrikkert og 
må bli avvist. 
  
Så i vårt argument kan vi ikke stole på en hadith med en så svak kjede av kilder. 
Selv om vi antar at hadithen var riktig, kunne den ikke brukes i generell forstand; 
den ville referere kun til de hengivne og fromme følgesvennene som i samsvar med 
kommandoen til Den hellige profeten, fulgte Allahs bok og de hellige 
etterkommerne til profeten. 
  
  
Følgesvennene var ikke ufeilbarlige 
  
Når dette er sagt, bør du ikke anse meg som urettferdig hvis jeg kritiserer noen av 
følgesvennene. De var tross alt mennesker, og det var sannsynlig at de ville feile. 
  
Hafiz: Vi tror også at følgesvennene ikke var ufeilbarlige, men samtidig er det et 
akseptert faktum at dem alle var rettferdige mennesker. Ingen feil ble begått av 
dem. 
  
Velmenende: Du går for langt hvis du hevder at de alle var rettferdige og frie for 
feil, da det argumenteres i mot dette i dine autentiske bøker som er skrevet av deres 
egne lærde. De forteller oss at selv noen av de viktigste følgesvennene noen ganger 
begikk feil. 
  
Hafiz: Vi er ikke kjent med slike beretninger. Vennligst la oss få vite om dem. 
  
Velmenende: De ignorere det de gjorde i uvitenhetsperioden (dvs. før ankomsten 
til islam), og begikk mange synder etter at de hadde omfavnet islam. Det er nok å 
nevne en hendelse ved hjelp av bare et eksempel. 
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Dine egne fremtredende lærde skriver i sine autentiske bøker at i året da erobringen 
av Mekka skjedde (8 EH), var noen av de ledende følgesvennene opptatt med 
festlige fornøyelser og munterhet, og drakk vin i hemmelighet. 
  
Hafiz: Dette er definitivt en oppdiktet historie. Når det ble kunngjort at drikking 
var ulovlig, gjorde de respekterte følgesvennene ikke så mye som å delta på slike 
fester eller drikke vin. 
  
Velmenende: Det ble aldri oppdiktet av motstandere. Hvis det i det hele tatt ble 
oppdiktet, ble det gjort av dine egne lærde. 
  
Nawab: Hvis det var en slik fest, må navn på verten og gjestene også ha blitt nevnt. 
Kan du forklare dette punktet? 
  
Velmenende: Ja, dine egne lærde har forklart det. 
  
  
Tar med vin til ti følgesvenner på et hemmelig møte 
  
Ibn Hajar skriver i sin bok, Fathu'l-Bari, v.x, s.30, at Abu Talha Zaid ibn Sahl 
arrangerte en vinfest i huset sitt og inviterte ti personer. Alle drakk vin og Abu 
Bakr resiterte noen vers til minne om noen vantro som ble drept i slaget ved Badr. 
  
Nawab: Har navnene på gjestene også blitt nevnt? Hvis ja, vennligst la oss få vite. 
  
Velmenende: (1) Abu Bakr Ibn Abi Qahafa, (2) Umar Ibn Khattab, (3) Abu Ubaida 
Garra, (4) Ubai Ibn Ka'b, (5) Sahl Ibn Baiza, (6) Abu Ayyub Ansari (7) Abu Talha 
(verten), (8) Abu Dajjana Samak Ibn Kharsa, (9) Abu Bakr Ibn Shaghuls og (10) 
Anas Ibn Malik, som var 18 år gammel på den tiden og som serverte vinen. 
Baihaqi har også berettet fra Anas ham selv, i sin bok Sunan, v. VIII, s.29, at han 
sa at han var den yngste av dem på den tiden og serverte vinen. (På dette 
tidspunktet oppstod det stor uro under møtet.) 
  
Sheikh: Jeg sverger ved Allah at denne historien har blitt oppdiktet av fienden! 
  
Velmenende: Du er for opphisset og du har gjort en verdslig ed! Men du er ikke 
helt skyldig. Dine studier er begrenset. Hvis du hadde lest mer utbredt, ville du 
visst at dine egne lærde har skrevet alt dette. Nå bør du søke Allahs tilgivelse. 
  
Jeg er nå nødt til å forklare fakta i henhold til uttalelser fra dine egne lærde. Det er 
berettet om disse faktaene med detaljerte forklaringer i Muhammad ibn Ismail 
Bukharis Sahih (kommenterer Ayat al-Khamr, "verset vedrørende vin", i kapitlet 
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Ma'ida av Koranen); Muslim Ibn Hajars Sahih (Kitab al-Ashraba Bab al-Tahrimu'l-
Khamr); Imam Ahmad ibn Hanbals Musnad, v.XXX, s.181 og 227; Ibn Kathirs 
Tafsir, v.XI, s.93; Jalalu'd-din Suyutis Durru'l-Mansur, v.II, s.321; Tabaris Tafsir, 
v.VII, s.24; Ibn Hajar Asqalanis Isaba, v.IV, s.22 og Fathu'l-Bari, v.x, s.30; 
Badru'd-din Hanafis Umdatu'l-Qari, v.x, s.84; Baihaqis Sunan, s.286 og 290; og 
andre. 
  
Sheikh: Kanskje disse tingene skjedde før vinen ble gjort ulovlig. 
  
Velmenende: Det vi får fra kommentatorene og historien viser at det fortsatt var 
noen muslimer og følgesvenner som drakk forbudt vin, selv etter at verset om 
forbudet ble åpenbart. 
  
Muhammad Ibn Jarir Tabari beretter i Tafsir al-Kabir, v.II, s.203, med tillatelse fra 
Abil Qamus Zayd ibn Ali, som sa at Allah hadde åpenbart versene som forbyr bruk 
av vin tre ganger. I det første verset sier Han: 
  
"De vil spørre deg om alkohol og lykkespill, si: «I begge ligger stor synd, men 
også noe godt for menneskene. Men synden i dem er større enn nytten i dem...»" 
(Koranen: 2:219) 
  
Men muslimene ga ikke umiddelbart opp på vinen. Når to menn var beruset, ba 
sine bønner og snakket tull, ble et annet vers åpenbart, og det sa: 
  
"Dere som tror, kom ikke til bønnen når dere er beruset, før dere vet hva dere sier." 
(Koranen: 4:43) 
  
Selv etter dette fortsatte drikking av vin, men folk ba ikke bønner i beruset tilstand. 
En dag drakk en mann vin og komponerte en klagesang for hedningene som ble 
drept i slaget ved Badr (i henhold til beretningen fra Bazar, Ibn Hajar og Ibn 
Mardawiyya var denne mannen Abu Bakr). Når Den hellige profeten hørte om 
dette, ble han sint. Han gikk til festen og ønsket å slå ham. Mannen sa: "Jeg søker 
Allahs ly fra Allah og Hans profetens vrede. Måtte Allah være mitt vitne på at jeg 
ikke vil konsumere vin igjen." 
  
Deretter ble følgende vers åpenbart: 
  
"Dere som tror, vin, sjansespill, offersteiner og spådomspiler er en skittent og et 
Satans verk. Derfor unngå det, så det må gå dere godt!" (Koranen: 5:90) 
  
Blant følgesvennene til Den hellige profeten var det gode og dårlige menn akkurat 
som det er blant andre troende og muslimer. De av dem som forsøkte å adlyde 
Allah og Hans Profet nådde en opphøyet rang. De som fulgte sine verdslige 
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ambisjoner ble sett ned på av andre. Så de som finner feil ved de verdslige 
følgesvennene gjør det av en grunn. De onde handlingene til noen av sahaba som 
det er berettet om i de autentiske bøkene til dine egne lærde, er også forkastelige i 
henhold til bevis fra den hellige Koranen. sjiaer fordømmer dem på dette 
grunnlaget. Hvis det er et logisk svar på dette argumentet, så er vi klare til å ta det 
imot. 
  
 
Følgesvenner som bryter sitt løfte 
  
Velmenende: Det er forbausende at selv etter å ha hørt deres kritikkverdige 
kvaliteter (jeg har bare nevnt noen få ut av et stort antall), spør du meg fortsatt om 
deres ugjerninger! Nå vil jeg gjerne presentere et annet eksempel på deres 
motbydelige handlinger, som er berettet i alle bøkene til begge sekter; deres 
løftebrudd. Allah har gjort det obligatorisk å holde et løfte. Han sier: 
  
"Og oppfyll pakten med Gud når du har gjort en pakt, og bryt ikke løfter etter at 
dem svoret." (Koranen: 16:91) 
  
Og igjen har Allah kalt de som bryter et løfte for de forbannede. Han sier: 
  
"Men de som bryter pakten med Gud etter forpliktelsens inngåelse, som skjærer av 
det som Gud har bestemt skal høre sammen og stifter ufred på jorden, de har Allah 
forbannet, og i vente er et sørgelig husly!" (Koranen: 13:25) 
  
Så det er klart både fra vers i Koranen og fra et stort antall hadith at det å bryte et 
løfte er en stor synd, spesielt et løfte inngått med Allah og Hans Profet. Alvoret i 
dette lovbruddet var mer alvorlig for følgesvennene til profeten. 
  
Hafiz: Hvilket løfte inngått med Muhammed var det følgesvennene brøt? Hvordan 
kan det passe til de versene fra Koranen? 
  
Jeg tror at hvis du undersøker saken nøye, vil du innrømme at alle disse tingene er 
rene påfunn av sjiaene. Følgesvennene til Den hellige profeten var frie fra alle slike 
handlinger. 
  
  
I den hellige Koranen refererer "de sannferdige" til Muhammad og Ali 
  
Velmenende: Jeg har flere ganger fortalt deg at sjiaene er forpliktet til å følge deres 
ledere. Ellers kan de ikke være sjiaer. Den hellige Koranen har gitt bevis for deres 
leders sannferdighet. Deres fremtredende lærde, som for eksempel Imam Tha'labi 
og Jalalu'd-Din Suyuti i sin Tafsir, Hafiz Abu Nu'aim Ispahani i hans Ma Nazal 
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mina'l-Koranen fi 'Ali, Khatib Khawarizmi i Manaqib, Sheikh Sulayman Balkhi 
Hanafi i Yanabi Al-Mawadda, kapitell.39, berettet fra Khawarizmi, Hafiz Abu 
Nu'aim og Hamwaini og Muhammed ibn Yusuf Ganji Shafi'i i Kifayatul-Talib, 
kapitell.62, har alle sitert fra historien til den store lærden Muhaddith al-Sham, at 
“de sannferdige” i følgende hellige vers referer til Muhammad og Ali: 
 
"Dere som tror! Ha taqwa i Allah, og vær sammen de sannferdige!" (Koranen: 
9:119)  
 
Dette vil si at tilhengerne til denne opphøyde familien ikke kan være løgnere eller 
forfalskere, fordi en slik tilhenger eventuelt ville fortelle løgner eller dikte opp 
historier som ikke har noen sannhet eller sterke bevis. Det sjiaene sier har blitt 
skrevet av dine egne lærde. Først bør du ha innvendinger mot dine egne lærde som 
skrev disse tingene. Hadde ikke dine lærde skrevet om løftebruddet til sahaba i sine 
autentiske bøker, ville jeg ikke ha nevnt det i dette møtet. 
  
Hafiz: Hvem av de sunni lærde har skrevet at sahaba brøt løfte? Tomprat alene er 
ikke tilstrekkelig. 
  
Velmenende: Det er ikke bare slik at jeg snakker. Mitt argument er helt logisk. 
Følgesvennene brøt sitt løfte en rekke ganger. De brøt troskapseden som profeten 
av Allah hadde befalt dem; det viktigste var løftet og troskapseden på Ghadir al-
Khum. 
  
  
Hadithen om Ghadir og dens art 
  
Alle sjia- og sunni lærde erkjenner at Allahs profet i det 10. året av Hijra (da han 
returnerte tilbake fra sin siste pilegrimsferd), samlet alle sine følgesvenner på 
Ghadir al-Khum den 18. Dhi'l-Hijja. Noen av de som hadde gått foran ble kalt 
tilbake etter ordre fra Den hellige profeten, og de som hadde ligget igjen bak ble 
ventet på. Mesteparten av deres lærde og historikerne, samt sjiakilder angir at 
samlingen besto av rundt 70.000 mennesker, og noen lærde har skrevet at det var 
120.000 mennesker samlet der, for eksempel Tha'labi i hans bok Tafsir, Sibt Ibn 
Jauzi i sin bok Tadhkirat'u- Khasa'isi'l-Umma fi Ma'rifati'l-A'imma og andre. Den 
hellige profeten beordret om at en prekestol skulle være klar. Han monterte 
prekestolen og holdt en lang preken der større del av den omhandlet dydene og 
merittene til lederen til de troende. Han resiterte de fleste av versene som hadde 
blitt åpenbart i forbindelse med lovprisning av Ali og minnet folket om den hellige 
rangeringen til ambassadøren av lederen til de troende. Da sa Den hellige profeten, 
"Å dere mennesker! Har ikke jeg større autoritet enn det dere har over dere selv?" 
Det henvises til følgende hellige vers: 
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Folkemengden ropte samstemt: "Jo sannelig, Å Allahs sendebud!" Deretter 
erklærte Den hellige profeten: "Enhver som jeg er maula (mester) over, er denne 
Ali maula over." Etter dette løftet han hånden og ba til Allah. "Å Allah, vær venn 
med han som er venn med ham (det vil si Ali) og vær fiende med han som er 
fiende med ham (Ali). Hjelp han som hjelper ham og forlat den som forlater ham." 
  
Deretter ble et telt satt opp etter ordre fra Den hellige profeten, som igjen beordret 
lederen til de troende, Ali, om å sitte i teltet. Hele ummahen ble beordret til å gi 
bai'at (troskapsed) til Ali. profeten sa at han ga denne instruksen i samsvar med 
Guds ordre. Den første til å tilby troskapsed på den dagen var Umar. Deretter 
fulgte Abu Bakr, Uthman, Talha og Zubair, og alle disse menneskene fortsatte å 
tilby troskapsed i tre dager (dvs. mens profeten forble der). 
  
Hafiz: Tror du på at en så viktig hendelse som du nevner fant sted og at ingen av de 
fremtredende lærde har berettet om det? 
  
Velmenende: Jeg forventet ikke en slik uttalelse fra deg. Ghadir al-Khum-
hendelsen er like klar som dagen, og ingen andre enn en hyklersk og sta person 
ville vanæret det ved å benekte en slik hendelse. Denne viktige hendelsen har blitt 
berettet om av alle fromme lærde i deres autentiske bøker. Jeg vil gjerne nevne 
navnene på noen av forfatterne og deres bøker her, slik at du kan vite at alle dine 
eminente lærde har stolt på denne hadithen. 
  
1. Imam Fakhruddin Razi - Tafsir al-Kabir Mafatihul-Ghaib. 
2. Imam Ahmad Tha'labi - Tafsir al-Kashfu'l-Bayan. 
3. Jalalu'd-Din Suyuti - Tafsir al-Durru'l-Manthur. 
4. Abu'l-Hassan Ali ibn Ahmad Wahidi Nishapuri - Asbabu'n- nuzul. 
5. Muhammad Ibn Jarir Tabari - Tafsiru'l-Kabir. 
6. Hafiz Abu Nu'aim Ispahani - Ma Nazal Mina'l-Koranen fi 'Ali og Hilyatu'l-
Auliya. 
7. Muhammad ibn Ismail Bukhari - Ta'rikh, Vol.1, s.375. 
8. Muslim Ibn Hajjaj Nishapuri - Sahih, Vol.2, s.325. 
9. Abu Dawud Sijistani - Sunan. 
11. Hafiz Ibnu'l-Iqda - Kitabu'l-Wilaya. 
12. Ibn Kathir Shafi'i Damishqi - Ta'rikh. 
13. Imam Ahmad ibn Hanbal - Vol.4, s.281 og 371. 
14. Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali - Sirru'l-Alamin. 
15. Ibn Abdu'l-Birr - Isti'ab. 
16. Muhammad ibn Talha Shafi'i - Matalibu's-Su'ul, s.16. 
17. Ibn Maghazili Faqih Shafi'i - Manaqib. 
18. Nuru'-d-Din Ibn Sabbagh Maliki - Fusulu'l-Muhimma. 
19. Hussain Ibn Mas'ud Baghawi - Masabihu's-Sunna. 
20. Abu'l-Mu'ayyid Muwafiq Ibn Ahmad Khatib Khawarizmi - Manaqib. 
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21. Majdu'd-Din Ibn Athir Muhammad ibn Muhammad Shaibani -am'u'l-Usul. 
22. Hafiz Abu Abdu'r-Rahman Ahmad ibn Ali Nisa'i - Khasa'isu'l-Alawi og Sunan. 
23. Sulayman Balkhi Hanafi - Yanabiu'l-Mawadda, Kapitel. IV. 
24. Shahabu'd-din Ahmad Ibn Hajar Makki - Sawa'iq Muhriqa og Kitabu'l-
Manhu'l-Malakiyya, spesielt Sawa'iq, del 1, s.25. Til tross for hans ekstreme 
fanatisme, sier han: «Dette er en sann hadith; dens sannferdighet kan ikke settes 
tvil over. Sannelig det har blitt fortalt av Tirmidhi, Nisa'i og Ahmad, og hvis den 
undersøkes nøye nok er dens kilder solide." 
25. Muhammad ibn Yazid Hafiz Ibn Maja Qazwini - Sunan. 
26. Hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah Hakim Nishapuri-Mustadrak. 
27. Hafiz Sulayman ibn Ahmad Tabrani - Ausat. 
28. Ibn Athir Jazari - Usudu'l-Ghaiba. 
29. Yusuf Sibt Ibn Jauzi - Tadhkiratu'l-Khasa'isu'l-Umma, s. 17. 
30. Abu Umar Ahmad Ibn Abd Rabbih - Iqdu'l-Farid. 
31. Allama Samhudi - Jawahiru'l-Iqdain. 
32. Ibn TaymiyyaAhmad Ibn Abdu'l-Halim - Minhaju's-Sunna. 
33. Ibn Hajar Asqalani - Fathu'l-Bari og Tahdhibu't-Tahdhib. 
34. Abdu'l-Qasim Muhammad Ibn Umar Jarullah Zamakhshari - Rabiu'l-Abrar. 
35. Abu Said Sijistani - Kitabu'd-Darayab Fi hadithi'l-Wilaya. 
36. Ubaidullah Ibn Abdullah Haskani - Du'atu'l-Huda Ila Ada Haqqi'l-Muwala. 
37. Razin Ibn Mu'awiya Al-Abdari - Jam Bainu's-Sahihi's-Sitta. 
38. Imam Fakhru'd-din Razi sier i Kitabu'l-Arba'in at hele samfunnet enstemmig 
bekrefter denne hadithen. 
39. Muqibili - hadithu'l-mutàwatira. 
40. Suyuti - Ta'rikhu'l-Khulafa. 
41. Mir Sayyid Ali Hamadani - Mawaddatu'l-Qurba. 
42. Abul Fath Nazari - Khasa'es'u'l-Alavi 
43. Khwaja Parsa Bukhari - Faslu'l-Khitab 
44. Jamaluddin Shirazi - Kitabu'l-Araba'in 
45. Abdul Ra'ufu'l-Manavi - Faizu'l-Qadir fi Sharh-i-Jame'u's-Saghir 
46. Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i - Kifayatu't-Talib, Del. 1 
47. Yahya ibn Sharaf-Nauvi - Tehzibu'l-Asma Wa'l-Lughat 
48. Ibrahim ibn Muhammad Hamwaini - Fara'adu's-Simtoun 
49. Qazi Maulana Fazlullah ibn Ruzhahan - Ibtalu'l-Batil 
50. Shamsuddin Muhammad ibn Ahmad Sharbini - Siraju'l-Munir 
51. Abul Fath Shahristani Shafi'i - Milal wa'n-Nihal 
52. Hafiz Abu Bakr Khatib Baghdadi - Tarikh 
53. Hafiz Ibn Asakir Abul Qasim Damishqi - Tarikh-i-Kabir 
54. Ibn Abi'l-Hadid mutàzali - Sharhe Nahju'l-Balagha 
55. Ala'uddin Samnani -Urwatu'l-Wuthqah 
56. Ibn Khaldun - Muqaddima 
57. Molvi Ali Muttaqi Hindi - Kanzu'l-Ummal 
58. Shamsuddin Abul Khair Damishqi - ASNU Matalib 
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59. Syed Sharif Hanafi Jurjani - Sharh-i-Mawaqit 
60. Nizamuddin Nishapuri - Tafsir-i-Ghara'ibu'l-Koranen 
 
  
Ghadir-hadithen berettet av Tabari, ibn Iqda og ibn Haddad 
  
Jeg har nevnt kildene jeg kunne huske, men mer enn tre hundre av deres 
fremtredende lærde har fortalt hadithen om Ghadir, versene fra baligh 
(forkynnelse), Kamal ud-Din (perfeksjon av religion) og praten i gårdsplassen til 
moskeen, gjennom mer enn hundre av følgesvennene til Den hellige profeten. Hvis 
jeg skulle nevnt navnene til alle disse beretterene, ville det utgjort en komplett bok. 
Med så mye er det imidlertid nok til å bevise at hadithen er enstemmig akseptert 
som sann. 
  
Noen av deres store lærde har skrevet bøker om dette temaet. For eksempel gir den 
kjente kommentatoren og historikeren fra det fjerde århundre i Hijrikalenderen, 
Abu Jaffar Muhammed ibn Jarir Tabari (død 310 EH), fullstendige opplysninger 
om hadith av Ghadir i sin bok Kitabu'l-Wilaya og har berettet det gjennom syttifem 
kjedeberettere. 
  
Hafiz Abu'l-Abbas Ahmad Ibn Said Abdul-Rahman Al-Kufi, også kjent som Ibn 
Iqda (død 333 EH), berettet denne hellige hadithen i sin bok, Kitabu'l-Wilaya, 
gjennom 125 kjeder med hjemmel fra 125 følgesvenner av Den hellige profeten. 
  
I Kitabu'l-Wilaya, har Ibn Haddad Hafiz Abu'l-Qasim Jaskani (død 492 E.H.) 
fortalt om hendelsen ved Ghadir og åpenbaringen av versene fra den hellige 
Koranen i detalj. Kort oppsummert siterer alle deres godkjente forskere og 
høytstående lærde (bortsett fra et lite antall fanatiske motstandere), opprinnelsen til 
denne hadithen fra Den hellige profeten, som erklærte Ali som sin ambassadør den 
18. Dhu'l-Hijja (året profeten hadde sin siste pilegrimsreise). Det er også et faktum 
at kalifen Umar var den første blant følgesvennene til å uttrykke sin glede ved 
denne anledningen; det ved å gripe Ali i hånden og si: "Gratulerer til deg, Ali! 
Denne morgenen har brakt deg en stor velsignelse. Du har blitt min maula (leder) 
og maula (leder) for alle troende menn og kvinner." 
  
  
Gabriels råd til Umar 
  
Shafi'i juristen, Mir Sayyid Ali Hamadani av det åttende århundre Hijri, en av de 
pålitelige lærde fra deres sekt, skriver i sin bok Mawaddah-Qurba, Mawaddah V, at 
et stort antall av følgesvennene har sitert kalifen Umar i forskjellige steder hvor 
han har sagt: 
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“profeten av Allah har gjort Ali til mesteren, sjefen og lederen av nasjonen. Han 
kunngjorde i en offentlig sammenkomst at han (Ali) var vår maula (mester). Etter å 
ha bedt for sine venner og forbannet sine fiender, sa han Å Allah! Du er mitt vitne. 
(Det vil si, 'jeg har fullført min plikt av profetenskapet.') 
  
Ved denne anledningen var det en kjekk og godt luktende ungdom som satt ved 
siden av meg. Han sa til meg: 'Sannelig har Allahs profet bundet folket med en 
pakt som ingen utenom en hykler vil bryte. Så Umar! Unngå å bryte den'. 
  
Jeg fortalte Allahs profet at det satt en kjekk og godt luktende ungdom ved siden 
av meg da han talte til folkemengden, og at vedkommende fortalte meg noe slikt. 
Den hellige profeten sa: «Han var ikke fra avkommet til Adam, men det var 
Gabriel (som hadde dukket opp i den formen). Han ønsket å understreke poenget 
som jeg hadde kunngjort om Ali.» 
 
Nå vil jeg få stadfestet rettferdigheten gjennom deg; var det riktig av dem å bryte 
pakten med Allahs Profet etter to måneder, der de gikk tilbake på sitt løfte om 
guddommelig troskap til Ali,  satte fyr på huset hans, rettet sverd mot ham, 
fornærmet ham og slepet han til moskeen for å tvinge frem troskapsed? 
  
Hafiz: Jeg forventet ikke at en respektabel og kultivert Sayyid som deg ville 
tilskrive verdslighet til følgesvennene til Den hellige profeten. profeten erklærte 
dem som kilde til veiledning for samfunnet da han sa: "Mine følgesvenner er som 
stjernene, hvis du følger noen av dem, vil du bli veiledet." 
 
  
Hadithen om "å følge følgesvennene" er usann 
  
Velmenende: Først vil jeg gjerne at du ikke gjentar det samme gang på gang. Du 
har nettopp argumentert fra samme hadith og jeg har gitt deg svar på det. 
Følgesvennene var feilbarlige som alle andre. Hvorfor skal en lure på om de har 
verdslig karakter når det er bevist at de er feilbarlige? For det andre, og for å klarne 
tankene dine, vil jeg igjen gi deg et svar slik at du ikke trenger å stole på slike 
hadither i fremtiden. Som jeg har nevnt tidligere, er denne hadithen ikke pålitelig 
ifølge forskningen fra dine egne eminente lærde. Qazi Ayaz Maliki siterer fra dine 
egne fremtredende lærde at denne hadithen ikke er verdt å berette, ettersom 
beretterne av denne hadithen inneholder navnene på de uvitende og lite informerte, 
som har vist seg å være løgnere som Harith ibn Qazwin og Hamza ibn Abi Hamza 
Nasibi. 
 
Qazi Ayaz har også i sin Sharh al-Shifa og Baihaqi i sin Kitab erklært at denne 
hadithen er forfalsket og har ansett dens kilder som upålitelige. 
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Noen av følgesvennene var slaver av sine ønsker og vendte seg bort fra 
sannheten 
  
For det tredje, har jeg aldri sagt noe uhøflig; jeg sier bare det dine egne lærde har 
skrevet. Jeg anbefaler deg å lese Fazil Taftazani sin bok Sharh al-Maqasid, der han 
klart sier at det er mange tilfeller av fiendskap blant følgesvennene, som viser at 
noen av dem hadde blitt syndere og tyranner. Så vi ser her at folk ikke bør bli æret 
bare fordi de var følgesvennene til profeten. Ekte ære ligger i deres gjerninger og 
karakter. Hvis de ikke tilhørte hyklerne, men var lydige og trofaste mot Den hellige 
profeten, er de sannelig til å ære og respektere. Vi ville brukt støvet fra deres føtter 
på våre øyne (ordtak for å understreke respekt for en person). 
  
Så, dere menn av rettferdighet, hevder dere at mange av hadithene i deres egne 
pålitelige bøker som omhandler kampene mot Amiru'l-Mominin Ali er grunnløse 
(slik som følgende av Den hellige profeten: "å kjempe i mot Ali, er som å kjempe i 
mot meg")? Eller innrømmer dere at disse hadithene er helt autentiske? Er de ikke 
berettet av pålitelige kilder i bøkene til dine egne fremragende lærde? Vi trenger 
ikke nevne at disse hadithene er berettet av sjialærde med enstemmighet i alle 
bøkene. Hvis du godtar disse hadithene, må du erkjenne at mange av 
følgesvennene var overtredere og syndere, som for eksempel Mu'awiya, Umar Ibn 
As, Abu Huraira, Samra Ibn Jundab og Talha og Zubair, da de alle tok skrittet for å 
kjempe mot Ali, som i realiteten innebærer at de faktisk gikk mot Den hellige 
profeten ham selv. 
  
Ettersom de kjempet mot profeten, avviket de helt klart fra den rette veien. Hvis vi 
sier at noen av følgesvennene var slaver av sine ønsker tar vi ikke feil, fordi det vi 
sa var sant. Vi er dermed ikke alene om stå på det at noen av følgesvennene var 
syndere, tyranner, og overtredere. Vi baserer standpunktet vårt på fullmakten fra 
deres egne store lærde. 
  
  
Imam Ghazalis synspunkt om følgesvennene som brøt løftet avgitt på Ghadir 
al-Khum 
  
Hvis du studerer Sirru'l-Alamin, utarbeidet av Abu Hamid Muhammad ibn 
Muhammad Ghazali Tusi, ville du aldri hatt innvendinger mot det jeg sier. Jeg er 
imidlertid nødt til å sitere en del av hans fjerde avhandling til støtte for min 
uttalelse. Han sier: "Bevis og resonnement ble tydeligere, og det er enstemmig 
enighet blant muslimer vedrørende teksten som omhandler hendelsen på 'Ghadir 
al-Khum'-dagen, hvor Den hellige profeten sa: 'Den jeg er maula (leder) for, er Ali 
hans maula (leder)'. Da sa Umar øyeblikkelig: 'Gratulerer til deg, gratulerer til deg, 
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Å Abu'l-Hassan! Du er min leder og også leder over alle de troende, menn og 
kvinner.'" 
  
Denne type gratulasjon indikerer klart en anerkjennelse av Den hellige profetens 
ordre, og aksept av lederskapet og kalifatet til Ali. Senere ble de imidlertid styrt av 
sine verdslige lyster. Kjærligheten for makt og myndighet frarøvet dem 
medlidenhet. De tok på seg å utnevne en kalif på Saqifa al-Bani Sa'dat. De ønsket å 
heve flagget til sin egen maktstilling og å erobre territorium, slik at deres navn 
kunne bli bevart i historien. De var beruset av deres begjær for makt. De ignorerte 
påbudene i den hellige Koranen og ordrene fra Den hellige profeten. De solgte sin 
religion for denne verden. For en dårlig handel de gjorde med Allah! Når Den 
hellige profeten var på dødsleiet ba han om penn og blekk, slik at han kunne 
avklare spørsmålet om arvefølge. Måtte Gud tilgi meg for å si det, men Umar sa: 
"La denne mannen være. Han snakker tull." Så når Koranen og hadith ikke kunne 
hjelpe dem, stolte de på ijma (konsensus), men det er også ugyldig fordi Abbas, 
hans etterkommere, Ali, hans kone og deres etterkommere assosierte ikke seg med 
de som ga troskapsed til Abu Bakr. 
  
Tilsvarende nektet mennene ved Saqifa å gi troskap til Khazraji. Ansar forkastet 
dem også.  
 
Respekterte mennesker! Vær så snill å husk at sjiaene ikke hevder noe annet enn 
det deres egne rettferdige lærde hevder, men siden dere hater oss finner dere feil 
uansett hva sier, uansett hvor fornuftig det vi sier måtte være. Dere kritiserer aldri 
deres egne lærde for hvorfor de har skrevet slike ting, selv om de i realiteten har 
avslørt sannheten og har avslørt disse realitetene i historien. 
  
Sheikh: Sirru'l-Alamin ble ikke skrevet av Imam Ghazali. Hans posisjon var for 
høy til å skrive en slik bok, og bemerkelsesverdige lærde tror ikke at denne boken 
ble skrevet av ham. 
  
  
Sirru'l-Alamin er imam Ghazalis bok 
  
Velmenende: Mange av dine egne lærde har innrømmet at denne boken ble skrevet 
av imam Ghazali. Yusuf Sibt Ibn Jauzi var nøye i sine referanser til andre lærde 
(han var også en fanatiker i sin tro). I sin Tadhkira Khawasu'l-Umma, s. 36, 
argumenterer han fra samme uttalelse fra imam Ghazali i hans bok Sirru'l-Alamin, 
og siterer det samme avsnittet som jeg tidligere har sitert. Siden ingen 
kommentarer har blitt gjort om det, viser det for det første at han erkjenner at 
denne boken er skrevet av imam Ghazali. For det andre, er han også enig i hans 
synspunkter som han siterer i detaljer. Hvis han ikke hadde vært enig i dem ville 
han ha kommentert dem. Når dine fanatiske lærde kommer over slike uttalelser fra 
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fremtredende lærde og ikke er i stand til å avvise dem logisk, sier de selvfølgelig 
enten at boken ikke ble skrevet av denne forfatteren, eller at det var en oppfinnelse 
av sjiaene. Noen ganger går de så langt som å si at alle disse mennene bare var 
syndere og vantro. 
 
 
Henvisning til ibn Iqdas status 
 
Det er dokumentert at mange av deres fromme lærde ble forfulgt kun fordi de 
snakket sant. Fanatiske lærde og uinformerte folk av din sekt anså det som ulovlig 
å lese bøker som går i mot deres allerede etablerte tro. Forfatterne av slike arbeid 
ble selv drept da, som f.eks Hafiz Ibn Iqda Abu'l-Abbas Ahmad ibn Muhammad 
ibn Said Hamadani som døde 303 E.H. Han var en av deres fremtredende lærde. 
Mange kjente lærde av deres egen sekt, som Dhahabi og Yafi'i, har erkjent ham og 
sa at han hadde lært 300.000 hadith med dens kilder, og at han var en mann med 
stor fromhet. 
  
På offentlige samlinger i Kufa og Bagdad i det tredje århundre E.H., fortalte han 
åpenlyst om svakhetene til sheikhene (Abu Bakr og Umar.) Folk kalte ham derfor 
rafidhi og avsto fra å sitere hadith fra ham. Ibn Kathir Dhahabi og Yafi'i skriver 
følgende om ham: "Sheikh Ibn Iqda satt i Basra-moskeen (en berømt moské 
mellom Bagdad og Kazimain) og fortalte om feilene og manglene til sheikhene 
(Abu Bakr og Umar) til folket. Av den grunn har hadithene som er berettet av ham 
blitt avvist. Ellers er det ingen tvil om at han var en sann og from mann." Al-
Khatib Baghdadi har også rost ham i hans bok Ta'rikh, men til slutt sier han: 
"Siden han beskrev feilene og svakhetene ved sheikhene, var han en rafidhi." 
  
Dere bør derfor ikke være av den oppfatning av at det bare er sjiaene som avslører 
sannheten vedrørende disse spørsmålene. Deres egne store lærde som Imam 
Ghazali og Ibn Iqda pleide å peke ut feilene til de viktigste følgesvennene. 
  
 
Henvisning til Tabaris død 
  
I hver epoke av historien har det vært mange tilfeller av lærde som har blitt 
torturert eller forfulgt på grunn av sine taler, eller for å ha skrevet sannheten. For 
eksempel døde den velkjente kommentatoren og historikeren Muhammad ibn Jarir 
Tabari (i år 310 E.H), som var stoltheten av deres lærde. Ettersom myndighetene 
fryktet offentlige uroligheter, nektet de å la kisten hans bli tatt ut i løpet av dagen. 
Av nødvendighet ble han isteden lagt til hvile i sitt eget hus i løpet av natten. 
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Drapet på Nasa’i 
  
Et annet eksempel på forfølgelse var drapet på imam Abdu'r-Rahman Ahmad ibn 
Ali al Nasa’i. Han var en verdig mann og regnes som en av imamene til Sahih Sitta 
(de seks autentiske bøkene). Han tilhørte de høytstående lærde av din sekt i det 
tredje århundre E.H. 
Da han nådde Damaskus i år 303 E.H, så han at beboerne på det stedet åpenlyst 
hånet navnet til lederen til de troende, Ali Ibn Abu Talib etter hver rituell bønn og 
spesielt i forbindelse med tilkallingene til samlingsbønn.  Han ble veldig såret av å 
se dette og bestemte seg for å samle alle hadith fra Den hellige profeten om 
lovprisning av lederen til de troende, ved bruk av beretterkjeden til deres kilder 
som han husket. Av den grunn skrev han en bok til støtte for den opphøyde 
posisjonen og dydene til Ali; Khasa'isu'l-Alawi. Han pleide å lese hadith fra sin 
bok til folket fra prekestolen om den hellige imamen. 
 
En dag da han berettet om de store merittene til Ali, dro en bøllegruppe med 
fanatikere ham ned fra talerstolen og slo ham. De slo testiklene hans, tok tak i hans 
penis, dro ham ut av moskeen og kastet ham ut på gaten. Som et resultat av disse 
skadene døde han noen dager etter. Kroppen hans ble fraktet til Mekka, hvor han 
ble lagt til hvile. Disse hendelsene er konsekvensen av fiendskap og uvitenhet. 
  
Nå ber jeg om unnskyldning for at jeg har gått lenger unna mitt opprinnelige 
poeng. Det jeg mente var at posisjonen til Wilayah (ambassdørskapet) til lederen til 
de troende ikke bare ble berettet av sjia-lærde. Deres egne fremtredende lærde har 
også fortalt at Den hellige profeten hevet Alis hender og introduserte ham som 
imam (leder og veileder) til folket etter ham, og det i nærvær av 70.000 eller 
120.000 mennesker.  
 
 
Sunnienes tvil om betydningen av "maula" 
  
Hafiz: Selvfølgelig er det ingen tvil om hendelsen og teksten i denne hadithen, men 
samtidig har den ikke den betydningen som din lidenskapelige tale antyder. 
  
Bortsett fra dette, er det noe tvil vedrørende teksten i denne hadithen. For eksempel 
ordet "maula" som du fortalte betyr: "en som har større krav på andre," selv om det 
er kjent at i denne hadithen så betyr "maula": "elsker, hjelper og venn." profeten 
visste at Ali hadde mange fiender, så han ønsket å formane folket om at hvem enn 
han elsket, var venn med eller hjelper til, elsket Ali også ham og var hans venn og 
hjelper. Grunnen til at han krevde lydighet fra folket, var at han ikke ville at de 
skulle påføre Ali problemer. 
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Velmenende: Jeg tror du noen ganger unødvendig kopierer vanene til dine 
forgjengere. Hvis du hadde vurdert faktaene nøye ville sannheten i denne saken bli 
klar. 
  
Hafiz: Hva er faktaene som beviser ditt synspunkt? Vennligst la oss få vite. 
  
 
Betydningen av "maula" som "veileder" og "mester" i lys av verset "Ya 
ayyuha'r-Rasul baligh" 
  
Velmenende: Det første beviset er den hellige Koranen og åpenbaringen av verset: 
"Å sendebud! Forkynn det som er åpenbart deg fra Herren! Om du ikke gjør det, 
har du ikke båret frem Hans budskap. Gud vil beskytte deg mot menneskene..." 
(5:67) 
  
Hafiz: Hvordan kan du påstå at dette verset ble åpenbart på den dagen og til dette 
formålet? 
  
Velmenende: Alle deres anerkjente lærde har akseptert det; Jalalu'd-din Suyuti i 
Durru'l-Mansur; vol. II, s. 298; Hafiz Ibn Abi Hatim Razi i Tafsir al-Ghadir; Hafiz 
Abu Jaffar Tabari i Kitabu'l-Wilaya; Hafiz Abu Abdullah Mahamili i Amali; Hafiz 
Abu Bakr Shirazi i Ma Nazala mina'l-Koran Fi Amiri'l-Mominin; Hafiz Abu Said 
Sijistani i Kitabu'l-Wilaya; Hafiz Ibn Mardawiyya i Tafsir al-Ayah; Hafiz Abu'l-
Qasim Haskani i  Shawahidu't-Tanzil; Abu'l-Fatha Nazari i Khasa'isu'l-Alawi; 
Mu'inu'd-din Meibudi i Sharh al-Diwan; Qazi Shekanii  Fathu'l-Ghadir, vol. III, s. 
57; Sayyid Jamalu'd-din Shirazi i Arba'in; Badru'd-din Hanafi i Umdatu'l-Qari i Fi 
Sharh al-Sahih Bukhari, vol. 8, s. 584; Ahmad Tha'labi i Tafsir Kashfu'l-Bayan; 
Imam Fakhru'd-din Razi i  Tafsir al-Kabir, vol. III, s. 636; Hafiz Abu Nu'aim 
Ispahani i  Ma nazala mina'l-Koran Fi Ali; Ibrahim Ibn Muhammad Hamwaini i 
Fara'idu's-Simtain; Nizamu'd-din Nishapuri i  Tafsir, vol. VI, s. 170; Sayyid 
Shahabu'd-din Alusi Baghdadi i  Ruhu'l-Ma'ani, vol. II, s. 348; Nuru'd-din Ibn 
Sabbagh Malikii Fusulu'l-Muhimma, s. 27; Ali Ibn Ahmad Wahidi i Asbabu'n-
nuzul, s. 150; Muhammad ibn Talha Shafi'i i  Matalibu's-Su'ul, s. 16; Mir Sayyid 
Ali Hamadani Shafi'i i Mawadda V fra Mawaddatu'l-Qurba; Sheikh Sulayman 
Balkhi Hanafi i Yanabiu'l-Mawadda, kap. 39. 
  
Kort sagt, har så vidt jeg vet tretti av deres ledende lærde skrevet i sine autentiske 
bøker og egne kommentarer at dette hellige verset ble åpenbart på Ghadir al-
Khum-dagen om Ali, lederen til de troende. 
  
Selv Qazi Fazl Ibn Ruzbahan skriver følgende til tross for hans onde vilje og 
fanatisme: "Sannelig er det bevist i vår autentiske sahih at når dette verset ble 
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åpenbart, holdt profeten av Allah Ali i hånden og sa: 'Til den jeg er leder (Maula) 
for, er Ali også hans leder (Maula).'" 
  
Det er imidlertid svært overraskende at den samme forvridde Qazi i Kashf 
Ghumma gir en merkelig beretning fra Razi Ibn Abdullah, der han sier: "I dagene 
til Den hellige profeten pleide vi å lese dette verset slik: 'Å vår profet (Muhammad) 
lever det som har vært sendt ned til deg fra Herren, det vil si 'Ali er mesteren til de 
troende. Hvis du ikke gjør det, da har du ikke levert Hans budskap.” 
  
Suyuti beretter også i sin bok Durru'l-Mansur Ibn Mardawiyya, Ibn Asakir og Ibn 
Abi Hatim fra Abu Said al Khudri, Abdullah Ibn Mas'ud (en av forfatterne av wahi 
- åpenbaringer) og Qazi Shukani i Tafsir al-Fathu ' l-Ghadir, at i dagene til Den 
hellige profeten pleide de også å resitere verset på den nøyaktige samme måten. 
  
Kort sagt, sier advarselen i dette verset: "Hvis du ikke gjør det, vil det være som 
om du ikke har levert Hans budskap (i det hele tatt) ...". Dette viser at budskapet 
som Den hellige profeten hadde blitt beordret om å levere var av stor betydning. 
Det var faktisk avgjørende for gjennomføringen av profetenskapet i seg selv. 
  
Derfor er saken om imamah, lederskapet, som omfatter meddelelsen av autoritet til 
en som skulle lede folket i henhold til prinsippene av islam etter dødsfallet av Den 
hellige profeten, et svært viktig spørsmål.  
  
  
Åpenbaringen av verset "Denne dagen har jeg perfeksjonert for deg din 
religion" ved Ghadir al-Khum 
  
Det andre forholdet som beviser mitt poeng er åpenbaringen av verset: "I dag har 
Jeg perfeksjonert deres religion og fullbrakt Min nåde mot dere, og godtatt islam 
som religion for dere…" (5:3) 
  
Hafiz: Men det er et anerkjent faktum at dette verset ble åpenbart på Arafa-dagen 
og ingen av de lærde har hevdet at det ble åpenbart på Ghadir-dagen. 
  
Velmenende: Jeg ber dere om å ikke gjøre unødig hastverk i å nekte dette 
faktumet. 
  
Selvfølgelig innrømmer jeg at noen av deres lærde har sagt at dette verset ble 
åpenbart på Arafa-dagen, men et stort antall av deres anerkjente lærde har også 
sagt at det ble åpenbart på Ghadir-dagen. Noen av deres lærde er også av den 
oppfatning at dette verset kanskje ble åpenbart to ganger, en gang på slutten av 
Arafa-dagen og deretter igjen på Ghadir-dagen. 
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I henhold til Sibt Ibn Jauzi, sier han i sin bok Khawasu'l-Umma, s. 18: "Det er 
sannsynlig at dette verset ble åpenbart to ganger, en gang på Arafa-dagen og en 
gang på Ghadir al-Khum-dagen, akkurat som verset: 'I Allahs navn, den 
Barmhjertige, den Nåderike' ble åpenbart to ganger, en gang i Mekka også igjen i 
Medina." 
  
Dine pålitelige lærde, som for eksempel Jalalu'd-din Suyuti i Durru'l-Mansur, vol. 
II, s. 256 og Itqan, vol. I, s. 31; Imamu'l-Mufassirin Tha'labi i Kashfu'l-Bayan; 
Hafiz Abu Nu'aim Ispahani i Ma Nusala Mina'l-Koran Fi Ali; Abu'l-Fatha Nazari i 
Khasa'isu'l-Alawi; Ibn Kathir Shami i Tafsir, vol. II, s. 41, Hafiz Ibn Mardawiyya: 
Muhammad Ibn Jarir Tabari (som er en lærd, kommentator og historiker fra det 3. 
århundre E.H.) i Tafsir al-Kitabu'l-Wilaya; Hafiz Abu'l-Qasim Haskani i 
Shawahid-Ut-Tanzil; Sibt Ibn Jauzi i Tadhkira al-Khawasu'l-Umma, s. 18; Abu 
Ishaq Hamwaini i Fara'id-oss-Simtain, kap. XII; Abu Said Sijistani i Kitabu'l-
Wilaya; Al-Khatib al-Baghdadi i Ta'rikh al-Bagdad, vol. VIII, s. 290; Ibn 
Maghazili Faqih Shafi'i i Manaqib, kap. XIV og Maqtalu'l-Hussain, kap. IV, har 
alle skrevet at på Ghadir al-Khum-dagen, utnevnte Den hellige profeten Ali ved 
guddommelig ordre til statusen Wilaya (ambassdørskap). Han fortalte folket hva 
enn han ble beordret om å si om Ali, og løftet hendene hans så høyt at det hvite i 
begge armhulene var synlig. Han henvendte seg til folket slik: "Hils på Ali fordi 
han er Amir (lederen) til de troende. Hele samfunnet fulgte hans ordre. De hadde 
ennå ikke dratt fra hverandre når det overnevnte verset ble åpenbart.” 
 
Den hellige profeten var svært fornøyd med åpenbaringen av dette verset. Da han 
henvendte seg til folket, sa han: "Allah er Stor, Han som har perfeksjonert for dem 
deres religion og Han som har fullført Hans godhet overfor dem og er fornøyd med 
mitt profetenskap og Alis ambassdørskap etter meg." 
  
Imam Haskani og Imam Ahmad ibn Hanbal har gitt fullstendige detaljer om denne 
hendelsen. Hvis dere respekterte mennesker hadde lagt fra dere deres forutinntatte 
idé om denne saken, ville dere ha forstått de hellige versene og hadithene, som 
viser at ordet "Maula" betyr "wali" (mester) dvs. en som har myndighet over alle 
andre. 
  
Hvis "maula" eller "wali" ikke betød "en som har større krav på andre," ville 
sistnevnte frase "etter meg" vært meningsløst. Denne setningen som Den hellige 
profeten gjentatte ganger ytret fra hans hellige tunge, beviser at "maula" og "wali" 
betyr “ en som har større krav på alle andre". Dette fordi han sa at rangeringen ble 
spesielt gitt til Ali etter ham. 
  
For det tredje, kan du vurdere omstendighetene. Den hellige profeten samlet hele 
ummahen i den varme ørkenen, hvor det ikke var noen beskyttelse for de reisende. 
Folk satt i skyggen av kameler, med føttene dekket til, i den brennende varmen fra 
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solen. Under disse forholdene holdt profeten en lang tale, som Khawarizmi og Ibn 
Mardawiyya i sin bok Manaqib, og Tabari i sin Kitabu'l-Wilaya og andre har 
fortalt. Er det fornuftig å tro at profeten ville kreve at tusenvis av hans tilhengere 
skulle tilbringe tre dager i den stekende ørkenen for å sverge troskap til Ali bare for 
å vise at Ali var deres venn? Faktisk var det ingen i hele felleskapet som ikke 
allerede visste om den nære tilknytningen mellom profeten og Ali, eller ikke hadde 
hørt om ham (som jeg allerede har påpekt tidligere). Åpenbaringen av koranverset 
for andre gang kan ikke bare bety at de skal være venner av Ali, spesielt når 
åpenbaringen skjer i forskjellige situasjoner og med slike alvorlige instrukser, der 
folk kan bli utsatt for stor ulempe og engstelighet. Enten var Den hellige profetens 
utførelse ment å indikere noe viktig, eller så var det bare fjollete, og sannelig er 
Den hellige profeten fri fra alle useriøse handlinger. 
  
Det er derfor rimelig å konkludere med at disse ordningene ikke bare ble gjort for å 
vise at folk burde bli venn med Ali. Eventen markerte faktisk avslutningen av 
profetens budskap: etableringen av lederskap, kilden til ummahens veiledning etter 
dødsfallet til profeten. 
  
 
Sibt ibn Jauzis syn på betydningen av "maula" 
  
Noen av deres anerkjente lærde har erkjent at den primære betydningen av ordet 
"maula" er "leder". Blant dem er Sibt Ibn Jauzi, som etter å ha gitt ti betydninger 
av ordet i sin bok Tadhkira al-Khawas, kap. II, s. 20, sier at ingen av dem unntatt 
den tiende korresponderer med hva Den hellige profeten mente å si. Han sier: 
"Hadithen betyr nærmere bestemt lydighet, så den tiende meningen er riktig, og det 
betyr 'herredømme over andre.'" Derfor betyr den hadithen at hvem enn jeg er 
'maula' (leder) for, er Ali også hans 'maula' (leder).'" 
  
I boken Maraju'l-Bahrain, tolker Hafiz Abdu'l-Faraj Yahya ibn Said Saqafi det på 
samme måte. Han forteller denne hadithen med sine egne kilder fra hans ledere, 
som sa at Den hellige profeten, holder Ali i hånden og sier: "Av enhver som jeg er 
“wali” eller leder over, er Ali også “wali” eller leder over." 
  
Sibt Ibn Jauzi sier: "Utsagnene til Den hellige profeten om at Ali har autoritet eller 
er leder over alle de troende, viser tydelig imamah (lederskapet) eller 
ambassdørskapet til Ali og at lydighet til  ham er obligatorisk." 
  
 
Synet til ibn Talha Shafi'i på betydningen av ordet maula 
  
Muhammad ibn Talha Shafi'i sier i sin bok Matalibu's-Su'ul i midten av del V, kap. 
1, s. 16, at ordet maula har mange betydninger, som for eksempel: "mester", 
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"hjelper", "etterfølger", "den sannferdige" og "leder." Han sier deretter at denne 
hellige hadithen forsyner en indre tolkning av verset i Mubahala. (3.61) I den har 
Allah kalt Ali selvet av Den hellige profeten. Det var ikke noe skille mellom selvet 
av Den hellige profeten og selvet av Ali siden Han kombinerte de to med 
pronomen som henviser til Den hellige profeten. 
  
Muhammad ibn Talha legger til: "I denne hadithen indikerte Den hellige profeten 
at uansett hvilke forpliktelser de troende hadde i forhold til ham, hadde de også den 
samme forpliktelsen i forhold til Ali. På samme måte som Den hellige profeten var 
absolutt mester (riktig oversatt er egentlig leder, men ordet leder gjentas i samme 
setning senere, les den engelske oversettelsen for oppklaring) over de troende i alle 
deres saker, deres hjelper, leder og sjef - blir alle disse konnotasjoner av ordet 
"maula" - derfor følger det at han mente det samme for Ali (fvmh) også. 
  
Hafiz: I lys av uttalelsen din, ville det være feil å konkludere med at ordet ble brukt 
i dette tilfellet for å indikere en enkelt mening, 'leder', til utelukkelse av andre 
betydninger, ettersom ordet 'maula' har en rekke betydninger. 
  
Velmenende: Du er vel klar over de grunnleggende prinsippene for de lærde, som 
går ut på at selvom et ord kan ha forskjellige betydninger, har den bare én 
grunnleggende betydning, og at resten av betydningene er utledet. Den 
grunnleggende betydningen av ordet "maula" eller "wali" er leder. 
 
For eksempel betyr "wali" til "nikah" (ekteskap)en som fungerer som advokat eller 
tillitsmann. "Walien" til en kvinne er hennes ektemann og "walien" til et barn er 
hans far, som har full myndighet over ham. "Wali ahd" (arving) til en konge betyr 
"en hvis rett til å herske ikke kan nektes dersom han lever lenger enn sin stamfar." 
  
Innvendingen går egentlig tilbake til dere for hvorfor dere har begrenset ordets 
mening til "venn" og "hjelper", når det har mange andre betydninger. Denne 
spesifikasjonen uten noe bestemt objekt er ugyldig. Innvendingen du har gjort 
kommer tilbake til deg og ikke til oss fordi de betydningene som vi har angitt er 
ikke uten det angitte objektet. Vers fra Koranen, hadith, og vurderingene fra de 
lærde beviser alle samme betydning som vi har angitt, og det er selvsagt en 
opphøyet posisjon og en utpreget høy rang som var spesielt tildelt Ali. Det er av 
denne grunn at Ghadir-dagen var en eid-dag med jubel for elskere og venner av 
Ali." Blant disse er grunnene som deres egen fremtredende lærde, som Sibt Ibn 
Jauzi og Muhammad ibn Abi Talha Shafi'i har gitt om sin mening. Videre er det 
fortalt i et stort antall hadith både fra deres kilder og våre at dette hellige verset ble 
lest slik: 
  
"Å Allahs Profet! Lever det som har blitt sendt ned til deg fra Herren om Alis 
wilayah (ambassdørskap) og at han er lederen over de troende." 
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Jalalu'd-din Suyuti, som er en av deres anerkjente lærde har samlet disse hadithene 
i sin bok Durru'l-Mansur. 
 
  
Alis argument basert på hadith om Ghadir, i moskeen i Kufa 
  
Hvis denne hadithen og ordet "maula" ikke hadde vært bevis for Ali som imam og 
kalif, ville ikke Amiru'l-Mominin gjentatte ganger ha argumentert med den. Han 
refererte til den som bevis for hans lederskap i komiteene med rådgivere. Dette ble 
berettet av Khatib Khawarizmi i hans Manaqib, s. 217; Ibrahim Ibn Muhammad 
Hamwaini i sin Fara'id, kap. 58; Hafiz Ibn Iqda i Kitabu'l-Wilaya; Ibn Hatim 
Damishqi i Durru'n-Nazim og Ibn Abi'l-Hadid i Sharh al-Nahju'l-Balagha, vol. II, 
s. 61. Spesielt viktig er beviset som ble gitt av tretti følgesvenner på Rahba. 
  
Mange av deres fremstående lærde har fortalt at Ali ledet en diskusjon med 
muslimene på Rahba al-Kufa (dvs. i gårdsplassen til Kufa-moskeen). Følgende er 
en delvis liste over de som berettet om denne hendelsen. 
  
Imam Ahmad ibn Hanbal i sin Musnad, del 1, s. 129; Ibn Athir Jazari i Asadu'l-
Ghaiba, vol. III og vol. V, s 206 og 276; Ibn Qutayba i Ma'arif, s. 194; Muhammad 
ibn Yusuf Ganji Shafi'i i Kifayatu't-Talib; Ibn Abi'l-Hadid i Sharh al-Nahju'l-
Balagha, vol. I, s. 362; Hafiz Abu Nu'aim Isfahani i Hilyatu'l-Auliya, vol. V, s. 26; 
Ibn Hajar Asqalani i Isaba, vol. II, s. 408; Muhibu'd-din Tabari i Dhakha'ir al-
Uqba, s. 67; Imam Abdu'r-Rahman Nisa'i i Khasa'isu'l-Alawi, s. 26; Allama 
Samhudi i Jawahiru'l-Iqdain; Shamsu'd-din Jazari i Asnu'l-Matalib, s. 3; Sulayman 
Balkhi Hanafi i Yanabiu'l-Mawadda, kap. 4; Hafiz Ibn Iqda i Kitabu'l-Wilaya. Ali 
stod frem foran folket og ba dem om å vitne om hva de hadde hørt Den hellige 
profeten si om ham på Ghadir al-Khum. Tretti av følgesvennene, inkludert tolv 
Badris (de som hadde kjempet i slaget ved Badr), sto opp og sa at de på Ghadir al-
Khum-dagen så Den hellige profeten holde Hazrat Ali sin hånd opp og sa til folket: 
  
"Vet dere at jeg har mer autoritet over de troende enn det de har over seg selv?" 
Alle av dem sa: "Ja." Da sa Den hellige profeten: "Over den jeg er "maula" (leder), 
er denne Ali hans "maula" (leder)." 
 
 
Trist situasjonen for dem som ikke bekreftet hadithen om Ghadir 
  
Ut av denne samlingen var det tre menn som ikke vitnet til hendelsen. En av dem 
var Anas Ibn Malik, som sa at fordi han var blitt svekket med alderdom han hadde 
glemt alt om det. Ali forbannet de tre mennene. Han sa: "Hvis du forteller løgn, 
måtte Allah plage deg med spedalskhet, som til og med turbanen ikke ville skjule." 
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Ikke før Anas hadde stå opp fra sin plass da spedalskhet dukket opp på kroppen 
hans. (Ifølge enkelte rapporter ble han både blind og spedalsk.) 
  
 
Fjerde argument: "Har jeg ikke mer autoritet over dere enn hva dere har 
over dere selv?" 
  
Velmenende: Fjerde, måten denne hadithen er blitt fortalt i seg selv beviser at 
verket "maula" betyr "leder". Den hellige profeten spurte i sin tale på Ghadir: "Har 
jeg ikke mer autoritet over dere enn hva dere har over dere selv?" Dette refererer til 
de ordene som står i den hellige Koranen: «profeten har et mer autoritet over de 
troende enn det de har over seg selv." (33:6) 
  
Videre er det en pålitelig hadith i bøkene til begge sekter som registrerer at Den 
hellige profeten sa: "Det er ingen troende som jeg ikke har mer autoritet over i 
denne verden og i det hinsidige, enn det han har over seg selv." Alle av dem sa 
med en stemme at han hadde mer autoritet over dem enn det de hadde over seg 
selv. Etter det sa Den hellige profeten: "Over den jeg er "maula" (leder), er denne 
Ali hans "maula" (leder)." Så fra konteksten av sin tale, følger det at Den hellige 
profeten mente "autoritet" eller "herredømme over andre" når han brukte ordet 
"maula." 
  
Hafiz: I mange av bøkene er det ingen slik registrering av Den hellige profeten 
hvor han har sagt disse ordene: "Har jeg ikke mer autoritet over dere enn hva dere 
har over dere selv?" 
  
Velmenende: Når hadithen av Ghadir har blitt berettet, har fortellerne brukt litt 
andre ord, men så langt som hadith av sjia er bekymret, sier alle fra Ithna Ashari 
lærdene at teksten og konteksten av hadithen av Ghadir er som fortalt ovenfor. 
  
Og i de fleste av de autentiske sunni bøker skrevet av deres fremtredende lærde, 
som Sibt Ibn Jauzi i Tadhkira al-Khawasu'l-Umma, s. 18; Imam Ahmad ibn 
Hanbal i Musnad; Nuru'd-din Sabbagh Maliki i Fusulu'l-Muhimma; og en rekke 
andre som har fortalt hadithen om Ghadir, så eksisterer setningen "Har jeg ikke 
mer autoritet over dere enn hva dere har over dere selv." 
  
Nå for saklighetens skyld sender jeg oversettelsen av denne hadithen som har blitt 
fortalt av Imamen av hadithen, Imam Ahmad ibn Hanbal, i sin Musnad, vol. IV, s. 
281, med hjemmel av Bara'a Ibn Azib. Han sa: "Jeg var på reise med Den hellige 
profeten. Vi nådde Ghadir. Den hellige profeten kunngjorde: 'Saml dere for bønn.' 
Det var vanlig når noe alvorlig var i ferd med å skje at Den hellige profeten 
beordret folk til å samle seg for bønn. 
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Når folk hadde samlet seg og bønner var blitt bedt, pleide profeten å forkynne en 
preken. En spesiell plass ble gitt for Den hellige profeten mellom to trær. Etter 
utførelsen av bønnene hevet Den hellige profeten Alis hånd over hodet, talte til 
folkemengden:  'Vet dere ikke at jeg er leder over de troende og har flere 
rettigheter enn dem enn det de har over seg selv?' Alle av dem sa:  'Ja, vi vet det.' 
Igjen sa han: "Vet dere ikke at jeg har mer autoritet over de troende enn det de har 
over seg selv?" Alle de svarte: 'Ja, vi vet det.' Deretter sa Den hellige profeten: 
'Over den jeg er "maula" (leder), er denne Ali hans "maula" (leder).' Så ba han til 
Gud: 'Å Allah! Vær en venn av ham som er en venn av ham (dvs. Ali) og være en 
fiende av ham som er en fiende av ham.' Umiddelbart etter dette, møtte Umar Ibn 
Khattab, Ali og sa: 'Gratulerer til deg, Å sønn av Abu Talib! Du har nå blitt maula 
(leder) over alle  troende menn og kvinner.' 
  
De som også har registrert denne hadith med små variasjoner i ordlyden er Mir 
Sayyid Ali Hamadani Shafi'i i Mawaddatu'l-Qurba, Mawadda V; Sulayman Balkhi 
i sin Yanabi og Hafiz Abu Nu'aim i sin Hilya. 
  
Hafiz Abu'l-Fatha, som Ibn Sabbagh også hadde sitert i sin Fusulu'l-Muhimma, har 
fortalt denne hadithen med følgende ord: "Dere mennesker! Allah er min "maula" 
(leder), og jeg har en større rett over dere enn hva dere har over dere selv. Dere bør 
vite at for den jeg er 'maula' (leder) er Ali også hans 'maula' (leder)" Ibn Maja 
Qazwini i sin Sunan og Imam Abu Abdu'r-Rahman Nisa'i i hans hadith (s. 
81,83,93,24) har fortalt denne hadithen på samme måte. 
Og Zaid Ibn Arqam skriver i sin hadith nr 84 at profeten av Allah sa i løpet av sin 
tale: "Vet dere ikke at jeg har større myndighet over alle troende, menn eller 
kvinner, enn det de har over seg selv?" Alle av dem sa: "Vi bevitner at du har 
større myndighet over enhver troende enn det han har over seg selv." På dette 
tidspunktet sa profeten: "'Over den jeg er maula (leder) over, er denne Ali også 
hans maula (leder).' I tillegg har Abu Bakr Ahmad Ibn Al-Khatib Baghdadi (død 
462 E.H.), i sin Ta'rikh al-Bagdad, vol. 8, s. 289 og 290, fortalt en detaljert hadith 
fra Abu Huraira at hvis noen faster på den attende dagen av Dhu'l-Hijja (The Day 
of Ghadir), vil han bli belønnet for seksti måneders faste. Han registrerer deretter 
ovennevnte hadith på samme måte. 
  
 
Hassans dikt i tilstedeværelsen av Den hellige profeten 
  
Den femte omstendigheten for å bevise wilayah (ambassdørskapet) til Ali er 
lesningen av hans dikt, som Hassan Ibn Thabit leser med tillatelse fra Den hellige 
profeten, i samlingen der Alis rang av ambassdørskap ble annonsert. Sibt Ibn Jauzi 
og andre har skrevet at når Den hellige profeten hørte disse versene, sa han: «Å, 
Hassan! Så lenge du fortsetter å hjelpe oss eller prise oss med tungen din, vil ruhu 
quds, den hellige ånd, også støtte deg." 
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Den velkjente kommentatoren og fortelleren av hadith av det fjerde århundre E.H., 
Hafiz Ibn Mardawiyya (død 352 E.H.), i sin Manaqib; Lederen av Imamene, 
Muwaffaq Ibn Ahmad Khawarizmi i Manaqib og Maqtalu'l-Hussain, del IV; 
Jalalu'd-din Suyuti i sin Risalatu'l-Azhar fi ma Aqdahu'sh-Shu'ara og mange av 
deres forskere, fortellere og historikere rapportere fra Abu Said Khadiri om at på 
dagen av Ghadir al-Khum, etter talen til Den hellige profeten og utnevnelsen av Ali 
som sin etterfølger, sa Hassan Ibn Thabit: "Vil du tillate meg å resitere noen 
verspar i denne anledning?" 
profeten sa: "Ja, resitere med Allahs velsignelse." Så sto han opp på en hevet spot 
og resiterte spontant komponerte vers. Betydningen av versene er som følger: 
  
"På dagen av Ghadir al-Khum, kalte Den hellige profeten sammen ummahen, og 
jeg hørte stemmen hans å kalle på dem. profeten sa til folket: "Hvem er deres 
maula og wali?" Folket sa tydelig: "Allah er vår maula (Herre) og du er vår wali 
(Beskytter) og ingen benekter dette faktum." Så sa Den hellige profeten til Ali: 
"Stå opp! Jeg er fornøyd med at du blir Imamen (beskytteren) og Hadi (veilederen) 
etter meg. Så over den jeg er maula (leder) over, er denne Ali også hans maula 
(leder). Derfor, bør alle av dere være lojal og trofaste i å hjelpe ham." Så ba 
profeten til Allah: "Å Allah! Vær en venn av ham som er en venn av ham (Ali) og 
være en fiende av ham som er en fiende av ham." 
  
Disse versparene er et klart bevis på at den dagen følgesvennene til Den hellige 
profeten ikke tolke ordet "maula" på noen annen måte enn "imam" og at Ali ville 
være kalifen etter profeten døde. Hvis ordet "maula" ikke betød "imam" eller leder 
over andre, ville profeten på et stadie avbrutt Hassan da han hadde resitert linjen: 
"Jeg er fornøyd med dog veileder etter meg", og ville ha fortalt ham at han tok feil, 
og at han ikke mente at Ali skulle være imamen og etterfølger etter ham, men at 
han mente med ordet "Maula"; "venn" eller "hjelper." Men faktisk støttet profeten 
ham ved å si "Ruhu'l-Quds vil også støtte deg." Bortsett fra dette, forklarte Den 
hellige profeten tydelig posisjonen lederskap eller wilaya (ambassdørskapet) av Ali 
i sin preken. 
  
Du bør studere prekenen av Den hellige profeten, som han leverte på Ghadir al-
Khum dagen og som har blitt rapportert i sin helhet av Abu Jaffar Muhammed ibn 
Jarir Tabari (døde 310 E.H.) i sin bok Kitabu'l-Wilaya. Han skriver at profeten sa: 
"Lytt og adlyde. Sannelig, Allah den Allmektige er deres maula og Ali er deres 
imam. Frem til dommedag vil Imamate tilhøre mitt avkom, etterkommerne av Ali." 
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Følgesvenner som bryter sitt løfte gjort på dagen av Ghadir 
  
Uansett hvilken tolkning du gir til ordet "maula," er det et anerkjent faktum at 
følgesvennene gjorde et løfte til profeten på denne dagen. Det er fullstendig 
overensstemmelse mellom de to sektene på dette punktet. Så hvorfor brøt de det 
løftet? 
Selv om vi antar for øyeblikket at ved ordet "maula", så mente profeten bare 
"venn" eller "hjelper", for Allahs skyld fortell oss hvis du tror at vennskap betydde 
at de skulle sette fyr på Alis hus, skremme familien hans, og truer ham med trukket 
sverd. 
  
profeten ga klare instrukser om at følgesvennene skulle sverge troskap til Ali. Tror 
du at han hadde til hensikt at de derfor skulle terrorisere hans egen svigersønn? 
Etter dødsfallet av profeten, brøt ikke de sitt løfte? De som brøt løftet, oppfylte de 
etter din mening vilkårene for vennskap? Leste de vers 15 av kapitell 13, Al-Ra'd 
(Thunder) av Koranen? 
 
”Men de som bryter pakten med Gud etter forpliktelsens inngåelse, som skjærer av 
det som Gud har bestemt skal høre sammen og stifter ufred på jorden, de har Allah 
forbannet, og i vente er et sørgelig husly!” (13:25) 
  
 
Følgesvenner som brøt løftet ved Uhud, Hunain og Hudaibiyya 
  
I slagene ved Uhud og Hunain, da Den hellige profeten hadde fått alle sine 
følgesvenner til å love at de ikke skulle løpe bort Den dagen, løp de faktisk ikke 
vekk? De løp fra slagmarken og forlot Den hellige profeten for å møte fienden. 
Dette har blitt registrert av dine egne historikere, som Tabari, Ibn Abi'l-Hadid, og 
Ibn A'same Kufi. Var ikke dette å bryte et høytidelig løfte? 
  
Jeg sverger ved Allah at du urimelig finner feil med sjiaene når vi kun sier hva 
deres egne kjente lærde og historikere har sagt. 
  
 
Sjiaene fordømmer kun de følgesvennene som handlet urettferdig 
  
Jeg forstår ikke hvorfor dere folk har angrepet oss i generasjoner. Uansett hva dere 
skriver så er det akseptert, men hvis vi skriver hva deres store sunni lærde har 
skrevet, er vi stemplet som vantro fordi vi kritisere urettferdigheten i noen av 
følgesvennene. 
  



 272 

Hvis kritikken av følgesvennene derimot betyr Rafidi'isme, så er tilsynelatende alle 
følgesvennene Rafidih, fordi alle av dem kritisert hverandres dårlige handlinger. 
Selv Abu Bakr og Umar gjorde det. 
  
Noen av profetens følgesvenner var fromme troende og var høyt respektert. Andre 
henga sine lavere begjær og ble fordømt. Hvis du ønsker historiske bevis for dette 
faktum, foreslår jeg at du leser Ibn Abi'l-Hadid sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, 
vol.IV, s. 454, 462, og studere Zaidis detaljerte svar på Abu'l-Ma '' Ali Juwaini 
innvending, som Abu Jaffar Naqib har registrert. Da vil du vite hvor mye uenighet 
som fantes blant følgesvennene, som faktisk forbannet hverandre som syndere og 
vantro. 
  
 
Følgesvenner løp bort fra Hudaibiyya 
  
I sin redegjørelse for Hudaibiyya affære, skriver Ibn Abi'l-Hadid, i sin Sharh al-
Nahju'l-Balagha, og andre av dine historikere har også skrevet at etter avslutningen 
av traktaten om fred, uttrykte de fleste av følgesvennene sitt sinne om vilkårene i 
avtalen, inkludert Umar Ibn Khattab. De fortalte Den hellige profeten at de ikke 
var fornøyd med fred og ønsket å kjempe. Den hellige profeten sa at hvis de ønsket 
å kjempe, de var på frie til å gjøre det. Så de angrep.Men følgesvennene led et 
knusende nederlag og flyktet til fjellene og returnerte ikke engang tilbake for å 
beskytte Den hellige profeten. Så spurte Den hellige profeten Ali om å trekke 
sverdet og frastøte Quraish. Når Quraish så Ali foran dem, trakk Quraish seg 
tilbake. Senere returnerte følgesvennene som hadde flyktet tilbake og ba om 
profetens benådning. 
Den hellige profeten sa til dem: "Kjenner jeg ikke dere! Er dere ikke de samme 
menneskene som skalv i frykt i slaget ved Badr inntil Allah sendte engler for vår 
hjelp! Er dere ikke de samme følgesvennene av meg som på dagen ved Uhud 
flyktet til fjellene og forlot meg ubeskyttet? Selv om jeg ropte på dere, returnerte 
dere ikke tilbake." 
  
Den hellige profeten gjenfortalte alle sine svakheter, og de fortsatte å uttrykke sin 
beklagelse for sine handlinger. Ibn Abi'l-Hadid sier ved avslutningen av sitt arbeid 
at denne irettesettelse var rettet spesielt mot Umar, som ikke trodde på noen av 
løftene gitt av Den hellige profeten. Så skriver han at, i lys av utsagnet til Den 
hellige profeten, må kalifen Umar har flyktet fra slaget ved Uhud siden Den hellige 
profeten i sin tale også hadde henvist til det. 
  
Nå kan du selv se at hvis vi forholder oss til dette faktum, som er registrert av deres 
eminente lærde som Abi'l-Hadid og andre, blir vi straks utsatt for angrep fordi vi 
har fornærmet kalifen, men det er ingen innvendinger mot Abi'l-Hadid. Faktisk har 
vi ingen hensikt til å fornærme noen. 
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Vi bare forholder oss kun til historiske fakta, og dere ser på oss med hånlige øyne. 
Dere ignorere disse faktaene. 
  
 
Sjiaene vil søke oppreisning på dommedagen 
  
sjiaene vil ha mange klager på dommedagen mot deres lærde. Verden vil gå til 
grunn, men dere må dukke opp i Allahs domstol for å svare for deres 
undertrykkelse. 
  
Hafiz: Fortell meg for hva slags undertrykkelse dere vil søke rettferdighet på ved 
dommens dag? 
  
Velmenende: Det er tilfeller som jeg kan sitere. Når dagen av guddommelig 
rettferdighet kommer vil jeg sannelig søke rettferdighet. 
  
Hafiz: Jeg ber deg om ikke å opphisse følelsene til de andre. Fortell oss om hva 
slags undertrykkelse du har lidd. 
  
Velmenende: Undertrykkelse og tyranni er ikke en ny ting for oss i dag. Men dens 
fundament ble umiddelbart lagt etter bortfallet av vår stamfar, Den hellige 
profeten. Retten til vår undertrykte bestemor, Fatima Zahra, som ble testamentert 
til henne av hennes far, Den hellige profeten, for oppdragelsen av sine barn, ble 
ranet. Ingen varsel ble tatt av hennes klager og protester. Til slutt gikk hun bort i 
den beste tiden av hennes ungdom med et knust hjerte. 
  
  
  
 
Fadak og dens berøvelse 
  
Når fortene i Khaibar ble erobret, kom adelsmennene, gårdseierne, og de 
fremtredende av Fadak til Den hellige profeten. Fadak var et område i dalen av 
Medina åsene. Den inneholdt sju landsbyer som utvidet seg så langt som til kysten. 
Mange var svært fruktbare, og det var oaser der.  Det var en fredsavtale med folket 
som hevdet at halvparten av hele Fadak skulle være i deres besittelse, og den andre 
halvparten vil være eiendommen til Den hellige profeten. 
Dette faktum har blitt fortalt av Yaqut Hamawi, forfatteren av Majimu'l-Buldan i 
sin Futuhu'l-Buldan, vol. VI, s. 343; av Ahmad Ibn Yahya Baladhuri Baghdadi 
(døde 279 E.H.) i hans Ta'rikh; Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali i sin Sharh al-Nahju'l- 
Balagha, (trykt i Egypt), vol. IV, s. 78, siterer fra Abu Bakr Ahmad Ibn Abdu'l-
Aziz Jauhari; Muhammad Ibn Jarir Tabari i hans Ta'rikh al-Kabir, og av mange 
andre av dine berettere og historikere. 
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Åpenbaringen av verset "Gi til en nær slektning" 
  
Når Den hellige profeten returnerte til Medina, åpenbarte Gabriel følgende: 
 
"Og gi til en nær slektning av hans grunn og (til) de trengende og den veifarende, 
og ikke sløse bort i sløseri." (Koranen: 17:26)  
  
Den hellige profeten grublet over betydningen av denne åpenbaringen. Gabriel 
dukket opp igjen og informerte ham om at Allah hadde bestemt: "La Fadak bli gitt 
til Fatima." Den hellige profeten kalte på Fatima og sa: "Allah har befalt meg å 
bevilge Fadak som en gave til deg." Så ga han umiddelbart Fadak til Fatima. 
  
Hafiz: Vennligst avklare hva du sier om anledningen som dette hellige verset ble 
åpenbart. Er det skrevet i historiebøkene og kommentarene til sjiaene, eller har du 
sett den i våre pålitelige bøker også? 
  
Velmenende: Lederen for kommentatorene, Ahmad Tha'labi i sin Kashfu'l-Bayan; 
Jalalu'd-din Suyuti i sin Tafsir, vol. IV, rapportering fra Hafiz Ibn Mardawiyya; 
den berømte kommentator Ahmad Ibn Musa (døde 352 E.H.) rapporterer fra Abu 
Said Khadiri og Hakim Abu'l-Qasim Haskani; Ibn Kathir; Imadu'd-din Ismail; Ibn 
Umar Damishqi; Faqih al-Shafi'i i sin Ta'rikh, og Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi i 
sin Yanabiu'l-Mawadda, kap. 39, rapportering fra Tafsir al-Tha'labi, Jam'u'l-
Fawa'id og Uyunu'l-Akhbar - alt forteller at når verset "og gi til en nær slektning av 
hans krav" ble åpenbart, kalte Den hellige profeten av Allah, Fatima og ga den 
store Fadak til henne som en gave. Av den grunn, så lenge Den hellige profeten 
levde, forble Fadak i Fatima besittelse. Den opphøyde kvinnen leide ut landet; 
omsetningen ble samlet i tre avdrag. Ut av dette beløpet tok hun nok penger til mat 
for henne og hennes barn og distribuert resten til de fattige i Bani Hashim. Etter 
bortfallet av Den hellige profeten, rev offiserene av det regjerende kalifen denne 
eiendommen fra Fatima. 
  
Jeg spør dere, respekterte folk om å fortelle meg i rettferdighetens navn hvordan 
dere ville beskrive denne handlingen. 
  
Hafiz: Dette er første gang jeg har hørt at Den hellige profeten ga Fadak, på 
kommando, til Fatima. 
  
Velmenende: Det er mulig du kanskje ikke har visst om dette. Men, som jeg har 
fortalt deg, de fleste av deres fremtredende lærde har skrevet om det i sine 
pålitelige bøker. For å etablere et punkt tydelig referer jeg deg til Hafiz Ibn 
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Mardawiyya, Waqidi og Hakim (se deres Tafsir og Ta'rikh); Jalalu'd-din Suyuti 
Durru'l-Mansur, vol. IV, s. 177; 
Mullah Ali Muttaqi er Kanzu'l-Umma og det korte notatet som han hadde skrevet 
på Ahmad Ibn Hanbal er Kitabu'l-Akhlaq av Musnad om problemet med Sila al-
Rahm; og Ibn Abi'l-Hadid sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, Vol.IV. Alle disse lærde 
har berettet på ulike måter, bortsett fra Abu Said Khadiri sin uttalelse, at når verset 
ovenfor ble åpenbart ga Den hellige profeten Fadak til Fatima Zahra. 
 
Argument fra hadithen 'la nuris' - vi etterlater ikke arv 
  
Hafiz: Det er et anerkjent faktum at kalifene beslagla fadak på grunnlag av den 
velkjente hadithen fortalt av Abu Bakr, som erklærte at han selv hadde hørt Den 
hellige profeten si: "Vi profeter etterlater ikke noen arv, hva enn vi etterlater som 
arv er veldedighet" (dvs. eiendommen til ummahen). 
  
 
Fadak var en gave - ikke arv 
  
Velmenende: Først og fremst var det ikke arv, men en gave. For det andre er den 
påståtte hadith uakseptabel. 
  
Hafiz: Hvilket argument ville du legge frem for avvisningen av denne hadithen? 
  
Velmenende: Det er mange grunner for å avvise denne hadithen. 
  
 
Hadithen 'la nuris" er oppdiktet 
  
Først og fremst, hvem enn som utspekulerte denne hadith ytret det uten å tenke på 
de ordene han brukte. Hvis han hadde vært forsiktig med det, ville han aldri ha 
sagt: «Vi profeter etterlater ikke noen arv", fordi han ville ha visst at han løyn ville 
bli avslørt av selve ordlyden i denne oppdiktete hadithen. Hvis han hadde brukt 
ordene "jeg har ikke etterlatt meg noen arv," ville hans forsøkte hadith vært mer 
troverdig. 
  
Men da han brukte flertallsformen "Vi profeter ..." er vi forpliktet til å undersøke 
sannheten av hadithen. Nå på grunnlaget av din egen uttalelse henviser vi til den 
hellige Koranen for vei ledning. Vi finner at det er en rekke vers som forteller oss 
at profetene faktisk etterlot arv. Dette beviser at denne hadithen er å anse direkte 
som avvist. 
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Fatima argumenterer for sin sak 
  
Abu Bakr Ahmad Ibn Abdu'l-Aziz Jauhari (stor lærd og hadithberetter), beretter i 
hans Kitab al-Saqifa om hvem Ibn Abi'l-Hadid nevner i sin Sharh al-Nahju'l-
Balagha som var en av de eminente lærde og hadithberetterne av sunniene; Ibn Al-
Athir i sin Nihaya; Mas'udi i Akhbaru'z-Zaman og i Ausat; Ibn Abi'l-Hadid i Sharh 
al-Nahju'l-Balagha, vol. IV, s. 78, siterer fra Abu Bakr Ahmad Jauhari sin bok 
Saqifa og Fadak på ulike måter og fra en rekke kilder inn, noen som refererer til 
den femte Imam Muhammed Bakir gjennom Siddiqi Sughra Zainab al-Kubra og 
noen som refererer til Abdullah ibn Hassan på autoritet av Siddiqi Kubra Fatima 
Zahra og på fullmakt fra Ummu'l-Mominin A'ysha og også på fullmakt fra 
Muhammad ibn Imran Marzabani, han fra Zaid Ibn 'Ali Ibn Hussain; han fra sin 
far, og han fra sin far Imam Hussain; og han fra sin berømte mor, Fatima Zahra; og 
mange andre lærde av din sekt har berettet talen til Fatima foran en stor forsamling 
av muslimer. Motstanderne ble lamslått da de hørte henne resonnementer og kunne 
ikke svare. Siden de ikke hadde noen svar å gi forårsaket de en forstyrrelse. 
  
 
Fatimas argumenter avviser hadithen "la nuris" 
  
Ett av argumentene for Fatimas avvisning av hadithen var at dersom hadith var 
sann, hvorfor var det da så mange vers om arven til profetene.  
 
Hun sa: "På et sted sier den hellige Koranen: 'Og Solayman var Dawods arving.'" 
(27:16) 
  
Om profeten Zakariyya sier Koranen: "...Min hustru er ufruktbar, så gi meg en fra 
deg en rettsetterfølger som kan arve meg og Jakobs hus…" (19: 5-6) 
  
Om Zakariyya sin påkallelse sier Koranen: "Og Zakariya, da han anropte Herren: 
”Min Herre, etterlatt meg ikke barnløs, for Du er den beste arving. Så bønnhørte vi 
han og ga ham Yahya." (21:89-90) 
  
Etter det sa hun: "Å sønn av Abu Qahafa! Er det der i Allahs bok at du er en arving 
av din far og jeg er fratatt min fars arv? Du har begått en stor bakvaskelse. Har dere 
folk bevisst forlatt boken av Allah (den hellige Koranen) og ignorerte den helt? Er 
jeg ikke etterkommeren av Den hellige profeten? Hvorfor fratar dere meg av min 
rett? Hvorfor er alle disse versene av arv, som er ment for alle mennesker generelt 
og for profetene spesielt inkludert i den hellige Koranen? Er det ikke et faktum at 
vers fra den hellige Koranen skal forbli uendret inntil dommens dag? Sier ikke den 
hellige Koranen: 
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'...og de som er forenet ved slektsbånd, er hverandre nærmere ifølge Guds 
ord...'(8:75) og: 
'Gud bestemmer vedrørende deres barn: En mannlig arving tilkommer to 
kvinneliges andel.' (4:12) og: '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...' (2:180) 
 
(Dette er) en plikt for alle som avverger (det onde). Så hvorfor har særlig jeg blitt 
fratatt min fars arv? Har Allah åpenbart noen spesielle vers til dere, som utelukker 
min far (fra hans rett). Kjenner du de ytre og de indre betydningene av Koranen 
bedre enn min far, Muhammed, og min fetter, Ali?" 
 
 
Fatima bønnfaller forgjeves 
 
Da de ble brakt til taushet av disse argumentene og sanne fakta, hadde de ikke noen 
svar. De tydde til bedrageri og grovt språkbruk. 
 
Hun ropte: "I dag du har knust mitt hjerte. På dommens dag vil jeg sende inn en 
sak mot deg i den guddommelige domstolen av rettferdighet, og Allah den 
Allmektige vil avgjøre saken rettferdig. Allah er den beste dommeren. Muhammad 
er mesteren og herren; vår og din lovet tid er oppstandelsens dag.  
Den dagen overtrederne vil være tapere, og din omvendelse vil ikke gjøre deg noe 
godt. For alt er det en fastsatt tid, og du vil vite lenge før hvem som vil bli rammet 
med hånlige straff." 
 
 
Kalifen brukte fornærmende språk 
 
Hafiz: Hvem kan våge å misbruke en del av kroppen til Den hellige profeten, 
Fatima Zahra? Jeg tror ikke på dette. Bedrag kan være mulig, men ved hjelp av 
fornærmende språk er ikke mulig. Vennligst ikke si slike ting. 
 
Velmenende: Ingen hadde mot til å si slike ting, bortsett fra din kalifen, Abu Bakr. 
Siden han ikke var i stand til å tilbakevise den overbevisende argumentasjonen fra 
den undertrykte kvinnen, dro han umiddelbart til prekestolen og fornærmet Fatima 
og hennes mann og fetter, den elskede av Allah og Hans Profet, Amiru'l-Mominin 
Ali. 
 
Hafiz: Jeg tror disse ærekrenkende rapportene har blitt spredt av fanatikere. 
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Velmenende: Du tar feil. Disse rapportene har ikke blitt spredd av sjia fanatikere. 
Prominente Sunni lærde har spredd dem. Uannsett hvor intolerante våre vanlige 
folk kan være, fabrikkerer de aldri hadith. 
 
Hvis du studerer autentiske bøker, vil du finne ut av at dine store lærde har 
anerkjent disse faktaene. Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, 
vol.IV, s. 80, trykt i Egypt, rapporterer fra Abu Bakr Ahmad Ibn Abdu'l-Aziz 
Jauhari, har skrevet i detalj om Abu Bakr klatret opp på talerstolen etter protester 
av Ali og Fatima. 
 
 
Alis overbevisning av Abu Bakr 
 
Mange forskere har registrert at når Fatima fremmet saken hennes ferdig, begynte 
Ali sin kraftige klandrende protest ved å snu seg mot Abu Bakr i den offentlige 
samlingen av muslimer i moskeen i Medina, og sa til han: "Hvorfor frarøvet du 
Fatima fra farens arv, selv om hun var eier og besatt det i løpet av levetiden til sin 
far?" Abu Bakr svarte: "Fadak er krigsbyttet til muslimene. Hvis Fatima 
fremlegger fullstendig bevis på at det er hennes egen eiendom, vil jeg gjerne gi den 
til henne, hvis ikke vil jeg frata henne den." 
 
Den hellige Imamen sa: "Er det ikke et faktum at når du uttaler en dom om 
muslimene generelt, gir du oss en ganske motstridende dom?" 
 
"Har ikke Den hellige profeten sagt at bevisbyrden ligger på anklageren og ikke på 
forsvareren? Du har avvist dommen fra Den hellige profeten, og i motsetning til 
religiøs lov, krever du vitner fra Fatima som har vært i besittelse av eiendommen 
siden tiden av Den hellige profeten. Videre er det ord fra Fatima, som er en av de 
fra "ashab al-Kisa" (folket av kappen), og som er inkludert i verset om renhet, ikke 
sant?" 
 
"Hvis to personer skulle gitt bevis for at Fatima hadde begått noe feil, fortell meg, 
hvordan ville du ha behandlet henne?" Abu Bakr sa: "Jeg vil holde påføre straff 
over henne, slikt som jeg ville ha gjort med en annen kvinne." 
 
Den hellige Imamen sa: "Hvis du hadde gjort dette, ville du ha vært en vantro foran 
Allah, fordi du ville ha forkastet Allahs bevis om Fatimas renhet. Allah sier 
"Sannelig, sannelig, Allah vil holde all slags urenhet borte fra dere, Å husets folk, 
og rense dere (med) en grundig renselse. Er dette verset ikke åpenbart i vår ros?" 
 
Abu Bakr sa: "Hvorfor ikke?" 
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Imamen sa: "Er det mulig at Fatima, som Allah har bekreftet hennes renhet, vil 
legge en falsk påstand til en smålig eiendom? Du avviser bevis fra den rensede og 
godtar bevis fra den arabiske som urinerer på hælen av sin egen fot!" 
 
Etter å ha sagt dette retunerte Imamen tilbake til sitt hjem sint. Hans protest 
begeistret folket. Alle sa: "Sannheten er med Ali og Fatima. Ved Allah, Ali 
snakker sant. Hvorfor er profetens datter behandlet så skandaleløst?" 
 
 
Abu Bakr sin frekkhet 
 
Ibn Abi'l-Hadid forteller at folket var dypt imponert av protestene fra Ali og 
Fatima og begynte å forårsake en forstyrrelse. Abu Bakr, som så at de to hellige 
personene allerede hadde forlatt moskeen, gikk til talerstolen og sa: 
 
"Å folk! Hvorfor er dere så forvirret? Hvorfor hører dere på alle? Siden jeg har 
forkastet deres bevis, snakker de tull. Faktumet er at han er en rev som er blitt 
forrådt av sin egen hale. Han skaper alle slags forstyrrelser. Han minimerer 
betydningen av forstyrrelser og oppfordrer folket til å skape uro og opprør. Han 
søker hjelp fra de svake. Han søker assistanse fra kvinner. Han er som Ummu't-
Tihal som hadde folk i sitt eget hus var glad i høyhopping (som hadde samleie med 
hverandre uten å være gift)." 
 
Er ikke disse bemerkningene vanvittig fornærmende? Er de i samsvar med ros, 
respekt, kjærlighet og sympati som Den hellige profeten hadde sagt skyldtes hans 
familie? Hvor lenge vil du forbli absorbert i denne misforståtte tro og fanatisme? 
Hvor lenge vil du stå i motstrid til sjiaer og kalle dem Rafidi og vantro fordi de 
kritiserer ord og handlinger av mennesker som er registrert inn i dine egne bøker? 
 
 
Historien dømmer en mann 
 
Hvis vi vurdere saken rettferdig. Var frekkheten av den eldre følgesvenn av 
profeten berettiget? Det udugelige og fornærmende språket av Mu'awiya, Marwan, 
og Khalid var ikke så urovekkende av det som kom fra munnen av mannen som 
kalles "følgesvennen av hulen." Respekterte menn! Vi var ikke til stede på den 
tiden. Vi hører navnene på Ali, Abu Bakr, Umar, Uthman, Talha, Zubair, 
Mu'awiya, Marwan, Khalid, Abu Huraira, etc. Vi har hverken vennskap eller 
fiendskap med noen av dem. Vi ser to ting: For det første, de som Allah og Hans 
Profet elsket og for dem som respekt og lojalitet ble beordret. For det andre, 
undersøker vi deres gjerninger og ytringer. Deretter bestemmer vi med et rettferdig 
sinn. Vi motstår fra vår preferanse for at noen forvrenger vår dom. 
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Hadids overraskelse over at Abu Bakr fornærmer Ali og Fatima 
 
Vi er ikke de eneste som er sjokkert over slik oppførsel. Selv din egen rettferdige 
lærde er forbauset over av å lære det. Ibn Abi'l-Hadid skriver i sin Sharh al-
Nahju'l- Balagha, Vol.IV, s. 80, at ytringene av kalifen fylte ham med forbauselse. 
Han spurte sin lærer Abu Yahya Naqib Jaffar ibn Yahya ibn Abi Zaidu'l-basari 
hvem kalifens ord refererte til. Han sa at uttalelsene ikke var indirekte. Referansen 
var eksplisitt. 
Ibn Hadid sa: "Hvis de hadde vært eksplisitt, ville jeg ikke har spurt om 
spørsmålet." Ved dette lo han og sa: "Disse tingene ble sagt mot Ali." Ibn Hadid 
gjentok ordene i forbauselse: "Var alle disse ordene sagt mot Ali?" Hans lærer sa: 
"Ja, Å sønn! Dette er hva lederskap betyr!". 
 
Å ty til fornærmende språk er taktikken til en som ikke har noen overbevisende 
svar. Alt dette ble gjort til Ali, som er rapportert av alle dine ledende lærde i sine 
pålitelige bøker, Den hellige profeten sa: "Ali er med sannheten og sannheten er 
med Ali." 
 
 
Å torturere Ali er å torturere profeten 
 
I referanse til både Ali og Fatima, sa Den hellige profeten at deres problemer var 
hans egne problemer. Den hellige profeten sa: "Den som plager disse to plager 
meg, og den som plager meg, plager Allah." Det er også skrevet i deres autentiske 
bøker at Den hellige profeten sa, "Den som håner Ali, håner meg, og den som 
håner meg, håner Allah." 
 
Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i, i sin Kifayatu't-Talib, kap. 10, forteller en 
detaljert hadith med opplysning fra Ibn Abbas, som fortalte en del av syrerne som 
forbannet Ali at han hadde hørt Den hellige profeten si om Ali: "Den som 
fornærmer deg, fornærmer meg, og den som fornærmer meg, fornærmer Allah, og 
han som fornærmer Allah vil bli kastet rett inn i helvete." 
 
Etter denne hadith, siterte han mange andre hadith fra autentiske kilder som alle 
beviste at de som fornærmer Ali er vantro. Kapittel 10 i hans bok har tittelen: 
"Vedrørende den vantroende av den som fornærmer Ali." 
 
Også Hakim i sin Mustadrak, vol. III, s. 121, har sitert den samme hadithen. Så 
ifølge alle disse hadithene, vil den som forbanner Ali, forbanne Allah og Hans 
Profet. Alle av dem (slike som Mu'awiya, Bani Umayya, Nasibiene (de som har et 
har for profeten Muhammed og Hans familie), og Khawarij) er selv forbannet. 
Dette er egentlig tilstrekkelig. Dommedag vil sannelig komme. Siden vår 
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undertrykte forfedre forble stille og lot beslutningen være til den dagen 
(dommedagen), skal vi også forholde oss tause. 
 
Det er et annet punkt som motbeviser denne antatte hadithen: "Vi etterlater ingen 
arv ..." Den hellige profeten sa: "Jeg er kunnskapens by og Ali er dens port, og jeg 
er huset til visdom og Ali er dens dør." Begge sekter aksepterte dette. Riktignok en 
som var porten til profetens kunnskap må ha forstått all hadith og instruksjoner av 
profeten, spesielt de som inneholdt av temaer knyttet til problemene med arv. På 
deres skuldre lå velferden for hele nasjonen. Den hellige profeten sa også: "En som 
ønsker å tilegne seg kunnskap bør komme til Alis dør." Hvis hans kunnskap hadde 
vært ufullstendig, ville profeten ikke ha sagt at Ali var den beste dommeren i hele 
samfunnet. Han sa: "Ali er den beste blant dere alle i å tolke lover." Denne 
hadithen er registrert i alle autentiske bøker. 
 
Ville Den hellige profeten forkynne overlegenheten til en manns mestring av lover, 
hvis denne mannen ikke forstod problemene med arv og rettighetene av folket? En 
del av hensikten med Den hellige profeten var å sikre sosial reform for mennesker i 
denne verden og fred og trøst for dem i det hinsidige. Hvordan kunne han gjøre Ali 
til Lederen for de troende og fremdeles ikke formidle en slik hadith til ham  som 
påvirker hele samfunnsaffærene? 
 
Sheikh: Ingen av disse to tingene er bevist i henhold til oss. Hadith av Medina er 
ikke akseptert av vår fremragende lærde og problemet med ambassdøren og 
suksesseren har også blitt avvist av de anerkjente lærde. 
 
Bukhari og Muslim i sine samlinger av hadith og andre av våre fremtredende 
lærde, rapporterer med opplysning fra Ummu'l-Mominin (moren til de troende) 
Aisha at hodet til Den hellige profeten på tidspunktet for hans død hvilte mot 
brystet inntil han døde. Hun har uttalt at han ikke hadde uttrykt en ønske (før hans 
død). Hadde han uttrykt et ønske, ville Ummu'l-Mominin ha fortalt det, og 
spørsmålet om ønske (vilje før ens død) ville ha blitt avgjort. 
 
 
Hadithen "Jeg er kunnskapens by og Ali er dens port" 
 
Velmenende: du har vært veldig urettferdig når det gjelder denne hadithen. Jeg har 
allerede fortalt deg at begge sekter enstemmig har akseptert denne hadithen og at 
den nesten har blitt rapportert med perfekt kontinuitet. Følgende av deres 
bemerkelsesverdige lærde har bekreftet autensiteten av denne hadithen: Imam 
Tha'labi, Firuzabadi, Hakim Nishapuri, Muhammad Jazari, Muhammad Ibn Jarir 
Tabari, Suyuti, Sakhawi, Muttaqi Hindi, Muhammed ibn Yusuf Ganji Shafi'i, 
Muhammad Ibn Talha Shafi'i, Qazi Fazl Ibn Ruzbahan, Munawi, Ibn Hajar Makki, 
Khatib Khawarizmi, Sulayman Qanduzi Hanafi, Ibn Maghazili Faqih Shafi'i, 
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Dailami, Ibn Talha Shafi'i, Mir Sayyid Ali Hamadani, Hafiz Abu Nu'aim Ispahani , 
Sheikhu'l-islam Hamwaini, Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali, Tibrani, Sibt Ibn Jauzi og 
Imam Abdu'r-Rahman Nisa'i. 
 
 
Ambassdørskap er tillagt Ali (fvmh) 
 
Når det gjelder problemstillingen vedrørende  ambassdørskapet er det mange 
autoritative uttalelser som bekrefter at profeten utga hans vilje. Ingen kunnskapsrik 
person benekter dette faktum. 
 
Nawab: Kalifen av profeten er også hans ambassadør, den som gjennomførte hans 
indre saker. For eksempel betalte de godtgjørelser til konene av profeten. Hvorfor 
sier dere at Ali ble utnevnt som ambassadør? 
 
Velmenende: Du har rett. Det er åpenbart at profetens kalif også var hans 
ambassadør. Under de tidligere nettene har jeg lagt frem mine argumenter og 
autoritative uttalelser om kalifatet. At Den hellige profeten utnevnt Ali som hans 
kalif og ambassadør er helt rett. Mens andre var opptatt med sine egne 
bekvemmeligheter og politiske konspirasjoner, utførte ambassadøren av Den 
hellige profeten begravelsesritualer av Den hellige profeten.  
Deretter ble han opptatt med å returnere tillitspengene og andre verdisaker og 
omsorg for andre saker som Den hellige profeten hadde betrodd ham. Dette er 
altfor klart til å kreve noen som helst bevis. Både vår lærde er enige om dette 
faktumet. 
 
 
Hadither om ambassdørskap 
 
For å bevise mitt poeng, la meg referere til noen hadither: 
 
(1) Opprette brorskapsforhold - Imam Tha'labi i sin bok Manaqib og Tafsir Ibn 
Maghazili Faqih Shafi'i i sin Manaqib og Mir Sayyid Ali Hamadani i sin 
Mawaddatu'l-Qurba (Mawadda VI) beretter fra den andre kalifen, Umar ibn 
Khattab, som forteller at når Den hellige profeten etablert brøderlige bånd mellom 
følgesvennene, sa han: 
"Denne Ali er min bror i denne verden og i det hinsidige. Blant mine etterkommere 
er han min kalif; han er min etterfølger (ambassadør) i mitt samfunn. Han er 
arvingen til min kunnskap; han er den som betaler min gjeld. Hva som tilhører ham 
tilhører meg; det som tilhører meg tilhører ham; hans fordel er min fordel og hans 
tap er mitt tap. Han som er en venn av ham er i virkeligheten en venn av meg, og 
han som er en fiende av han er i virkeligheten en fiende av meg." 
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(2) Utspørring av Salman - Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi, kap. 15 av hans 
Yanabiu'l-Mawadda har berettet tjue hadith til støtte for ambassdørskapet av Ali 
fra Imam Tha'labi, Hamwaini, Hafiz Abu Nu'aim, Ahmad ibn Hanbal, Ibn 
Maghazili, Khawarizmi og Dailami. Jeg legger til noen av dem for deres 
veiledning. 
 
 Han forteller fra Ahmad ibn Hanbal sin Musnad at Anas Ibn Malik sa (og Sibt Ibn 
Jauzi i sin Tadhkirat al-Khawasu'l-Umma, s 26, og Ibn Maghazili Shafi'i i sin 
Manaqib har også fortalt disse hadith).: 
 
"Jeg spurte Salman om å spørre Den hellige profeten om hvem som var hans Wasi 
(ambassadør). Salman spurte Den hellige profeten 'Å Allahs Profet! Hvem er din 
ambassadør? profeten sa: 'Å Salman! Hvem er Salmans etterfølger? Han sa 'Yusha 
Ibn Nun'. Da sa Den hellige profeten, 'Min etterfølger og min arvtaker, som vil 
betale min gjeld og som vil oppfylle mine løfter, er Ali Ibn Abi Talib." 
 
(3) Enhver profet hadde en etterfølger. Ali er min etterfølger. Det er rapportert fra 
Muwaffaq Ibn Ahmad, som siterer fra Buraida at Den hellige profeten sa: "Hver 
profet hadde en etterfølger og arvtaker, og sannelig min etterfølger og arvtaker er 
Ali." Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i i sin Kifayatu't-Talib, kap. 62, s.131 
siterer den samme hadith som også har blitt fortalt av Muhadith fra Syria i sin 
Ta'rikh. 
 
(4) Ali er seglet av ambassadører. Sheikhu'l-islam Hamwaini beretter fra Abu 
Dharr Ghifari, som sa: "Den hellige profeten sa: 'Jeg er seglet av profetene og du, 
Å Ali, er seglet til ambassadørene inntil dommens dag.'" 
 
(5) Ali er min ambassadør fra mitt avkom. Det er rapportert fra Khatib 
Khawarizmi, som rapporterer fra Ummu'l-Mominin Umm Salma, som sa: "Den 
hellige profeten sa: 'Gud har valgt en etterfølger for enhver profet og etter meg er 
min ambassadør fra mine etterkommere og mitt samfunn Ali.'" 
 
(6) Ali hevder sin posisjon i en preken. Det er rapportert fra Maghazili Faqih 
Shafi'i, som beretter fra Asbagh Ibn Nabuta, en av de viktigste følgesvennene til 
Amiru'l-Mominin, og Muslim og Bukhari har også sitert fra ham at hans mester 
Amiru'l-Mominin sa i en av hans prekener: "Å folk! Jeg er imam (veileder) for hele 
skaperverket. Jeg er etterfølgeren av den beste av skapninger; Jeg er faren til den 
helt rene og veiledende avkom; Jeg er bror til Den hellige profeten, hans 
etterfølger, hans betrodd venn og kamerat. 
Jeg er mesteren over de troende; Jeg er ledern for de som har lyse ansikter, lyse 
hender og lyse føtter; Jeg er sjefen for alle etterfølgere. Å kjempe mot meg er som 
å kjempe mot Allah; Å skape fred med meg er som å skape fred med Allah. 
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Lydighet mot meg er lydighet til Allah; Vennskap med meg er som vennskap med 
Allah; mine følgere er venner av Allah; og mine hjelpere er hjelpere av Allah." 
 
(7) Allah gjorde meg til Profet og Ali til min etterfølger. Ibn Maghazili Shafi'i i sin 
Manaqib siterer også fra Abdullah Ibn Mas'ud at profeten av Allah sa: "Budskapet 
om profeti endte med meg og Ali, ingen av oss har noen gang bøyd oss ned foran 
et avgud, så Allah gjorde meg til en Profet og Ali som etterfølger." 
 
(8) Alis ambassdørskap er en del av formelen for troskap til Den hellige profeten. 
Mir Sayyid Ali Hamadani Shafi'i rapporterer i sin Mawaddatu'l-Qurba, Mawadda 
IV, fra Atba Ibn Amir Jahni, som sa: "Vi tilbød bayya (troskapsed) til Den hellige 
profeten, anerkjente det faktum at det ikke var noen gud untenom Allah. Han er en 
og har ingen partnere, og sannelig er Muhammed hans profet og Ali hans 
etterfølger. Så hvis vi utelater noen av disse tre tingene, da blir vi vantroende." 
 
(9) Jeg kaller folk til sannheten og Ali opplyser det. I samme Mawaddatu'l-Qurba, 
er det også registrert at Den hellige profeten sa: "Sannelig Allah har utnevnt en 
stedfortreder for hver profet: Seth, stedfortreder  av Adam, Joshua, stedfortreder  
av Moses, Simon Peter stedfortreder av Kristus, og Ali, min stedfortreder , og min 
stedfortreder  er mer overlegen enn alle stedfortredere. Jeg kaller folk til sannhet og 
Ali opplyser det." 
 
 
Allah valgte Ali blant alle menn til å være min stedfortreder 
 
Forfatteren av Yanabi siterer fra Manaqib av Muwaffaq Ibn Ahmad Khawarizmi, 
som beretter fra Abu Ayyub Ansari, som sa at da profeten av Allah lå syk og 
sengeliggende, kom Fatima og begynte å gråte. Da sa Den hellige profeten: "Å 
Fatima, du er spesielt velsignet av Allah, som har gitt deg en mann som var den 
første av menn til å akseptere islam (sjekk engelske utgaven og sjekke om det er 
riktig oversettelse), som har kunnskap er bedre enn noen andre, og hans 
tålmodighet som overgår alle andres tålmodighet. 
Faktisk, så har Allah innvilget spesielle tjenester til folk i denne verden. Blant dem 
valgte Han og utnevnte meg til Hans profet og Sendebud. Og Han innvilget en 
annen spesiell velsignelse, og det er at blant folket, valgte Han mannen din. Og 
Han åpenbart for meg at jeg skulle gifte deg med ham og at jeg bør gjøre ham til 
min stedsfortreder." 
 
 
Ahlulbayt begavet med syv enestående kvaliteter 
 
Etter å ha registrert denne hadithen i sin Manaqib, registrerer Ibn Maghazili Faqih 
Shafi'i disse ekstra ordene av profeten: "Å Fatima, vi Ahlulbayt har blitt begavet 
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med syv kvaliteter, som ingen av forfedrene til menneskeheten har hatt, og ingen 
blant deres avkom vil ha. Den mest opphøyde av profetene tilhører oss, og han er 
din far. Min stedfortreder er overlegen alle andre stedfortredere, og han er mannen 
din. Vår martyr utmerker alle andre martyrer, og han er din onkel, Hamza. Blant 
oss (Ahlulbayt) er det en mann som har to vinger som han flyr, når enn han liker, 
til paradis, og han er din fetter, Jaffar. Fra oss er det to barnebarn som er lederne 
for ungdommene i Paradiset, og de er dine sønner. Og jeg forteller deg, ved Allah 
som styrer livet mitt, at Mahdi av denne Umma, bak som Jesus, sønn av Maria, vil 
be bønner, vil være en etterkommer av deg." 
 
 
Mahdi vil fylle jorden med rettferdighet 
 
Ibrahim Ibn Muhammad Hamwaini, har sitert disse ekstra setningene, etter å ha 
berettet denne hadithen: 
 
Etter å ha utpekt Mahdi, sa profeten: «Han vil fylle denne verden med rettferdighet 
når den vil ha vært full av grusomhet og tyranni. Å Fatima Ikke vær lei deg og ikke 
gråt. På grunn av min kjærlighet og respekt for deg, er Allah den Allmektige mer 
snill mot deg enn meg. Han har gitt deg en mann av høyeste åndelig oppnåelse, 
mest opphøyd i familiens rang, mest nådig til folket, mest rettferdig i håndtering av 
menneskelige affærer, og mest nøyaktig i sine beslutninger. " 
 
Jeg tror så mye er tilstrekkelig for å tilfredsstille nysgjerrigheten til Nawab Sahib 
og for å fjerne misforståelsen fra Sheikh Sahib. 
 
 
På tidspunktet for hans død, var hodet til Den hellige profeten på brystet til 
Amiru'l-Mominin (fvmh) 
 
Når det gjelder påstanden om at hodet til Den hellige profeten var på brystet til 
Ummu'l-Mominin Aisha ved tidspunktet for profetens død, er ikke dette sant. 
Deres egne lærde påpeker at på tidspunktet for Den hellige profetens død, hvilte 
hans hode på brystet til Amiru'l-Mominin. 
 
Sheikh: I hvilken bok har våre lærde registrert dette faktum? 
 
Velmenende: Les Kanzu'l-Ummal, vol. IV, s. 55 og vol. VI, s 392 og 400; Tabaqa 
av Muhammad ibn Sad Katib, del II, s. 51; Hakim Nishapuris Mustadrak, vol. III, 
s. 139; Talkhis al-Dhahab; Sunan Ibn Shabih; Kabir av Tabrani, Musnad Imam 
Hanbal, vol. III; Hilyatu'l-Auliya av Hafiz Abu Nu'aim. 
Med mindre forskjeller i ordlyden, forteller alle disse verkene fra Ummu'l-
Mominin Umm Salma og Jabir Ibn Abdullah Ansari at på tidspunktet for hans død, 
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kalte Den hellige profeten på Ali og hvilte sitt hode på Ali bryst til han (profeten) 
døde. 
 
I tillegg til disse rapportene, er det Amiru'l-Mominin egen uttalelse, som er 
registrert inn i hans Nahju'l-Balagha. Ibn Abi'l-Hadid i sin Sharh al-Nahju'l-
Balagha, vol. II, s. 561 sier han at den hellige Imamen tydelig sa: "Sannelig, sjelen 
til Den hellige profeten forlot denne verden mens hans hode hvilte på mitt bryst, 
han trakk sitt siste sukk mens han var i mine hender.” 
Så jeg gned hendene mine på ansiktet mitt." Ibn Abi'l-Hadid i Vol. II, s. 562, fra 
sin bok kommenterer på dette utsagnet av Ali, at når profetens hode hvilte på Alis 
bryst, rant noen dråper av profetens blod ned, som Ali gnidde på sitt eget ansikt. 
 
Og på side 590 i samme bok, i løpet av hans skriving om begravelsen av Fatima, 
sier han at Ali, adresserte Den hellige profeten og sa: "Sannelig, jeg la deg ned for 
å hvile i graven; din sjel hadde gått bort mellom nakken og brystet mitt." 
 
Alle disse autentiske registreringene og vektige argumenter beviser klart at Aishas 
versjon ikke kan aksepteres. Det er et kjent faktum at Aisha motsatte seg Amiru'l-
Mominin helt fra begynnelsen. Hvis Allah vil, vil jeg fortelle om dette også når 
anledningen krever det. 
 
 
Spørrende om den umiddelbare arvefølgen eller ambassdørskapet 
 
Disse hadith indikerer klart at Allah utnevnte profetene og representantene. Han 
har også utnevnt Ali som profetens representant. Videre, "etterfølger" her, refererer 
til kalifatet, og ikke bare en familie etterfølger. Derfor ble representanten gitt full 
myndighet over enkeltpersoner og samfunnet i alle sine affærer, den samme 
autoritet som profeten besatt. 
 
Alle deres bemerkelsesverdig lærde har erkjent dette formynderskapet av 
ummahen, som ble tildelt Ali. Ingen har benektet det, bortsett fra de få fanatiske og 
fiendtlige personer, som har nektet å godta de høye merittene av den hellige 
Imamen. 
 
Ibn Abi'l-Hadid sier i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, vol. I (trykt i Egypt): "Ifølge 
oss er det ingen tvil om at Ali var wasien (stedsfortrederen) av Den hellige 
profeten, og kun den som motsetter seg dette faktum, er etter vår mening, en som 
har nag eller fiendskap mot ham." 
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Verspar av noen følgesvenner om stedsfortrederen 
 
Ibn Abi'l-Hadid siterer en rekke verspar(har ikke hørt ordet før) som bekrefter 
stedsfortrederen av Amiru'l-Mominin. Blant dem er to verspar av Abdullah Ibn 
Abbas, som sa: "Bortsett fra å være en av Ahlulbayt, er du også hans wasi 
(stedsfortreder) og når noen utfordrer deg på slagmarken, er du den beste 
krigeren." 
 
Han siterer versparet av Khazima Ibn Thabit: "Bortsett fra det faktum at du er med 
i Ahlulbayt til profeten, er du også hans umiddelbare etterfølger (stedsfortreder), 
og du er vitne til hva som kom til ham." Han siterer også versparet av 
følgesvennen, Abu'l-Hakim Tihan, som sa: "Sannelig, er det den umiddelbare 
etterfølger (stedsfortrederen) av profeten som er vår Imam og vår herre. Gardinen 
har blitt hevet og hemmelighetene har blitt avslørt." 
 
Dette er kanskje tilstrekkelig. Hvis du ønsker å se andre verspar på dette punktet 
kan du studere den samme boken. Som Ibn Abi'l-Hadid sier, hvis han ikke hadde 
fryktet forlengelse av arbeidet urimelig, ville han ha fylt mange flere sider med 
slike verspar som bekrefter ambassadørskapet av Ali. 
 
Det følger imidlertid at ambassdørskap og profeti er gjensidig avhengige. Dette er 
et stadie etter rang av profeti, og dette er hva som menes med Guddommelig 
suverenitet. 
 
 
Profetens vilje vedrørende Ali som stedsfortreder finnes i alle autentiske 
bøker 
 
Sheikh: Hvis disse rapportene er riktige, hvorfor finner vi ikke noen slik 
registreringer av ønske og testamente fra Den hellige profeten, slik som vi har fra 
de forlatte av Abu Bakr og Umar på tidspunktet for deres død? 
 
Velmenende: Du kan lett lære om disse sakene fra de autentiske verkene av sjia, 
som har registrert dem med enstemmighet av mening fra Ahlulbayt, men siden vi 
den første natten ble enige om å ikke anvende ensidige tradisjoner fra en side, er 
jeg forpliktet til å referere til noen av tradisjonene som finnes i deres egne 
autentiske bøker som de av Tabaqa av Ibn Sad, vol. II, s. 61, 63; Kanzu'l-Ummal 
av Ali Muttaqi, vol. IV, s.54, og Volume VI, s 155, 393 og 403.; Musnad Imam 
Ahmad ibn Hanbal, vol. IV, s 164; og Mustadrak av Hakim, vol. III, side 59, 111. 
Foruten disse, har dine eminente lærde, som Baihaqi i sin Sunan og Dala'il, Ibn 
Abdu'l-Barr i sin Isti'ab, Tabrani i sin Kabir og Ibn Mardawiyya i hans Ta'rikh så 
vel som andre rapportert dette i forskjellige ordlyd, dette er anvisningene og 
intruksjonene fra Den hellige profeten, som sa: "Å Ali! Du er min bror og min 
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minister, du vil betale min gjeld. Du vil oppfylle mine løfter, og vil avgi mine 
oppgaver. Du vil vaske min døde kropp, betale min gjeld, og sette meg i graven." 
Bortsett fra disse eksplisitte rapportene, er det et stort antall andre kunngjøringer 
eller forordninger, som ble uttalt av profeten i denne forbindelse. 
 
 
Den hellige profeten ble forhindret fra å skrive ned sin vilje på tidspunktet for 
hans død 
 
Sheikh: Den hellige Koranen sier, "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 som har taqwa." (2: 
180) 
Derfor var det nødvendig for profeten å skrive ned hans vilje og utnevne hans 
umiddelbare etterfølger. Da han så hans død nærmere seg, hvorfor gjorde han ikke 
hans vilje, slik som Abu Bakr og Umar gjorde? 
 
Velmenende: Først og fremst, av ordene "når døden nærmer seg en av dere" mener 
du de siste øyeblikkene i livet? På den tiden er det knapt noen som er ved sine fulle 
fem, og er i stand til å utføre sine plikter bevisst. Sannelig refererer dette avsnittet 
til den tiden da tegn og symptomer på alderdom, skrøpelighet og sykdom som 
dukket opp. 
 
For det andre, har dette utsagnet av deg igjen såret mine følelser og minnet meg om 
en tragedie som ikke kan glemmes, min hellige bestefar, profeten av Allah, 
understreket viktigheten av at muslimer lagde et testament før de døde. Han sa: 
"Den som dør uten å lage et testament dør døden av uvitenhet, for at det ikke skal 
bli splid blant arvingene." I løpet av de 23 årene av sitt offentlige liv gjentok han 
gjentatte ganger hvem som var hans wasi, den som Allah hadde forskrevet som 
stedsfortreder. Da han selv lå på sitt dødsleie, ønsket han å gjenta det han så ofte 
hadde erklært offentlig til muslimer, slik at samfunnet ikke skulle bli villedet og 
falle inn i krigende grupper. Det er synd at de politiske hyklerne gikk imot ham og 
hindret ham i å utføre sin religiøse plikt. Resultatet var at du også har en anledning 
til å spørre hvorfor profeten ikke fikk skrevet ned sin vilje (testament). 
 
 
Å ikke adlyde profetens kommando er ikke til å tro 
 
Sheikh: Jeg tror dette utsagnet av deg ikke har noen faktagrunnlag. Absolutt ingen 
kunne hindre profeten fra å utføre sin plikt. Den hellige Koranen sier tydelig: 
"Uansett hva Sendebudet gir deg, akseptere det, og fra det han forbyr dere, hold 
tilbake." (59:7) 
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Også i flere andre vers har lydighet til Den hellige profeten blitt gjort obligatorisk. 
For eksempel sier Allah: "Adlyd Allah og adlyde profeten." Selvfølgelig vil det å 
nekte å adlyde profeten av Allah være vantro. Derfor kunne ikke følgesvennene og 
tilhengerne av profeten hindre ham i å erklærte sin vilje. Muligens er det en falsk 
rapport, som har blitt sirkulert av de vantro for å bevise hensynsløsheten av 
ummahen. 
 
 
Autentiske rapporter om at profeten blir forhindret fra å lage sin vilje 
(testament) 
 
Velmenende: Vennligst ikke lat som å være uvitende. Dette er ikke en forfalsket 
rapport. Det er en anerkjent rapport, som alle islamske sekter akseptere. Selv 
Bukhari og Muslim, som har vært strengt forsiktige med enhver slik rapportering, 
som kan true deres eget synspunkt, har berettet denne hendelsen i deres bøker av 
hadith. De skriver at Den hellige profeten, mens han lå på sitt dødsleie, ba om papir 
og blekk, slik at han kunne ha sikker instruksjoner registrert for dem som ville 
bevare dem fra å gå seg vill etter at han døde. Noen av de tilstedeværende, 
opphisset av en politiker, forårsaket en slik forstyrrelse at profeten ble svært irritert 
og beordret dem til å forlate stedet. 
 
Sheikh: Jeg kan ikke et øyeblikk tro dette. Hvem kan være så dristig som å 
motsette seg Allahs Profet? Selv om en vanlig mann ønsker å skrive ned sin vilje 
(testament), kan ingen forhindre ham. Hvordan kan noen forhindre Den hellige 
profeten fra å skrive sitt testament? Å være ulydig mot ham er vantro. 
 
Siden testamentet til stormennene av et samfunn er en kilde til veiledning, ville 
ingen forhindre den fra å bli henrettet. Kalifene Abu Bakr og Umar fikk gjort deres 
testament, og ingen forhindret dem fra å gjøre det. Jeg gjentar, jeg aksepterer ikke 
en slik rapport. 
 
Velmenende: Du kan tro på det eller ei. Faktisk er enhver muslim overrasket over 
av å høre det. Hver og en, uansett rase eller samfunn han lever i, blir satt ut av å 
høre en slik hendelse. 
 
 
Ibn Abbas gråt fordi profeten ble forhindret fra å skrive sitt testament 
 
Det er ikke et spørsmål om sorg for deg og oss alene. Følgesvennene til profeten 
hulket også gråtende over denne tragiske hendelsen. Bukhari, Muslim, og andre 
prominente lærde fra deres sekt har rapportert at Abdullah ibn Abbas ofte gråt og 
sa: "Ve! Den Torsdagen! Ve! Hvordan det var på den Torsdagen." Da gråt han så 
mye at bakken ble våt med tårene hans. Folk spurte ham om hva som hadde skjedd 
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på den Torsdagen som fikk ham til å gråte. Han svarte at da Den hellige profeten lå 
på dødsleiet og ba om papir og blekk, slik at han kunne skrive ned sitt testament, 
som ville forhindre dem fra å gå seg vill etter ham, var det noen av de 
tilstedeværende som hindret ham fra å gjøre det og i tillegg sa at Den hellige 
profeten snakket tull (måtte Allah tilgi meg!). Denne Torsdagen kan ikke bli glemt. 
De tillot ikke Den hellige profeten i å skrive sitt testament, og de skadde ham med 
sine ord. 
 
 
Umar hindret Den hellige profeten fra å skrive sitt testament 
 
Sheikh: Hvem hindret profeten av Allah fra å skrive sitt testament? 
 
Velmenende: Det var den andre kalifen, Umar Ibn Khattab, som hindret profeten 
fra å skrive ned hans testament. 
 
Sheikh: Jeg er takknemlig for at du har gjort meg rolig. Disse uttalelsene plager 
meg. Jeg var tilbøyelig til å si at disse rapportene var blitt fabrikkert av sjiaene, 
men jeg holdt forble stille ut av respekt for deg. Nå forteller jeg deg hva som er i 
mitt hjerte. Jeg råder deg til ikke å spre slike oppdiktede historier. 
 
Velmenende: Jeg råder deg til å ikke  akseptere eller avvise fakta uten grundig 
vurdering. Du har gjort utilbørlig hastverk i denne saken og har siktet de uskyldige 
sjia med forfalskning. Dine egne bøker er fulle av rapporter som støtter vårt 
synspunkt. 
 
 
Kilder til hadithen  av "Forhindring av testament" 
 
Hvis du rådfører deg med dine egne bøker, vil du finne at dine egne godkjente 
lærde har berettet denne hendelsen. For  
eksempel Bukhari i sin Sahih, Vol.II, s. 118; Muslim i sin Sahih (slutten av sin 
Kitab al-Wasiyya); Hamidi i Jam'i Bainu's-Sahihain, Imam Ahmad ibn Hanbal, i 
sin Musnad, vol.I, s. 222, Ibn Abi'l-Hadid, i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, vol. II, s. 
563; Kirmání i sin Sharh al-Sahih 
 
 Bukhari; Nuwi i sin Sharh al-muslim; Ibn Hajar, i hans Sawa'iq; Qazi Abu Ali; 
Qazi Ruzbahan; Qazi Ayaz; Imam Ghazali, Qutbu'd-din Shafi'i; Muhammad Ibn 
Abu'l-Karim Shahrastani, Ibn Athir; Hafiz Abu Nu'aim Ispahani; Sibt Ibn Jauzi; og 
andre av dine lærde generelt har bekreftet denne tragiske episoden. De har skrevet 
at Den hellige profeten på sin retur fra den siste pilegrimsreisen ble syk. Når en 
gruppe av følgesvennene kom for å se ham, sa han: "Bring meg blekk og papir, slik 
at jeg kan skrive for dere et testament som ikke vil la dere gå vill etter meg." 
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Umar sa: "Denne mannen snakker tull, Koranen er tilstrekkelig for oss" 
 
Imam Ghazali har skrevet i sin Sirru'l-Alamin, Maqala IV, som Sibt Ibn Jauzi 
siterer også i hans Tadhkirat, s. 36, og mange andre av deres eminente lærde har 
rapportert at profeten ba folk om å bringe ham blekk og papir og ifølge enkelte 
rapporter sa han: "Bring meg blekk og papir, slik at jeg kan fjerne fra deres sinn all 
tvil om kalifatet etter meg, slik at jeg kan fortelle dere hvem som fortjener kalifatet 
etter meg." På dette punktet skriver de, Umar sa: "La denne mannen være, fordi 
han snakker virkelig tull ; Allahs bok er nok for oss." 
 
 
Profeten beordrer de kranglende følgesvennene om å forlate ham 
 
Noen av følgesvennene var enige med Umar, og noen var enige med Den hellige 
profeten. Det var så mye kaos og forvirring at profeten sa: "Kom dere vekk fra 
meg, det er ikke riktig å bli sint nær meg." 
 
Dette var den første forstyrrelse blant muslimene i nærvær av Den hellige profeten 
i løpet av alle hans 23 år av sin anstrengende tjeneste. Årsaken til dette problemet 
var kalifen Umar, som sådde frøene av splid blant muslimene. I dag er du og jeg, to 
brødre i islam, konstant i opposisjon overfor hverandre. 
 
 
Å kalle Den hellige profeten "denne mannen" var en stor fornærmelse 
 
Sheikh: Det var ikke forventet av en mann som deg å være så dristig som å uttale 
baksnakking om en slik en eminent person som kalif Umar. 
 
Velmenende: Fortell oss om jeg viste noen dristighet i fortelle historiske fakta fra 
din egen bok. Tror du at kalifen Umar var dristig da han hindret profeten fra å 
skrive sitt testament? Var han dristig da han fornærmet profeten foran ansiktet 
hans? En poet har med rette sagt: "Du ser splinten i mine øyne, men du ser ikke 
bjelken i ditt eget." Sier ikke Allah den Allmektige: "Muhammad er ikke faren til 
noen av deres menn, men profeten av Allah og Seglet av profetene?" Navnet på 
Den hellige profeten bør alltid uttales med respekt og ærbødighet. Han burde bli 
kalt "Allahs profet eller Seglet av profetene." Men Umar viste ingen respekt for 
den guddommelige forordning, i stedet for henviste han til Den hellige profeten 
som "denne mannen." Nå vennligst kan du fortelle meg i Allahs navn om frekkhet 
ble begått av meg eller av kalifen? 
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Ordet "hajar" som brukes av Umar betyr "tull" 
 
Sheikh: Hvorfor sier du at "hajar" betyr "tull?" 
 
Velmenende: Alle kommentatorer og deres store lærde gir betydningen av Hajar 
som" tull." For eksempel Ibn Athir i sin Jam'u'l-Usul, Ibn Hajar i sin Sharh-i-Sahih 
Bukhari, og forfatterne av andre samlinger av hadith gir ordet samme betydning. 
Respektert mann! Hvis noen sier "denne mannen snakker tull" om Den hellige 
profeten av Allah, har han ikke brutt oppførsel og påbudet av den hellige Koranen? 
 
 
Fornærmelse mot Den hellige profeten er vantro 
 
Den hellige profeten hadde ikke mistet sin profeti eller hans ufeilbarlighet. Hvis 
noen beskriver hans ord som "tull", betyr det ikke at en slik person var en ikke-
troende på Allah og Den hellige profeten? 
 
Sheikh: Er det riktig i lys av hans status som en kalif å finne feil med ham og si at 
han ikke tror på Allah og profeten? 
 
Velmenende: Når du hører at profeten er anklaget for å ytre tull så har du ingen 
innsigelser. Men når en mann som okkuperte kalifatet er sitert av mange av dine 
egne lærde som å ha fornærmet profeten, skylder du umiddelbart på sjiaene i stedet 
for å plassere skylden der den hører hjemme. 
 
Deres egne lærde som Qazi Ayaz; Shafi'i i sin Kitab al-Shifa; Kirmání i sin Sharh 
al-Sahih Bukhari, og Nuwi i sin Sharh al-Sahih Muslim har skrevet at mannen som 
brukte disse ordene klart ikke hadde noen tro på profeten av Allah. Så hvis noen 
motsetter seg Den hellige profeten, spesielt med krenkende ord eller sier at han 
snakket tull, ser vi tydelig at han ikke hadde noen tro på Allahs sendebud. 
 
 
Første skade i islam i nærvær av Den hellige profeten 
 
Du spurte meg om hvorfor jeg siktet ham for å skape splid blant folket. Deres egen 
lærde har innrømmet dette faktum. Den store lærden Hussain Meibudi sier i sin 
Sharh al-Diwan at den første forstyrrelse i islam som skjedde i nærvær av Den 
hellige profeten selv, var da han var på sitt dødsleie. Problemet begynte da Umar 
hindret profeten fra å skrive sitt testament. 
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Shahrastani sier i sin bok Milal wa Nihal, Muqaddama IV, at den første 
motsetningen mellom grupper av muslimer begynte da Umar nektet å tillate at 
blekk og papir ble brakt til profeten på sitt dødsleie. Ibn Abi'l-Hadid bekrefter dette 
faktum i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, vol. II, s. 563. 
 
 
Kan Den hellige profeten snakke tull? 
 
Sheikh: Hvis kalifen Umar sa disse ordene, finner jeg ikke det uhøflig. Når en 
mann er alvorlig syk, kan han bli delirisk. Hvis han snakker usammenhengende, 
kan vi henvise til hans tale som tull. I denne saken er det ingen forskjell mellom 
profeten og andre mennesker. 
 
Velmenende: Du er vel klar over at alle profeter er ufeilbarlige, og at dette 
karakteristiske forblir inntil døden. profeten Muhammed var absolutt ufeilbarlig 
ved denne anledningen da han sa at han ønsket å forhindre at hans folk fra å gå seg 
vill etter hans død. 
 
Hvis du går tilbake til de hellige versene i Koranen som sier: "Og han snakker ikke 
av (egen) tilbøyelighet, det er intet annet enn en åpenbaring åpenbart (for ham)," 
"Og du bør følge hva profeten pålegger på deg", "Og adlyd Allah og adlyd 
profeten", vil du selv forstå klart at hindringen av blekk og papir fra å bli brakt til 
Den hellige profeten var virkelig motstand mot Allah. Det er et anerkjent faktum at 
ordet "tull" var et åpent overgrep, og at når kalifen pekte ham ut som "denne 
mannen" var noe som var enda mer fornærmende. 
 
 
Ordene som "denne mannen snakker tull" var mest fornærmende 
 
Nå vil jeg gjerne at du skal fortelle meg hvordan du ville ha følt deg hvis noen i 
denne forsamlingen, pekte på deg, og sa "denne mannen er snakker tull." Du og jeg 
er ikke feilfrie, og vi kan snakke tull. Vil du kalt dette god oppførsel eller opplevd 
dette som fornærmende? Hvis en slik uttalelse er fornærmende i dette tilfellet, må 
du innrømme at en slik uforskammethet mot profeten var svært fornærmende. 
 
Og ingen kan benekte det faktum at det er en religiøse plikt for enhver muslim å 
holde avstand fra en mann som har en oppførsel mot profeten som var så støtende 
og uforskammet, når Allah tydelig har kalt ham i Koranen som Hans Profet og 
Seglet av profetene. Hvis du vil forlate dine fordommer, hva ville din sunne fornuft 
si om en mann som i stedet for å ta vare på Den hellige profeten som profeten til 
Allah og Seglet av profetene sa: "Denne mannen snakker tull?" 
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En kalif kan ikke fritas for ulydighet mot Den hellige profeten 
 
Sheikh: La oss anta at vi innrømmer at han gjorde feil. Men siden han var kalifen 
av profeten, og han hadde utøvd sin diskresjon for sikkerheten til religion var han 
fri fra all skylden. 
 
Velmenende: Først og fremst, din bemerkning om at siden han var kalifen av 
profeten og han utøvet skjønn er ganske irrelevant, fordi på den dagen da han sa 
disse ordene, var han ikke kalifen. Kanskje han ikke engang hadde drømt om det. 
 
For det andre, din bemerkning om at han utøvde sin diskresjon er også 
forbløffende. Har du ikke vurdert at i møte av en eksplisitt formaning, har ikke 
skjønn noe plass? Faktisk er det en feil som en ikke kan fritas fra. 
 
For det tredje, sa du at han gjorde det for sikkerheten til religion. Det er egentlig 
utrolig at lærde som deg skulle miste all sans for rettferdighet. 
 
 
Det var Den hellige profeten, og ikke Umar som var ansvarlig for sikkerheten 
til denne religion 
 
Respektert mann! Hvem var ansvarlig for bevaring av religion - profeten av Allah 
eller Umar Ibn Khattab? Har din sunne fornuft akseptere det punktet at Den hellige 
profeten (etter å uttalt tilstanden "Dere vil ikke gå på avveie etter at dette 
testamentet blir skrevet ned) kanskje ikke vet at skrivingen av testamentet var mot 
religion, eller at Umar Ibn Khattab var bedre klar over det og hindret Den hellige 
profeten fra å skrive sitt testament? Hvor utrolig! 
 
Du vet veldig godt at det å gå bort fra noe vesentlig av religion er en stor synd, og 
det kan ikke bli tolerert. 
 
Sheikh: Det er ingen tvil om at kalifen Umar hadde vurdert forholdene og 
omstendighetene som råder i religionen og hadde kommet til den konklusjon at 
hvis Den hellige profeten skrev noe, ville store forskjeller og forstyrrelser oppstå. 
Så det var for støtte og nytte av Den hellige profeten selv at han hindret blekk og 
papir fra å bli brakt til ham. 
 
Velmenende: Formålet med argument ditt synes å være at Den hellige profeten, 
som var ufeilbarlig, mens han instruerte sitt samfunn, ikke var tilstrekkelig klar 
over potensialet for konflikter etter hans død, og at Umar ledet ham i dette tilfellet. 
Men Koranen forteller oss: 
"Det sømmer seg ikke en troende mann eller kvinne at de skal ha noe valg i sin sak 
når Allah og hans sendebud har bestemt seg for en sak, og den som trosser Allah 
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og Hans sendebud, er klart på vidvanke."  (33:36) Kalifen Umar adlød ikke 
profetens ordre, hindret ham fra å skrive sitt testament. Dessuten var han 
uforskammet når han sa at profeten snakket tull. Dette raseriet skadet Den hellige 
profetens følelser at han ba folk å komme seg bort fra ham. 
 
 
Koranen alene er ikke tilstrekkelig for vår veiledelse 
 
Sheikh: Men den gode intensjonen av kalifen fremgår av hans siste ord "Boken av 
Allah er tilstrekkelig for oss" (dvs. vi har ikke behov for skriften av profeten til 
Allah) 
 
Velmenende: Faktisk er disse ordene det beste bevis på hans mangel på tro og hans 
uvitenhet om Koranen. Hvis han hadde kjent den virkelige realiteten av den hellige 
Koranen, ville han ha visst at Koranen alene ikke er tilstrekkelig for alle saker. Det 
har lagt ned grunnsetningene, men detaljerte forklaringer blir overlatt til sine 
tolkere og kommentatorer. Koranen inneholder ordrer som er aktuelle (nasikh), 
avskaffet (mansukh), generelle ('am), spesielle (khass), begrensete (muqayyad), 
komparative (mutàshabih), absolutte (mutlaq), synoptiske (mujmal), eller klare 
(mu'awwil). 
 
Hvordan er det mulig for en vanlig mann å utlede full nytte av denne Koranen uten 
hjelp av guddommelige velsignelser og tolkninger gitt av sine eksponenter? Hvis 
Koranen alene var tilstrekkelig for samfunnet, hvorfor var dette verset åpenbart: 
"Dere bør gjøre hva profeten av Allah påbyr dere å gjøre, og dere bør avstå fra det 
han forbyr dere fra." Allah sier også i Koranen: "...Men hadde de i stedet fremlagt 
det for Sendebudet, og for dem som har autoritet blant dem, så ville de blant dem 
forstått saken og utvunnet det fra dem…" (4:83) 
 
Det følger av dette at Koranen alene ikke ville tjene sitt formål uten kommentarene 
til sine eksponenter, det vil si, Muhammed og hans rene etterkommere . Her kan 
jeg igjen referere til den aksepterte hadithen (som jeg har sitert med noen av dens 
kilder på de tidligere nettene) som Den hellige profeten gjentok selv på tidspunktet 
for hans død og sa: "Jeg etterlater meg to store ting: Boken av Allah og min 
Ahlulbayt.Hvis dere følger disse to, vil dere aldri, aldri gå dere vill etter meg; for 
sannelig disse to vil aldri bli skilt fra hverandre før de møter meg på dammen av 
Kauthar." 
 
Den hellige profeten, som var inspirert av Allah, anså ikke Koranen isolert 
tilstrekkelig for vår frelselse. Han sa at vi skulle holde fast til Koranen og 
Ahlulbayt, da de ikke ville skilles fra hverandre til dommedagen, og at disse var 
kilder til veiledning for folket. Men Umar sa at Koranen alene er tilstrekkelig for 
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oss. Dette viser at han ikke bare forkastet den hellige avkommet men avviste også 
kommandoen til Den hellige profeten. 
 
 
Den hellige Koranen ber oss også om å rådføre oss med Ahlul dhikr, det vil si 
Ahlulbayt 
 
Hvem bør vi adlyde i dette tilfellet? Ingen fornuftig mann vil si at vi bør legge til 
side ordene fra Den hellige profeten og følge Umar. Så hvorfor godtar du Umar sin 
mening, og ignorerer ordene fra Den hellige profeten? Hvis Allahs bok var 
tilstrekkelig, hvorfor ble vi beordret til å spørre folket av dhikr, som Koranen sier: 
"...Så spør påminnelsens folk, om dere ikke vet." (16:43) 
 
Det er tydelig at "dhikr" betyr Den hellige profeten eller den hellige Koranen og 
folket av dhikr betyr Ahlulbayt til Den hellige profeten. 
 
Jeg har allerede avklart det i de tidligere nettene med gyldige argumenter og 
autentiske kilder at deres fremtredende lærde, som Suyuti og andre, har registrert at 
"folket av dhikr" betyr Ahlulbayt. 
 
 
Qutbu'd-din shirazi sin innvending til Umar sine ord 
 
Qutbu'd-din Shirazi, som er en av deres fremtredende lærde, sier i sin bok Kashfu'l-
Ghuyub: «Det er et anerkjent faktum at vi ikke kan gjøre fremskritt på veien uten 
en veileder. Vi lurer på påstanden til kalifen Umar, fordi siden vi har Koranen blant 
oss, så trenger vi ikke stå i behov av noen veileder. Det er akkurat som en mann 
som sier at siden vi har bøker av medisin, har vi ikke behov for en lege. Tydeligvis 
er det en falsk påstand fordi en mann som ikke kan løse sine problemer ved å lese 
bøker av medisin må oppsøke lege. Det samme gjelder  tilfelle av Koranen. Alle 
kan ikke utlede nytte av det gjennom ens evne. Man må nødvendigvis henvende 
seg til de som har kunnskap om Koranen.  
 
Koranen sier: "...Men hadde de i stedet fremlagt det for Sendebudet, og for dem 
som har autoritet blant dem, så ville de blant dem forstått saken og utvunnet det fra 
dem…" (4:83) 
 
Faktisk er den virkelige boken hjertet av en som besitter kunnskap, som Koranen 
sier: 
"Nei, dette er klare tegn i deres bryst som er gitt viten." (29:49) 
 
I henhold til dette sa Ali: "Jeg er Allahs snakkende bok, og denne Koranen er den 
stumme boken." 
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Så ifølge kunnskapens folk tok Umar feil. Det var en stor urett mot Den hellige 
profeten av Allah at han ble forhindret fra å skrive sin vilje. 
 
 
Abu Bakr ble ikke forhindret fra å skrive sitt testament 
 
Med hensyn til din gjentatte påstand om at Abu Bakr og Umar ikke ble forhindret 
fra å skrive sitt testament, innrømmer jeg at det er sant. Det er overraskende, at alle 
deres historikere og beretninger har registrert i sine autentiske bøker at da kalif 
Abu Bakr var på tidspunktet for hans død, spurte han Uthman Ibn Affan om å 
skrive ned hva han (Abu Bakr) sa. Det var hans testament. Han skrev ned hva Abu 
Bakr diktert til ham. Umar og andre var også til stede ved denne anledningen. 
Ingen hadde innvendinger. Umar sa ikke: "Boken til Allah er tilstrekkelig for oss, 
vi trenger ikke Abu Bakr testament." Men han tillot ikke Den hellige profeten av 
Allah i å skrive ned sitt testament. 
 
Dette viser at alt den fornærmende oppførselen og forhindringen fra å la profeten 
få skrive ned hans testament ikke var noe annet enn politisk konspirasjon. 
 
Ibn Abbas var helt berettiget i gråt. Hele den muslimske verden burde ha grått 
blod. Hvis profeten hadde fått sjansen til å skrive ned sitt testament, ville 
spørsmålet om kalifatet blitt tydelig løst. De tidligere uttalelser fra profeten ville ha 
blitt bekreftet. Men politikerne gjorde opprør mot ham og sto i veien for ham. 
 
Sheikh: Hvorfor hevder du at Den hellige profeten ønsket å si noe om kalifatet? 
 
Velmenende: Før profeten døde, ble alle viktige religiøse lover ble åpenbart. 
Verset av "Perfeksjonering av religionen" gjorde dette klart. Selvfølgelig saken av 
kalifatet var slik at han ønsket å være sikker på at det ikke ville være noen 
misforståelser om det. Jeg har allerede fortalt deg at Imam Ghazali i sin Sirru'l-
Alamin (Maqala IV) har registrert at Den hellige profeten sa: "Bring meg blekk og 
papir, slik at jeg kan fjerne fra deres sinn tvil om kalifatet, og at jeg kan gjenta for 
dere hvem som fortjener rangeringen". "Hans ord", slik at dere ikke går dere vill 
etter meg" beviser at målet for hans testament var veiledning av samfunnet. I saken 
om veiledning, ble det ikke lagt vekt på noe nødvendige med unntak for kalifatet 
og imamat (lederskap). 
 
Bortsett fra dette har vi ikke understreket poenget at Den hellige profeten ønsket å 
si noe om kalifatet eller lederskap. Sannelig ville han skrive noe om veiledning til 
folket, slik at de ikke skulle gå seg vill etter ham. Så hvorfor fikk han ikke skrevet 
ned sitt testament? Selv om vi antar at det å hindre ham fra å gjøre det var riktig, 
var det også nødvendig å fornærme og krenke ham? 
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Så det er klart at Ali var profetens umiddelbar etterfølger 
 
Disse tingene gjør det helt klart at Ali var den umiddelbare etterfølger av profeten 
av Allah. Selv om sistnevnte gjentatte ganger annonserte dette faktum i fortiden, 
ville han ved dette siste stadiet å ta det opp i sitt testament, slik at ansvaret til 
samfunnet kunne gjøres sikrere. Men politikerne visste hva han ønsket å gjøre, slik 
at de hindret ham fra å gjøre det og fornærmet ham. 
 
Den hellige profeten hadde lagt vekt på i mange hadith at Allah har utnevnt 
ambassadører for de hellige profeter: Adam, Noah, Moses, Jesus og andre, og at 
han utnevnte for ham hans ambassadør, Ali. 
 
Han sa også: "Ali er min umiddelbare etterfølger (ambassadør) etter meg i min 
Ahlulbayt og mitt samfunn." 
 
Sheikh: Hvis disse rapportene viser seg å være sanne, er de ikke fortalt med perfekt 
kontinuitet. Hvordan kan du utlede myndighet fra dem? 
 
Velmenende: Enstemmigheten av meningen om profetens vilje i henhold til oss er 
bevist ved uttalelser fra det hellige avkommet til Den hellige profeten. Videre kan 
du kanskje huske at jeg i de tidligere nettene fortalte deg  at deres lærde betrakter 
en ensom rapport som gyldig. Utenom disse rapportene, hvis det ikke er noen 
eksakt enighet om ordlyden, er det absolutt enighet om den generelle betydningen. 
 
 
Hadith 'la Nuris' avvist 
 
Dessuten legger du utilbørlig vekt på kontinuitet av rapporter. Når du er brakt til 
taushet av våre argumenter, tar du ly bak behovet for kontinuitet. Kan du bevise 
kontinuiteten i hadith 'la Nuris' (vi etterlater ingen arv)? Du selv innrømmer at 
fortelleren av denne hadith var Abu Bakr eller Aus Ibn Hadasan. Men millioner av 
monoteister og oppriktige muslimer i alle aldre har avvist denne såkalte hadithen. 
Det beste bevis på falskhet av denne hadith er at den ble avvist ved porten til 
kunnskap av Den hellige profeten, Ali, og av hele avkommet til Den hellige 
profeten. Disse menneskene har bevist at hadithen ble oppdiktet. 
 
Som jeg allerede har sagt tidligere, sa Den hellige profeten: "For hver profet er det 
en etterfølger og arving, sannelig, Ali er min etterfølger og arving." 
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Kalifatet tilhører arvingen av kunnskap 
 
Hvis du sier at deres arv ikke var ment å være arv av rikdom, men av kunnskap 
(selv om det har blitt bevist at de mente arv av formue) så forblir mitt synspunkt 
klarere. Arven til profetens kunnskap fortjente posisjonen til kalifatet mer enn noen 
av dem som var blottet for Den hellige profetens kunnskap. 
 
For det andre har det blitt bevist at profeten gjorde Ali til hans umiddelbare 
etterfølger og arving, ifølge hadith fortalt av deres egne lærde. Allah utnevnet ham 
til denne rangen. Kunne profeten ha unnlatt å fortelle sin etterfølger og arving? 
 
Dessuten er det veldig rart at løsingen av spørsmål vedrørende religiøse lover at 
Abu Bakr og Umar aksepterte Alis beslutninger. Deres egne lærde og historikere 
har registrert dommene avsagt av Ali under kalifatet til Abu Bakr, Umar og 
Uthman. 
 
Hafiz: Det er veldig rart at du hevder at kalifene ikke visste om de religiøse 
forordninger og at Ali pleide å minne dem. 
 
Velmenende ; Det er ikke noe rart ved det. Å vite alle forskriftene er svært 
vanskelig. Det ville ikke være mulig for en mann å ha en slik fullkommen 
kunnskap med mindre han var Profet av Allah eller 'Porten av kunnskapen" til Den 
hellige profeten. Dine egne store lærde har registrert disse faktaene i sine 
autentiske bøker. Jeg siterte et eksempel slik at uinformert menn ikke tror at vi sier 
disse tingene for å fornærme dem. 
 
 
Alis mening om en kvinne som fødte et barn etter seks måneders graviditet 
 
Imam Ahmad Hanbal i sin Musnad; Imamu'l-Haram Ahmad Ibn Abdullah Shaefi'i 
i sin Dhakha'ir al-Uqba; Ibn Abi'l-Hadid i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha; og Sheikh 
Sulayman Hanafi i sin Yanabiu'l-Mawadda, kapitell.56, siterer fra Ahmad Ibn 
Abdullah; Ahmad ibn Hanbal, Qala'i; og Ibn Saman rapportere følgende hendelse: 
 
"Umar ønsket å steine en kvinne fordi hun hadde født et barn etter seks måneders 
graviditet. Ali sa: ''Allah sier i Koranen at tiden, fra unnfangelse til normert tid av 
amming, dekker en periode på tretti måneder. Siden ammeperioden er i to år, er 
perioden av svangerskapet seks måneder. Dette betyr at en fødsel av et barn er 
mulig etter en graviditet på seks måneder. Så slapp Umar kvinnen fri og sa: "Om 
Ali ikke hadde vært der, ville Umar ha gått til grunn." 
 
I det samme kapitlet siterer han fra Ahmad Ibn Hanbal sin Manaqib: "Da Umar 
stod ovenfor et vanskelig problem, og ikke var i stand til å forstå det, støttet han 
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seg til Alis forståelse." En rekke slike hendelser fant sted under kalifatet til Abu 
Bakr og Uthman. Når de ble fanget inn i noen problemer, kalte de på Ali som den 
virkelige dommeren. De selv handlet i samsvar med hans beslutning. 
 
Nå lurer du kanskje på hvorfor de ikke godtok Alis bevis i saken vedrørende 
Fadak. I dette tilfellet valgte de å følge sine egne lyster og rev bort retten til 
Fatima. 
 
 
Hadithen 'la nuris' er ikke brukt til andre eiendommer 
 
Det tredje argumentet for å bevise falskheten av denne hadith er kalifen Abu Bakrs 
egen forklaring og handling. Hvis hadithen var riktig, ville uansett hva profeten 
hadde etterlatt ha blitt inndratt. Arvingene ville ikke hatt noe rett over noe igjen, 
men Abu Bakr ga Fatimas leilighet til henne og ga også leilighetene av konene til 
profeten, Aisha, Hafsa og andre til dem som sin arv. 
 
 
Abu Bakrs returnering av Fadak til Fatima og Umars intervensjon 
 
Bortsett fra dette, hvis hadithen var riktig og hvis Abu Bakr mente at det var 
profetens ordning, så hvorfor, etter å inndratt Fadak (som han anså for å være 
veldedighet som tilhører muslimene) skrev han et dokument om at eiendommen 
skulle bli returnert til Fatima? Senere grep kalifen Umar inn og ødela dokumentet. 
 
Hafiz: Dette er en unik påstand. Jeg har aldri hørt at kalifen retunerte tilbake 
Fadak. Hva er kilden til denne rapporten? 
 
Velmenende: Til nå er du sikkert kjent med at jeg aldri hevder noe som jeg ikke 
fullt ut kan støtte. Ibn Abi'l-Hadid i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha og Ali ibn 
Burhanu'd-din Shafi'i i sin Ta'rikh Siratu'l-Halabiyya vol. III, s. 391, skriver at Abu 
Bakr ble rørt til tårer av Fatimas lidenskapelig tale. Han gråt på grunn av Fatima 
vanskelige situasjon og skrev et dokument som oppga at eiendommen skulle bli 
returnert til henne. Men Umar ødela dokumentet. 
 
Det er imidlertid overraskende at den samme Umar, som i løpet av Abu Bakrs 
kalifat protestert mot retur av Fadak, sendte den tilbake til sine arvinger i sitt eget 
kalifat. Tilsvarende returnerte Amavidene og Abbasidenes kalifer også den til dens 
arvinger av Fatima. 
 
Hafiz: Det du sier er faktisk veldig overraskende. Hvordan er det mulig at kalifen 
Umar som ifølge dine påstander, hadde så bittert hindret retur av Fadak til Fatima, 
returnerte den til arvinger av Fatima? 
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Velmenende: Overraskende er det, selvfølgelig. Med din tillatelse legger jeg ved 
rapporter om deres godkjente lærde på autoriteten til kalifene som returnerte og tok 
tilbake Fadak. 
 
 
Kalifen returnerer tilbake Fadak til etterkommerne av Fatima 
 
Den velkjente beretteren og historikeren av Medina, Allama Samhudi (død 911 
EH), i sin Ta'rikhu'l-Medina og Yaqut Ibn Abdullah Rumi i sin Mu'ajamu'l-Buldan, 
oppgis det at under Abu Bakrs kalifat, tok han besittelse av Fadak. Umar, under 
hans regjeringstid, returnerte den tilbake til Ali og Abbas. Hvis Abu Bakr tok det 
på ordre fra Den hellige profeten og betraktet det som eiendommen til muslimene, 
på hvilket prinsipp fikk Umar betrodd noe som tilhører alle muslimer til en 
enkeltperson? 
 
Sheikh: Kanskje hans intensjon i å gi ut eiendommen til en enkeltperson, var at det 
ville forbli i varetekt av muslimene. 
 
Velmenende: Noen ganger er et vitne  smartere enn saksøkeren for hvem han gir 
bevis. Kalifen hadde ingen slik idé. Dersom eiendommen hadde blitt returnert for 
utgiftene til muslimene, må det ha vært registrert inn i historien. Men alle 
fremtredende historikere skriver at den ble gitt ut i favør av Ali og Abbas. Ali 
akseptert Fadak som sin rettmessige arving, ikke som et individuell muslim. En 
muslim kan ikke eie eiendom av alle muslimer. 
 
 
Returnering av Fadak ved Umar ibn Abdu'l-aziz 
 
Sheikh: Kanskje referansen er til Umar Ibn Abdu'l-Aziz. 
Velmenende: Ali og Abbas var ikke i live under tiden av Umar Ibn Abdu'l-Aziz. 
Det er en egen historie. Allama Samhudi i sin Ta'rikhu'l-Medina og Ibn Abi'l-
Hadid i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, vol. IV, s. 81, berettet fra Abu Bakr Jauhari 
at når Umar Ibn Abdu'l-Aziz okkupert setet for kalifatet, skrev han til guvernøren 
sin i Medina om å gi tilbake Fadak til etterkommerne av Fatima. Deretter kalte han 
på Hassan Ibn Hassanu'l-Mujtaba (og ifølge enkelte rapporter kalte han på Imam 
Ali Ibnu'l-Hussain) og returnerte Fadak til ham. 
 
Ibn Abi'l-Hadid skriver om dette i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, vol. IV, s.81, med 
følgende ord: "Dette var den første eiendommen som ble revet bort urettferdig og 
deretter ble gitt over til etterkommerne av Fatima av Umar Ibn Abdu'l-Aziz." Det 
var i deres besittelse i lang tid før kalif Yazid Ibn Abdu'l-Malik tilranet det igjen. 
Deretter okkuperte Bani Umayya det. Når kalifatet gikk til Bani Abbas, betrodde 
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den første Abbasid kalifen, Abdullah Saffa, Fadak til etterkommere av Imam 
Hassan, som distribuerte dens inntekt, i henhold til arveretten, til etterkommerne av 
Fatima. 
 
 
Returnering av Fadak til etterkommerne av Fatima ved Abdullah Mahdi og 
Mamun, Abbasidene 
 
Når Mansur forfulgte etterkommerne av Imam Hassan, snappet han bort Fadak fra 
dem igjen. Da hans sønn, Mahdi, ble kalif, retunerte han den tilbake til dem. Når 
Musa ibn Hadi ble kalif, tilranet han igjen Fadak. Når Mamunu'r-Rashid, 
abbasideren okkupert setet av kalifatet, beordret han Fadak å bli gitt tilbake til 
etterkommere av Ali. 
 
Yaqut Hamawi siterer Mamun sine ordre i hans Mu'ajamu'l-Buldan. Mamun skrev 
til sin guvernør i Medina: "Sannelig, Den hellige profeten av Allahs etterlot Fadak 
til sin datter, Fatima. Dette faktumet var etablert og kjent for etterkommerne av 
Den hellige profeten." 
 
Den velkjente poeten Di'bal Khuza'i, var også til stede på dette tidspunktet. Han 
resiterte noen verspar, hvorav den første betyr: "I dag er vi alle glade og jubler. 
Mamun har returnert Fadak til Bani Hashim." 
 
 
Bevis på at Fadak hadde blitt gitt til Fatima  
  
Det har blitt bevist av ugjendrivelige argumenter at Fadak hadde blitt gitt av Den 
hellige profeten til Fatima. Den ble ranet uten noen begrunnelse. Men senere 
kalifer, på grunnlag av rettferdighet og for politiske hensyn, returnerte Fadak 
tilbake til etterkommerne av den undertrykte kvinnen (Fatima).  
  
  
Hafiz: Hvis Fadak ble gitt til henne som en gave, hvorfor hevdet hun det som sin 
arv og ikke nevnte noe om en gave?  
  
Velmenende: Først hevdet hun det som en gave. Men når vitner ble krevd fra 
eiendommens beboere, i motsetning til påbudet av Den hellige profeten av islam, la 
hun frem vitner. Deres bevis ble avvist. Hun ble dermed tvunget til å søke 
beskyttelse under loven om arv.  
  
Hafiz; Jeg er redd du tar feil. Vi har ikke sett noen registreringer over Fatimas 
påstand om at Fadak var en gave.  
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Velmenende: Nei, jeg tar ikke feil. Dette faktum er registrert, ikke bare i sjia bøker, 
men også i de som er skrevet av din egen fremtredende lærde. Den er registrert i 
Siratu'l-Halabiyya s.39, utarbeidet av Ali Ibn Burhanu'd-din Halabi Shafi'i (døde 
1044 EH) at Fatima først protesterte mot Abu Bakr at hun eide Fadak og at det 
hadde vært gitt til henne av Den hellige profeten av Allah. Siden vitner ikke var 
tilgjengelig, ble hun tvunget til å hevde sin rett i henhold til loven om arv.  
  
Også Imam Fakhru'd-din Razi skriver i hans Tafsir al-Kabir om kravet til Fatima; 
Yaqut Hamawi i sin Mu'ajamu'l-Buldan; Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali i Sharh al-
Nahju'l-Balagha, vol.IV, s. 80, fra Abu Bakr Jauhari og den fanatiske Ibn Hajar i 
Sawa'iq al-Muhriqa, s.21, under overskriften Shuhubhat al-Rafza, VII Shubha, 
beretter at den første påstanden om Fatima var at Fadak hadde vært en gave. Når 
hennes vitner ble avvist, var hun i en tilstand av mye smerte og sa i sinne at hun 
ikke ville snakke med Abu Bakr og Umar igjen.  
  
  
Og så var det ... hun så dem aldri igjen og snakket ikke til dem. Når tidspunktet for 
hennes død nærmet seg, spesifiserte hun i hennes testament at ingen av disse 
personene skulle ta del i hennes begravelsesbønn. Hennes onkel, Abbas, ba 
begravelsesbønnen, og hun ble begravlagt om natten. Ifølge sjia kilder og ifølge 
uttalelser fra de hellige Imamene, utførte Ali begravelsesbønnen.  
  
  
Påstanden om at Abu Bakr handlet i henhold til "Vers av bevis" og dens svar  
  
Hafiz: Selvfølgelig er det ingen tvil om at Fatima var veldig misfornøyd, men Abu 
Bakr Siddiq er ikke så mye til å klandre. Han var nødt til å handle i henhold til 
manifest koden til religionen. Siden "Vers av bevis" er av generell betydning, og 
en som hevder må produsere to menn eller en mann og to kvinner, eller fire 
kvinner som vitner, og da det i dette tilfellet ikke var tilstrekkelig antall vitner, 
kunne ikke kalifen gi dom i favør av Fatima.  
  
  
Velmenende: Hafiz Sahib har sagt at kalifen var forpliktet til å handle i henhold til 
religiøse lover, og siden fullstendig bevis ikke var tilgjengelig kunne han ikke avsi 
en dom. Jeg vil svare på dette punktet, og jeg ber dere om å være rettferdige i å 
vurdere min kommentar.  
  
 
Å kreve vitner fra beboerne var mot religiøs lov  
  
Først sa du at Abu Bakr ble "tvunget i henhold til religiøs lov". Kan du fortelle 
meg hvilken religiøs forordning som krever vitner fra en som er i besittelse av 
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eiendommen? Det har blitt bevist at Fatima var i besittelse av Fadak. Som 
rapportert av alle lærde, var det imot religiøs lov at Abu Bakr krevde vitner fra 
henne. Sier ikke vår religiøse lov at vitner skal fremstilles av anklageren og ikke av 
den som eier eiendommen?  
  
  
For det andre, ingen benekter den generelle betydningen av "Verset av bevis", men 
det har også en spesiell betydning.  
  
Hafiz: Hva mener du med en spesiell betydning?  
 
Velmenende: Beviset for dette er rapporten som er registrert i deres autentiske 
bøker av hadith, om Khazima Ibn Thabit. Han ga bevis til støtte for Den hellige 
profeten i en sak om salg av en hest. En araber hadde gjort et krav mot Den hellige 
profeten og hans (Khazimas) eneste bevis ble ansett som tilstrekkelig. profeten ga 
ham tittelen Dhu'sh-Shahadatain fordi han ble ansett for å være lik to rettferdige 
vitner. Dette eksemplet viser at "Verset av bevis" åpner for unntak under visse 
omstendigheter. Når Khazima, en individuell troende og følgesvenn blant 
samfunnet, ble gjort et unntak til vedrørende verset, var isåfall Ali og Fatima som 
var ufeilbarlig i henhold til "Verset av Renhet" i en bedre posisjon til å nytte fra 
dette unntaket. De var definitivt fri fra all falskhet. Å avvise deres bevis, er som å 
avvise bevis fra Allah.  
  
  
Å avvise vitnene til Fatima var mot religiøs lov  
  
Hazrat Fatima hevdet at Fadak ble gitt til henne som en gave av sin far, og at det 
var i hennes besittelse og kontroll under profetens levetid. Hun ble bedt om å avgi 
vitner. Hun fremstilte Amiru'l-Mominin Ali ibn Abi Talib, Hassan og Hussain som 
hennes vitner. Men deres vitnesbyrd ble avvist. Var ikke denne handlingen 
urettferdig? Det er utenfor fatteevne hvordan noen kunne avvise Alis vitnesbyrde.  
Allah sier i den hellige Koranen at vi skal være med Ali, med andre ord, at vi bør 
følge ham. Zaid al-Adl ble inkarnasjonen av sannheten på grunn av hans ekstreme 
sannferdighet. Tilsvarende ble Ali ble kalt "den sannferdige", som Allah sier: 
"Dere som tror! Vær forsiktig med (din plikt til) Allah, og være med de 
sannferdige." (9:119) "De sannferdig" refererer til profeten Muhammed, Ali, og 
den hellige Ahlulbayt.  
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"De sannferdige" refererer til Muhammad og Ali  
  
Hafiz: Hvordan beviser dette verset ditt syn, noe som kan bety at å følge Ali er 
obligatorisk for oss?  
  
Velmenende: (1) Dine fremtredende lærde har skrevet i sine bøker og kommentarer 
at dette verset ble åpenbart i lovprisning av Muhammed og Ali. "De sannferdige" 
refererer til disse to hellige mennene, og ifølge enkelte rapporter betyr det Ali; 
andre rapporter sier at det refererer til avkommet til Den hellige profeten.  
  
 Imam Tha'labi i kommentaren Kashfu'l-Bayan, Jalalu'd-din Suyuti sin rapportering 
fra Ibn Abbas i hans Durru'l-Manthur, Hafiz Abu Said Abdu'l-Malik ibn 
Muhammad Khargushi sin rapportering fra Asma'is i hans Sharafu'l-Mustafa, og 
Hafiz Abu Nu'aim Ispahani i sin Hilyatu'l-Auliya forteller at profeten sa: "Disse 
sannferdige er Muhammed og Ali."  
 
Sheikh Sulayman Hanafi i sin Yanabiu'l-Mawadda, kap. 39, s.1191, rapportering 
fra Muwaffaq Ibn Ahmad Khawarizmi, Hafiz Abu Nu'aim Ispahani, og Hamwaini 
relaterer i hjemmel fra Ibn Abbas, som sa: "I dette verset er 'de sannferdig' 
Muhammed og hans hellige etterkommere"  
  
Og Sheikhu'l-islam Ibrahim Ibn Muhammad Hamwaini, en av dine eminente lærde 
i sin Fara'idu's-Simtain, Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i i sin Kifayatu't-Talib, 
kap. 62, og Muhadith Sham i sin Ta'rikh, rapporterer fra sine kilder, skriver: "Med 
'de sannferdige' , menes Ali ibn Abi Talib."  
  
(2) Allah sier: "Men den som kommer med det sanne og som stadfester det, disse 
er de som har taqwa." (39:33)  
  
Jalalu'd-din Suyuti i Durru'l-Manthur, Hafiz Ibn Mardawiyya i Manaqib, Hafiz 
Abu Nu'aim i Hilyatu'l-Auliya, Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i i Kifayatu't-
Talib, kap.62, og Ibn Asakir i sin Ta'rikh, rapporterer fra et utvalg av 
kommentatorer, forteller følgende på vegne av Ibn Abbas og Mujahid:  
  
"Den som bringer sannheten er Muhammed, og han som vitner om det er Ali ibn 
Abi Talib."  
  
(3) Allah sier i kapittel Al-Hadid av den hellige Koranen:  "Og (for) de som tror på 
Allah og alle Hans sendebud, disse er de sannferdige og rollemodellene i Herrens 
øyne. De har sin lønn i vente, og sitt lys…"(57:19) 
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Imam Ahmad ibn Hanbal i sin Musnad og Hafiz Abu Nu'aim Ispahani i Manazil 
Mina'l-Koranen Fi, beretter Ali med utgangspunkt i Ibn Abbas, at dette hellige 
verset ble åpenbart til ære for Ali refererer til ham som blant de sannferdige.  
  
(4) I kapittel Nisa (Kvinner) sier Allah: "De som viser lydighet mot Allah og mot 
Sendebudet, vil være sammen med dem som Allah har benådet med hans 
nådegaver; profetene, de sannferdige, rollemodellene og de rettskafne. Gode 
følgesvenner er dette." (4:69) 
  
I dette verset refererer også de sannferdige til Ali. Det er mange hadith fortalt av 
dine lærde og våre, som indikerer at Ali var den sannferdige av samfunnet og 
faktisk den mest opphøyde blant de sannferdige.  
  
 
Ali er den mest opphøyde blant de sannferdige  
  
Mange av dine fremtredende lærde har skrevet i sine bøker at Den hellige profeten 
sa: "Det er tre store sannferdige: - Hizqil, den troende av Faraos folk, Habib Najjar 
av Sura Yasin, og Ali ibn Abi Talib, som er mer overordnet enn dem alle." Disse 
har alle registrert denne hadithen: Imam Fakhru'd-din Razi i hans Tafsir Kabir; 
Imam Tha'labi i Kashfu'l-Bayan; Jalalu'd-din Suyuti i Durru'l-Manthur;  Imam 
Ahmad ibn Hanbal i Musnad; Ibn Shirwaih i Firdaus; Ibn Abi'l-Hadid i Sharh al-
Nahju'l-Balagha, vol. II, s.451; Ibn Maghazili Shafi'i i Manaqib; og Ibn Hajar 
Makki i Sawa'iq al-Muhriqa (30. hadith ut av 40 hadith at han har kommentert om 
dydene til Ali) siterer fra Bukhari, som rapporterer fra Ibn Abbas, med unntak av 
den siste setningen.  
  
Også Sheikh Sulayman Balkhi i sin Yanabiu'l-Mawadda, kap. 42, siterer fra 
Musnad Imam Hanbal; Abu Nu'aim Ibn Maghazili Shafi'i; den stor taleren 
Khawarizmi siterer fra Abu Laila og Abu Ayyub Ansari i hans Manaqib; Ibn Hajar 
i hans Sawa'iq (og en rekke andre) forteller at profeten sa: "Det er tre sannferdige: - 
Habib Najjar, den troende av folket i kapittel Yasin som sa: 'Dere mennesker! Følg 
profetene'; Hizqil, den troende av Faraos folk, som sa: 'Dreper du en mann som 
tilber Allah?', Og Ali ibn Abi Talib, som er den mest opphøyde av dem alle."  
  
Folk er forbløffet av å se hvordan din forståelse er dempet av din fordervelse. Du 
selv beviste med ulike hadith i samsvar med Koranen, at Ali okkuperte den høyeste 
rang blant de sannferdige og likevel kaller du andre "siddiq" (sannferdig) til tross 
for at ikke et eneste vers har blitt rapportert om deres sannferdighet.  
  
Herrer! Vennligst vær rettferdige. Var det riktig å avvise beviset for den personen 
som Gud kaller "siddiq" i Koranen, en som vi har blitt beordret om å følge?  
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Ali er med sannheten og med Koranen  
  
Den hellige profeten sa: "Ali er alltid med sannheten og sannheten dreier seg rundt 
Ali." Khatib Baghdadi i sin Ta'rikh, vol. IV, s. 321, Hafiz Ibn Mardawiyya i 
Manaqib, Imam Ahmad ibn Hanbal i Masnad, Fakhru'd-din Razi i Tafsir al-Kabir, 
vol.I, s. 111, Ibn Hajar Makki i Jam'u's-Saghir, Vol.II, s. 74,75, 140 og Sawa'iq al-
Muhriqa, ch.IX, Fasl 11, hadith 21, berettet fra Umm Salma og Ibn Abbas også i 
Yanabiu'l-Mawadda, kap. 65, s. 185, tar fra Jam'u's-Saghir av Jalalu'd-din Suyuti, i 
tillegg, i Ta'rikhu'l-Khulafa, s.116, Faizu'l-Qadir, vol. IV, s. 358, beretter fra Ibn 
Abbas Manaqibu's-Sabi'in, s. 237, hadith 44 siterer fra forfatteren av Firdaus; 
Sawa'iq al-Muhriqa, kap.59, del 2, s. 238, fortellende fra Umm Salma og 
Muhammed ibn Yusuf Ganji Shafi'i i Kifayatu't-Talib, noen av dem fortellende fra 
Umm Salma, noen fra A'ysha og noen fra Muhammed ibn Abu Bakr, alle forteller 
at de hørte profeten si: "Ali er med Koranen og Koranen er med Ali, og det vil 
aldri være en forskjell mellom de to, og de to skal ikke skille seg fra hverandre før 
de når meg ved dammen av Kauthar. "  
  
Noen fortellere har rapportert disse ordene: "Sannhet er alltid med Ali, og Ali er 
alltid med sannheten.  Det blir ingen forskjell mellom de to, og de to skal ikke være 
atskilt fra hverandre."  
  
Ibn Hajar skriver i Sawa'iq al-Muhriqa, kap. 9, del 2, s. 77, at Den hellige profeten 
på sitt dødsleie, sa: "Jeg etterlater dere to ting. Allahs bok og min familie, min 
Ahlulbayt." Deretter holder han Alis hånd, hever den og sier: "Denne Ali er med 
Koranen og Koranen er med Ali. De to vil ikke skille seg fra hverandre før de når 
meg ved dammen av Kauthar. Da vil jeg spørre hver av dem om saken fra 
hverandre."  
  
Det er også generelt fortalt at profeten sa: "Ali er med sannheten og sannheten er 
alltid med Ali. De dreier seg rundt hverandre." Sibt Ibn Jauzi, i Tadhkirat al-
Khawasu'l-Umma, s.20, i forbindelse med "Hadithen av Ghadir", forteller at Den 
hellige profeten sa: "La sannheten bevege seg rundt Ali, i hvilken retning han 
beveger seg." Sibt kommenterer dette og sier: "Denne hadithen beviser at hvis det 
er noen uenigheter mellom Ali og en hvilken som helst følgesvenn, vil sannheten 
alltid være med Ali."  
 
 
 Lydighet mot Ali er lydighet til Allah og Hans hellige profet  
  
Det er registrert i bøkene som har blitt nevnt, og i andre autentiske bøker av dere at 
Den hellige profeten ofte sa: "Ali adlyder sannelig meg, og den som adlyder meg, 
adlyder sannelig Allah. Den som ikke adlyder Ali, adlyder sannelig ikke meg, og 
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den som ikke adlyder meg, adlyder sannelig ikke Allah." Abu'l-Fath Muhammad 
Ibn Abdu'l-Karim Shahrastani rapporterer i sin Milal-wa-Nihal at Den hellige 
profeten sa: "Virkeligheten er at Ali alltid er med sannheten, og de som følger ham 
er med sannheten."  
  
Med alle disse eksplisitte rapportene, som er registrert inn i deres egne autentiske 
bøker, var ikke det å nekte å være enig med Ali, det samme som å nekte å være 
enig med Den hellige profeten?  
  
 
Kalifen Abu Bakr fulgte ikke loven om bevis i andre tilfeller  
  
Det andre punktet som du har lagt frem, er at kalifen ble tvunget til å handle i 
henhold til den ytre koden til religionen, siden "verset av bevis" i sin alminnelighet 
brukes i dette tilfellet. Derfor, i fravær av vitner, kunne han ikke gi bort 
"eiendommen som tilhører muslimene" til Fatima, på grunnlag av hennes krav 
alene. Snarere var han så forsiktig at han krevde, i motsetning til det religiøse 
påbudet, vitner fra selve de som satt i besittelse av eiendommen. For det første har 
jeg allerede fortalt deg at Fadak ikke var eiendommen av muslimene. Den ble gitt 
til Fatima som en gave av sin far, og det ble holdt i besittelse av henne.  
  
For det andre, hvis kalifen faktisk ønsket å følge religiøse lover, burde han strengt 
fulgt dette i alle tilfeller. Hvorfor innførte han et nytt vedtak med annerledes 
håndtering? Han pleide å gi eiendom av muslimer til andre i respons til bare 
verbale påstander uten å innhente bevis fra eventuelle vitner. Men i tilfelle av 
Fatimas eiendom ble han svært forsiktig.  
  
Ibn Abi'l-Hadid har registrert i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, vol. IV, s. 25, at han 
spurte Ali Ibnu'l-Fariqi, en lærer i Madrasa Gharbi i Bagdad, om Fatima hadde rett 
og snakket sant om hennes krav. "Han sa:«Ja». Jeg sa: «Hvis hun hadde rett og 
snakket sant, hvorfor ga ikke kalifen Fadak i hennes favør?»  
Han (Fariqi) smilte (selv om han aldri spøkte) og sa at hvis han hadde gitt ut Fadak 
til Fatima den dagen, ville hun den neste dagen ha kommet for å kreve kalifatet for 
sin mann. Da ville kalifen ha blitt tvunget til å returnere denne retten også, siden 
han ville ha akseptert hennes sannferdighet i det første tilfellet."  
  
Ifølge deres egne fremtredende lærde, var posisjonen helt klart. De hadde akseptert 
det faktum at fra den første dagen var retten med den undertrykte Fatima, men 
deres politiske hensiktsmessighet krevde at de skulle frata den feilfrie kvinnen fra 
hennes rett.  
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Abu Bakr gir formuen til Jabir uten å kalle for vitner  
  
Hafiz: Når ga kalifen bort formuen til muslimene uten noen vitner?  
  
Velmenende: Når Jabir hevdet at Den hellige profeten hadde lovet at han ville bli 
betalt fra krigsbytte tatt på Bahrain, fikk han 1500 dinarer fra Baitu'l-Mal 
(Offenlige skatten) uten å heve noen innvendinger eller kreve noen vitnesbyrde fra 
ham.  
  
Hafiz: For det første har jeg ikke sett en slik rapport. Kanskje den er i bøkene 
deres. For det andre, hvordan kan du påstå at vitner ikke ble krevd?  
  
Velmenende: Det er veldig rart at du ikke har sett den. Denne rapporten fra Jabir 
Ibn Abdullah Ansari er et av argumentene til de lærde som støtter for sitt syn om at 
en enkel rapport av en rettferdig følgesvenn er akseptabelt.  
  
Tilsvarende sier Sheikhu'l-islam Hafiz Abdu'l-Fazl Ahmad ibn Ali ibn Hajar 
Asqalani i sin Fathu'l-Bari Fi Sharh al-Sahihu'l-Bukhari: Denne rapporten viser at 
den beretningen av en rettferdig følgesvenn er akseptabelt selv om det nytter ham 
personlig fordi Abu Bakr kreve ikke et vitne fra Jabir til støtte for sitt krav.  
  
Bukhari rapporterer samme beretning i større detalj i sin Sahih. I kapittelet 'Man 
Yakfal un mayyit Dainan' og 'Kitabu'l-Khuma fi Bab al-ma Qata'an-Nabi mina'l-
Bahrain', skriver han at når krigsbytte av Bahrain ble brakt til Medina, kunngjorde 
Abu Bakr at den som hadde blitt lovet penger av profeten av Allah eller hvem enn 
som hadde noen misfornøyde krav skulle komme og motta hans andel. Jabir kom 
og sa: 'profeten lovet meg at når Bahrain ble erobret og kom under kontroll av 
muslimene, ville jeg bli tildelt en gave ut fra krigsbytte.' Så ga Abu Bakr ham 
umiddelbart 1.500 dinarer uten å kalle fram noen bevis, bare på grunnlag av sitt 
krav.  
  
Jalalu'd-din Suyuti har også registrert inn denne hendelsen i sin Ta'rikhu'l-Khulafa 
i avsnittet om Kalifatet Abu Bakr.  
  
Menn av rettferdighet: vennligst la meg få vite i Allahs navn om ikke dette var 
urettferdig. Med mindre det var noen skjevhet på jobben, hvordan var det lovlig for 
Abu Bakr å være i strid med "verset av bevis" og gi penger til Jabir på grunnlag av 
hans påstand alene? Utenom dette, må det nevnes at Bukhari i sin Sahih og mange 
andre av deres lærde og forskere i rettsvitenskap, godtar et individuelt bevis fra en 
rettferdig følgesvenn selv om det ga personlig fordel for ham.  
Men de anser Alis krav som uakseptabelt med den begrunnelse at han ønsket noe 
for sin egen fordel. Var Ali ikke et perfekt individ blant følgesvennene? Hvis du 



 310 

vurderer saken ærlig vil du innrømme at det ikke kun bare var en fornektelse av 
rettferdighet, men at det var maktmisbruk og åpent bedrag.  
  
Hafiz: Jeg tror Abu Bakr ikke krevde vitner fra Jabir fordi han var en av de 
nærmeste opplærte følgesvennene av Den hellige profeten. Han hadde sikkert hørt 
Den hellige profeten si: "Hvis noen gir en falsk beretning av meg, er hans 
oppholdssted helvete." Gitt denne streng advarsel, er det ganske åpenbart at en nær 
opplært følgesvenn og troende ikke ville ta en slik feil uttalelse og vil ikke tilskrive 
en falsk forklaring til profeten av Allah.  
  
Velmenende: Var Jabir nærmere Den hellige profeten eller Ali og Fatima, som ble 
spesialoppdratt av Den hellige profeten?  
  
  
Ali og Fatima var referenter til verset om rensing  
  
Hafiz: Det er åpenbart at Ali og Fatima var nærmere Guds profet, fordi de hadde 
vært under hans oppdragelse siden deres fødsel.  
  
Velmenende: Så du ser deg nødt til å innrømme at Ali og Fatima må ha vært 
strenge tilhengere av denne advarselen, og kunne ikke på grunnlag av profetens 
ord, foreta noen falske krav. Og det påhviler Abu Bakr til å akseptere Fatimas 
påstand, siden rangeringen av begge disse to personene var langt mer opphøyet enn 
Jabir (som du selv innrømmer). Faktisk, var deres rangering mer overlegen enn alle 
andre følgesvenner. De var verdig av "verset om rensing" og var syndfrie. Dette 
verset viser renheten av de fem hellige: Muhammed, Ali, Fatima, Hassan og 
Hussain. Faktisk så har deres eminente lærde også vitnet for sannferdigheten av 
disse hellige personene.  
  
Når det gjelder Amiru'l-Mominin, har jeg allerede fortalt deg at Den hellige 
profeten har kalt ham "Den sannferdige av hele samfunnet", og Gud har også kalt 
ham "Den sannferdige" i Koranen. For sannferdigheten av Fatima Zahra, er det 
også mange slike hadither. Blant dem er en rapportert av Hafiz Abu Nu'aim 
Ispahani i sin Hilyatu'l-Auliya, vol. II, s. 42, fra A'ysha, som sa: "Jeg har aldri sett 
noen som er mer sannferdig enn Fatima, med unntak av hennes far."  
  
Hafiz: Din påstand om at dette verset ble åpenbart i lovprisning av disse fem 
personene kan ikke aksepteres. I disse debattene har du vist en omfattende 
kunnskap om våre bøker. Du bør innrømme at i dette tilfellet tar du feil, siden 
kommentatorer som Qazi Baidhawi og Zamakhshari tror at dette hellige verset ble 
åpenbart i lovprisning av konene til profeten. Og hvis det er noen rapport om at det 
ble åpenbart i lovprisning av disse fem personene, må det være en svak en.  
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Årsaken er at verset i seg selv beviser i motsetningen til meningen. Konteksten 
med "verset om rensing" er forbundet med koner og den midtre delen kan ikke tas 
ut av sin sammenheng.  
 
 
Beviser at verset om renhet ikke var i lovprisning av profetens koner  
  
Velmenende: Påstanden forfremmet av deg kan motbevises fra mange synsvinkler. 
Du har sagt at delene som går foruten for og følger verset er forbundet med 
profetens hustruer, og dermed er Ahlulbayt ekskludert fra dette hellige verset.  
  
Jeg svarer, som ofte skjer i løpet av samtalen vår, at vi skifter oppmerksomheten 
fra en person til en annen, og deretter går tilbake til den første personen. Det er 
mange eksempler på dette i versparene av eminente arabiske forfattere og diktere. I 
den hellige Koranen selv er det mange eksempler på denne typen. Faktisk, hvis du 
undersøker kapittelet (i Koranen) i spørsmålet, al-Ahzab (klanene), etter å ha 
adressert konene, er oppmerksomheten vendt til de troende. Så i ettertid, er konene 
adressert. Tiden tillater meg ikke å legge frem mer utdypende bevis for å forklare 
poenget ytterligere.  
  
For det andre, hvis dette verset var om konene til Den hellige profeten, ville 
pronomen som brukes i det ha vært feminint. Men siden pronomen er maskuline, 
vet vi at referansen ikke er til konene, men avkommet til Den hellige profeten.  
  
Nawab: Hvis Fatima er også inkludert i denne gruppen, hvorfor ble ikke det 
feminine pronome brukt?  
  
Velmenende: (Vender seg til de lærde) Herrer: dere vet at i dette verset, selv om 
Fatima er en del av referansegruppen, er det maskuline brukt på grunn av sin 
overvekt. Det vil si at i en gruppe av både menn og kvinner, er mer vekt festet til 
mennene. I dette verset er bruken av det maskuline i seg selv et bevis på at denne 
uttalelsen ikke er svak, men har full kraft. I tillegg til dette, i lys av de fleste av de 
er mannlige medlemmer bør pronomenet være i hankjønn fordi i de hellige Fem er 
det en kvinne og fire menn.  
  
Selvfølgelig hadde dette verset handlet om konene til Den hellige profeten, ville 
bruken av maskuline for kvinner har vært helt galt. Bortsett fra dette, er 
konklusjonen trukket fra de autentiske hadith i deres egne bøker at dette hellige 
verset ble åpenbart i lovprisning av avkommet og ikke i referanse til hans koner.  
  
Selv om han var en ekstrem fanatiker, sier Ibn Hajar Makki i sin Sawa'iq al-
Muhriqa at de fleste kommentatorer mener at dette verset ble åpenbart til ære for 
Ali, Fatima, Hassan og Hussain.  
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Konene til profeten er ikke inkludert i Ahlulbayt  
  
Når vi ser bort fra disse argumentene, er konene til Den hellige profeten ikke 
inkludert i Ahlulbayt.  
  
Det er berettet i Sahih Muslim og Jam'u'l-Usul at Hassan Ibn Samra spurte Zaid 
Ibn Arqam om konene til Den hellige profeten ble inkludert i hans Ahlulbayt. Zaid 
sa: "Ved Allah, nei. En kone forblir sammen med sin mann for en viss periode, 
men når han skiller seg fra hun, går hun til sin fars hjem, forener seg med morens 
familie, og er helt avskåret fra sin mann. Ahlulbayt er de medlemmene av familien 
til Den hellige profeten for dem som veldedighet er forbudt for. De vil ikke skilles 
fra Ahlulbayt uansett hvor de går. "  
  
Bortsett fra enstemmigheten av syn blant Ithna 'Ashari sjia vedrørende det hellige 
avkommet, er det mange hadith registrert i deres egne bøker, som avkrefter 
antagelsen om at konene til profeten inngår i hans Ahlulbayt.  
  
 
Mange hadither vedrørende "verset om renselse" er i lovprisning av de hellige 
fem  
  
Imam Tha'labi i Tafsir al-Kashfu'l-Bayan; Imam Fakhru'd-d Razi i Tafsir al-Kabir, 
vol. VI, s. 783; Jalalu'd-din Suyuti i Durru'l-Mansur, vol.V, s.199 og Khasa'isu'l-
Kubra, vol. II, s. 264; Nishapuri i sin Tafsir, vol. III; Imam Abdu'r-Razzaq ar-
Ra'sani i Tafsir Rumuzu'l-Kunuz; Ibn Hajar Asqalani i Isaba, vol. IV, s. 208; Ibn 
Asakir i Ta'rikh, vol. IV, s. 204 og 206; Muhibu'd-din Tabari i Riyazu'n-Nuzra, 
vol. II, s. 188;  
  
Muslim Ibn Hajjaj i Sahih, vol. II, s. 133 og vol. VII, s. 140; Nabhani i Sharafu'l-
Mu'ayyid, Beirut Edition, s. 10; Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i i Kifayatu't-
Talib, kap. 100, med seks autentisk hadith og Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi i 
Yanabiu'l-Mawadda, kap. 33, med hjemmel i Sahih Muslim i beretningen av 
Ummu 'l-Mominin A'ysha; ti fortellinger fra Tirmidhi, Hakim Ala'u'd-Dowlat 
Semnani, Baihaqi, Tibrani, Muhammad Ibn Jarir, Ahmad ibn Hanbal, Ibn Abi 
Shaiba, Ibn Munzir, Ibn Sad, Hafiz Zarandi, og Hafiz Ibn Mardawiyya som 
beretter av Ummu 'l-Mominin Umm Salma, Umar Ibn Abi Salma, (som hadde blitt 
oppdratt av Den hellige profeten), Anas Ibn Malik, Sad Ibn Abi Waqqas, Wathila 
Ibn Asqa', og Abu Said Khudri sa at "vers om renselse" ble åpenbart i lovprisning 
av de hellige fem. Selv Ibn Hajar Makki, til tross for hans motarbeidelse til sjia, har 
han på mange måter erkjent dens egentlige mening på syv måter. Han sier i 
Sawa'iq al-Muhriqa at dette verset ble åpenbart i lovprisning av Muhammed, Ali, 
Fatima, Hassan og Hussain og at bare disse hellige personlighetene ble referert til i 
dette verset.  



 313 

  
Sayyid Abu Bakr Ibn Shahabu'd-din Alawi i sin Kitab al-Rashqatu's-Sa'adi min 
Bahr al-Faza'il Bani Nabiu'l-Hadi (printet av A'lamiyya Press, Egypt, 1303 E.H.), 
kap. 1, s 14-19, beretter fra Tirmidhi, Ibn Jarir, Ibn Munzir, Hakim, Ibn 
Mardawiyya, Baihaqi, Ibn Abi Hatim, Tibrani, Ahmad ibn Hanbal, Ibn Kathir, 
Muslim Ibn Hajjaj, Ibn Abi Shaiba, og Samhudi. På grunnlaget av studiene av 
verkene til deres lærde, viser dette at det hellige verset ble åpenbart til ære for de 
hellige fem personene  
  
I Jam'i-Bainu's-Sihahu's-Sitta, Mauta av Imam Malik Ibn Anas, Sahih Bukhari og 
Muslim, Sunan Abu Dawud og Sijistani, og Tirmidhi, Jam'u'l-Usul og andre bøker, 
innrømmer deres lærde og historikere generelt at dette verset ble åpenbart i 
lovprisning av de hellige fem. Og i henhold til deres sekt, har denne hadithen blitt 
gjenfortalt uten brudd (på beretterkjede).  
  
 
Hadith av Umm Salma om 'Harrira' (en søt flytende mat) av Fatima og 
åpenbaring av "vers om renhet"  
  
Mange berettere av hadith har registrert hendelsen om Harrira. Blant dem er Imam 
Tha'labi i hans Tafsir, Imam Ahmad ibn Hanbal i sin Musnad, og Ibn Athir i sin 
Jam'u'l-Usul, som siterer fra Sahih Tirmidhi og Muslim: alle beretter fra kona 
(Ummu'l-Mominin Umm Salma) til Den hellige profeten, som sa: "Den hellige 
profeten var i huset mitt når Fatima brakt en kopp Harrira til ham. På den tiden satt 
han sittende på verandaen hvor han pleide å sove. Han hadde en Khaibari kappe 
under hans føtter. Jeg ba mine bønner i huset mitt. profeten ba Fatima om å kalle 
på sin mann og sønner. Snart kom Ali, Hassan og Hussain inn og alle delte Harrira. 
Gabriel kom og åpenbarte dette hellige verset til profeten: "Gud ønsker bare å 
holde urenhet borte fra dere, dere husets folk, og å rense dere helt." (33:33).  
  
"Deretter dekket Den hellige profeten dem alle av med sin kappe, løftet hendene 
mot himmelen og sa: 'Å Allah, disse utgjør mine etterkommere. Hold dem borte fra 
alle urenheter og rens dem med en perfekt rensing.'"  
  
Umm Salma forteller at hun beveget seg fremover og ønsket å gå inn i kappen, og 
sa: "Å Allahs Profet, kan jeg også bli tilslutte meg gruppen?" Den hellige profeten 
svarte: "Nei, forbli der hvor du er, du er i god behold." Dette betydde at hun ikke 
kunne bli inkludert blant Ahlulbayt og oppnå deres rangering, men at hennes slutt 
skulle bli bra.  
  
Imam Fakhru'd-din Razi legger til i hans Tafsir at profeten sa: "Alle synder er blitt 
holdt tilbake fra deg" og "Du har fått kapper av velsignelser." Det er selvsagt 
veldig merkelig av deres urettferdige lærde, som skriver i sine autentiske bøker at 
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Ali og Fatima ble inkludert i "verset av renselse" (og den største renheten forteller 
løgner). Likevel avviser de Alis lederskap (etterfølger) og nekter å godta hans 
bevis til støtte for Fatima om hennes krav til Fadak. Det er ikke forstått hva slags 
kriterier de som krevde rettferdighet har klart å formet en dom.   
  
  
Fadak ble tatt bort av politiske grunner  
  
Nå la oss komme tilbake til vårt opprinnelige punkt. Var det riktig å avvise 
uttalelser fra Ali og Fatima og frata dem deres rett, men akseptere Jabir sin påstand 
uten å nøle, selv om han bare var en vanlig muslim?  
  
Hafiz: Det kan aldri bli akseptert at kalifen av Den hellige profeten, som var svært 
nær Den hellige profeten, vil være tilbøyelig til å rane til seg Fadak. Sannelig var 
Fadak til ingen nytte for kalifen, som hadde hele Baitu'l-Mal (statskassen) av 
muslimene under hans kontroll.  
  
Velmenende: Det er ganske vanlig at han ikke trengte det. Men den politiske 
gruppen av den tiden anså det nødvendig å ødelegge den hellige familien til Den 
hellige profeten. De utsatte disse rensede menneskene for alle typer bekymringer, 
plager og fattigdom, slik at de ikke kunne tenke på kalifatet. Verdslige menn gjør 
det som er nødvendig for å blomstre i denne verden.  
  
Disse politikerne innså at hvis den store familien hadde kontroll over verdslig 
rikdom, ville folk sikkert lene seg mot dem. Politiske hensyn drev dem til å frarøve 
Fadak og lukke alle deres veier for økonomiske midler.  
  
 
Khums forbudt  
  
Blant de tingene som ble forbudt for dem var khums, noe som er blitt lagt stor vekt 
på i Koranen. Siden Allah hadde forbudt almisse for profeten og hans avkom, ble 
døren til khums åpnet for dem. Han sier i den hellige Koranen, Anfal (krigsbyttet):  
 
"Og vit, at om dere tar hærfang, så tilkommer en femtedel Allah, Sendebudet og de 
nære slektninger; foreldreløse, fattige og veifarende…" (8:41) 
  
Denne bestemmelsen ble gjort slik at avkommet til Den hellige profeten kan leve i 
fred og kanskje ikke trenger hjelp fra lokalsamfunnet. Men kort tid etter 
bortgangen til den hellige   
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profeten, ble de fratatt denne rettigheten også. Kalifen Abu Bakr nektet denne 
retten av Ahlulbayt og sa at khums burde brukes for krigsmateriell. profetens 
familie ble dermed gjort hjelpeløse fra alle kanter.  
  
Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris forteller om det i sin Kitabu'l-Umm, s. 69: 
"Etterkommerne av Den hellige profeten som Allah har tildelt khums i stedet for 
almisse, kan ikke gis noen andel, stor eller liten, ut av de obligatoriske almissene. 
Det er forbudt for dem å akseptere det. De som bevisst gir obligatorisk veldedighet 
til dem vil ikke bli fritatt fra sitt ansvar. Ved å nekte retten av khums til dem, vil 
ikke almisse, som er forbudt for dem, bli lovlig.  
  
Selv under kalifatet av Umar Ibn Khattab, ble avkommet av Den hellige profeten 
fratatt sine rettmessige krav med den begrunnelse av at mengden av khums var så 
stor at det ikke kunne bli gitt til de med nære relasjoner til Den hellige profeten. 
Det ble bestemt at pengene skulle brukes til militære utgifter. De er fratatt denne 
retten selv til den dag i dag.  
  
Hafiz: Imam Shafi'i sier at khums bør deles i fem deler: en del går til Den hellige 
profeten, som brukes for utgifter og behov til muslimene, den andre delen er for 
hans nære slektninger og de resterende tre delene er for foreldreløse, fattige og 
reisende.  
  
Velmenende: Kommentatorer generelt er enige om at i dagene av Den hellige 
profeten, ble dette verset åpenbart for å hjelpe etterkommerne og nære slektninger 
av Den hellige profeten. Khums ble brukt for deres utgifter. Ifølge sjias lovverk, 
sett i lydighet til praksis vedtatt av profetens familie og av de hellige imamer, samt 
i samsvar med betydningen av det hellige verset sitert ovenfor, er khums delt inn i 
seks deler. De tre delene er ment for Allah, Den hellige profeten og hans nærmeste 
slektninger, som går til imamen, og i hans ghaiba (okkultasjon), til hans 
representant, en mujtahid.  
  
Han er en rettferdig og ekspert jurist, som bruker pengene til fordel for muslimene, 
ifølge hans eget skjønn. De resterende tre delene fordeles til foreldreløse, de 
trengende og de rene tilhengere av Den hellige profeten. Men etter bortgangen til 
Den hellige profeten, ble denne retten benektet hans etterkommere. Deres egne 
fremtredende lærde, som Jalalu'd-din Suyuti i sin Durru'l-Mansur, vol. III; Tabari, 
Imam Tha'labi i hans Tafsir al-Kashfu'l- Bayan, Jarullah Zamakhshari i sin 
Kashshaf, Qushachi i sin Sharh al-Tajrid, Nisa'i i sin Kitab al-Alfiy, og andre 
anerkjenner enstemmig det faktum at denne innovasjon ble introdusert av smarte 
politikere etter bortgangen til Den hellige profeten.  
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Hafiz: Du mener at en mujtahid har rett til å utøve sitt eget skjønn. Prøvde ikke 
kalifene Abu Bakr og Umar å utøve sin dømmekraft i den hensikt for å hjelpe 
muslimene?  
  
 
Kalifen kan ikke passere en ordre i strid med en klar ordning fra Allah og 
praktiseringen av Den hellige profeten  
  
Velmenende: Selvfølgelig har en mujtahid rett til å forme en dom, men han kan 
ikke velte en klar ordning. Foretrekker du meningene til kalifene Abu Bakr og 
Umar framfor Koranens vers i spørsmålet og til praktisering av Den hellige 
profeten? Vennligst vær rettferdig og fortell oss om de hadde noen spesielle 
motiver bak alt dette. En mann med sunn fornuft vil bli ledet til å tro at dette ikke 
var vanlige affærer, men de tok sikte på å gjøre familien til Den hellige profeten 
hjelpeløse.  
  
 
Allah har gjort Ali til vitne for Den hellige profeten  
  
Bortsett fra alt dette, har Allah erklært Ali vitnet til profeten. Han sier i Koranen: 
"Er han da lik han som holder seg til en klar beskjed fra sin Herre fremført av et 
vitne fra Han..." (11:17) 
  
Hafiz: Så vidt jeg vet er "den som har et klart bevis fra sin Herre" Den hellige 
profeten og "et vitne" betyr den hellige Koranen. Hvorfor hevder du at "vitne" i 
denne sammenhengen refererer til Ali?  
  
Velmenende: Jeg uttrykker ikke min personlige mening om Koranens vers. Det vi 
er kjent med fra avkommet av Den hellige profeten er at "vitne" i denne 
sammenhengen betyr Ali. De lærde og kommentatorene har hatt samme syn i 
denne saken. Deres berømte lærde har registrert cirka tretti hadith til støtte for 
dette. For eksempel rapporterer Imam Abu Ishaq Tha'labi tre hadither i Tafsir; 
Jalalu'd-din Suyuti rapporterer i sin Durru'l-Mansur Ibn Mardawiyya, Ibn Abi 
Hatim, og Abu Nu'aim; Ibrahim Ibn Muhammad Hamwaini rapporterer i sin 
Fara'idu's-Simtain fra tre kilder; Sulayman Balkhi Hanafi rapporterer i sin 
Yanabiu'l-Mawadda fra Tha'labi, Hamwaini, Khawarizmi, Abu Nu'aim, Waqidi og 
Ibn Abdullah Ansari og andre; Hafiz Abu Nu'aim Ispahani rapporter fra tre ulike 
kilder; Ibn Maghazili Faqih Shafi'i, Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali, Ibn Muhammad ibn 
Yusuf Ganji Shafi'i (se hans bok Kifayatu't-Talib, kap. 62) og andre av deres lærde 
rapporterer med liten forskjell i ordlyden at "vitne" i dette verset refererer til Ali 
ibn Abi Talib. Khatib Khawarizmi skriver i sin Manaqib at folk spurte Ibn Abbas 
hva som menes med "vitne". Han sa: "Dette refererer til Ali, som vitnet om Den 
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hellige profeten." Så, i henhold til disse vitnesbyrdene til dine egne pålitelige 
bøker, pålå det samfunnet å godta bevis fra Ali.  
Allah Ham selv har kalt ham et vitnesbyrd til  profeten. Akkurat som Den hellige 
profeten erkjente den særegne kvaliteten av Khazima Ibn Thabit og karakteriserte 
hans bevis tilsvarende to muslimer og ga ham tittelen Dhu'sh-Shahadatain, Allah 
Den Allmektige har også i dette verset uttrykt den opphøyde posisjonen til Ali og 
har identifisert ham som et "vitne" for Den hellige profeten. Man kan lure på 
hvilket religiøs grunnlag disse menneskene besluttet å avvise vitnesbyrdet til Ali.  
  
Kan du akseptere deres dom om at Ali ibn Abi Talib, som foraktet verdslig rikdom 
mest og hvor hans oppførsel og karakter ble anerkjent av både venner og fiender, 
var en verdslig mann? Selv hardere ord ble brukt mot ham, som jeg ikke kan uttale. 
De er alle registrert inn i deres egne bøker.  
  
Så når man bruker ordene "hans personlige interesse var involvert i saken," 
forsøkte de å overbevise folk om at det var mulig for Ali å gi falsk forklaring til 
fordel for hans kone og barn. (Måtte Allah unnskylde mine ord!) Så rart, at til tross 
for at Allah har identifisert ham som et pålitelig vitne, avviste disse lure folkene 
hans vitnesbyrd.  
  
 
Alis mentale lidelse  
  
Selv om Koranen identifiserer Alis sannferdighet, led han på grunn av 
anklagelsene fra politikerne. Han sa i sin Shiqshiqayya tale: "Jeg utholdt store 
smerter. Det var som om jeg ble stukket i øyet og kvalt." Disse ordene beviser hvor 
mye ekstreme lidelse den hellige Imam gikk igjennom. Han sa: "Jeg sverger ved 
Allah at sønnen til Abu Talib er mer glad i døden enn et ammende barn er av 
morens bryst." Når den forbannede Abdu'r-Rahman ibn Muljim Muradi slo ham i 
hodet med et forgiftet sverd, sa han: "Ved Herre av Kaba, jeg er seirende."  
  
Mine herrer, det som skjedde skulle ikke ha skjedd. Men i dag er det ikke riktig for 
smarte lærde som dere å føre til ytterligere problemer for den høyt elskede av Allah 
og Hans Profet og skape misforståelser blant uinformerte mennesker. Dere er vel 
klar over at å skade Ali ibn Abi Talib er virkelig det samme som å skade Den 
hellige profeten av Allah.   
  
 
Hadith fordømmer de som skader Ali  
 
Imam Ahmad ibn Hanbal i sin Musnad, Imam Tha'labi i hans Tafsir og Sheikhu'l-
islam Hamwaini i sin Fara'id har rapportert at Den hellige profeten sa: "Den som 
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undertrykker Ali, undertrykker meg. Å folk, den som undertrykker Ali skal reises 
opp på dommedag som en jøde eller kristen."  
  
Ibn Hajar Makki på s. 78 av del II, kap. 9, Tradisjon 16 fra Sad Ibn Abi Waqqas og 
Muhaddad Ibn Yusuf Ganji Shafi'i i sin Kifayatu't-Talib, kap. 68, sier på rette 
vedkommende at Den hellige profeten sa: "Den som undertrykker Ali, 
undertrykker sannelig meg."  
  
Jeg husker en annen hadith. Tillat meg å fortelle den. Å gjenfortelle en hadith av 
Den hellige profeten og å høre den er tilbedelse. Denne hadithen er registrert 
Bukhari i sin Sahih; Imam Ahmad ibn Hanbal i sin Musnad; Mir Sayyid Ali 
Hamadani Shafi'i i Mawaddatu'l-Qurba; Hafiz Abu Nu'aim Ispahani i Manazala 
Mina'l-Koranen fi 'Ali'; Khatib Khawarizmi i Manaqib og Ibn Maghazili Shafi'i i 
hans Manaqib beretter den. Hakim Abu'l-Qasim Haskani beretter det også fra 
Hakam Abu Abdullah Hafiz, han fra Ahmad ibn Muhammed ibn Abi Dawud 
Hafiz, han fra Ali Ibn Ahmad Ajali, han fra Ibad Ibn Yaqub, han fra Artat Ibn 
Habib, han fra Abu Khalid Wasti, han fra Zaid Ibn Ali, han fra sin far Ali Ibn 
Hussain, han fra sin far, Hussain ibn Ali, han fra sin far Ali ibn Ali Talib; hver av 
disse fortellerne sa at Den hellige profeten sa mens han holdt på et hår av skjegget: 
"Å Ali, han som skader et eneste hår av deg, skader virkelig meg, han som skader 
meg, skader virkelig Allah, og han som skader Allah er forbannet av Allah."  
 
Sayyid Abu Bakr Ibn Shahabu'd-din Alawi i hans Rashfatu's-Sa'adi min Bahr al-
Faza'il Bani Nabiu'l-Hadi, (trykt A'lamiyya Press, Egypt, 1303 E.H.) kap. IV, s. 60, 
rapporterer fra Kabir av Tabrani, Sahih av Ibn Habban og Hakim, med fullmakt fra 
Amiru'l-Mominin, at Den hellige profeten av Allah sa: "Måtte Allahs forbannelse 
være over ham som sårer meg vedrørende mine etterkommere."  
  
  
Ali ble skadet og fornærmet  
  
Mine herrer, vurder hva som skjedde. Beviset fra Ali ble avvist offentlig. Fatimas 
eiendom ble inndratt. Fatima følte dette undertrykkende slaget så alvorlig at hun 
forlot denne verden i den beste alderen av hennes ungdom, full av harme.  
  
Hafiz: Det er åpenbart at i begynnelsen så var Fatima ganske opprørt, men når hun 
endelig så at kalifens dom var riktig, var hun ikke lenger sint. På slutten forlot hun 
denne verden helt fornøyd og tilfreds.  
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Fatima forble opprørt med Abu Bakr og Umar helt til hennes døde  
  
Velmenende: Hvis det du sier er riktig, hvorfor skriver deres fremste lærde akkurat 
det motsatte av det? For eksempel, to pålitelige lærde, Bukhari og Muslim, skriver 
i sin Sahih at Fatima avvist Abu Bakr fordi hun var sint. På grunn av sin misnøye 
snakket hun ikke med ham for resten av hennes liv. Da hun døde, begravde hennes 
mann, Ali, henne om natten. Han tillot ikke Abu Bakr å ta del i hennes begravelse 
og be bønner for henne.  
  
Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i har registrert den samme rapporten i sin 
Kifaya, kap. 99. Abu Muhammad Abdullah ibn Muslim Ibn Qutayba Dinawari har 
også gjort det samme i sin Imama wa's-Siyasa, s.14, her skriver han at da Fatima lå 
syk i sengen, sa hun til Abu Bakr og Umar: "La Allah og englene være mine vitner 
at dere begge har gjort meg opprørt. Når jeg møter Den hellige profeten, vil jeg 
absolutt klage mot dere." Den samme boken registrerer også: "Fatima var sur på 
Abu Bakr og nektet å se ham for resten av hennes liv."  
  
Foruten dette er det mange andre slike rapporter og hadith som er registrert inn i 
deres autentiske bøker.  
 
  
Fatimas lidelse er Allahs og profetens lidelse 
 
Det er en velkjent hadith fortalt av mange av de lærde, som Imam Ahmad ibn 
Hanbal i Musnad; Sulayman Qanduzi i Yanabiu'l-Mawadda; Mir Sayyid Ali 
Hamadani i Mawaddatu'l-Qurba; Ibn Hajar i Sawa'iq, rapporterer fra Tirmidhi, 
Hakim og andre, med en liten forskjell i ordlyden, at Den hellige profeten av Allah 
gjentatte ganger sa: "Fatima er en del av kroppen min, hun er lyset av mine øyner, 
hun er frukten av mitt hjerte, hun er sjelen min mellom mine to sider. Den som 
sårer Fatima sårer meg; den som sårer meg, sårer Allah; han som gjør henne sint, 
gjør meg sint; hva som skader Fatima skader meg." 
 
Ibn Hajar Asqalani i sin al-Isaba fi tamyiz as-Sahaba, siterer fra Sahihiene av 
Bukhari og Muslim at Den hellige profeten av Allah sa: "Fatima er en del av 
kroppen min, hva skader henne, skader meg, det som opphøyer hennes åndelige 
oppnåelse opphøyer min åndelig oppnåelse." 
 
Muhammad ibn Talha Shafi'i i sin Matalibu's-Su'ul; Hafiz Abu Nu'aim Ispahani i 
Hilyatu'l-Auliya, vol. II, s.40, og Imam Abdu'r-Rahman Nisa'i i sin Khasa'isu'l-
Alawi, rapporterer at Den hellige profeten sa: "Sannelig, Fatima, min datter, er en 
del av min kropp, hva som gjør henne glad, gjør meg glad, hva som skader henne, 
skader meg." 
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Abu'l-Qasim Hussain Ibn Muhammad (Raghib Ispahani) beretter i sin 
Mahadhiratu'l-Ubada, Vol.II, s. 204, at Den hellige profeten av Allah sa: "Fatima 
er en del av kroppen min, derfor, den som gjør henne rasende, gjør meg rasende." 
 
Hafiz Abu Musa Ibn mutànna Basri (døde 252 E.H.) i hans Mu'ajam; Ibn Hajar 
Asqalani i Isaba, vol. IV, s. 35; Abu Ya'la musili i sin Sunan; Tibrani i Mu'ajam; 
Hakim Nishapuri i Mustadrak, vol.VII, s. 154; Hafiz Abu Nu'aim Ispahani i 
Faza'ilu's-Sahaba; Hafiz Ibn Asakir i Ta'rikh al-Shami; Sibt Ibn Jauzi i Tadhkira, s. 
175; Muhibu'd-din Tabari i Dhakha'ir, s. 39, Ibn Hajar Makki i Sawa'iq, s. 105 og 
Abu Irfanu's-Subban i As'afu'r-Raghibin, s. 171, har rapportert at Den hellige 
profeten sa til sin datter: "Å Fatima, sannelig, hvis du er sint, er Allah også sint, 
hvis du er glad, er Allah også glad." 
 
Muhammad ibn Ismail Bukhari i sin Sahih, i kapitlet Manaqib Qarabat al-
Rasulullah, s.71, siterer fra Miswar Ibn Makhrama som sa at Den hellige profeten 
sa: "Fatima er en del av kroppen min, så den som gjør Fatima rasende, gjør 
sannelig meg rasende." Det finnes mange slike hadither registrert i deres autentiske 
bøker, som Sahih Bukhari; Sahih Muslim; Sunan Abu Dawud; Tirmidhi; Musnad 
Imam Hanbal; Sawa'iq al-Ibn Hajar; og Sheikh Sulayman Balkhis Yanabiu'l-
Mawadda. Hvordan ville du forene disse hadithene med rapporter som sier at 
Fatima ikke forlot denne verden sint på disse personene? 
 
 
Påstanden om da Ali skulle gifte seg med Abu Jahls datter 
 
Sheikh: Disse hadithene er riktige, men det er også rapportert om at da Ali skulle 
gifte seg med Abu Jahls datter, ble profeten av Allah sint på ham og sa: "Den som 
sårer Fatima sårer meg, og den som sårer meg, er den forbannede av Allah." 
 
Velmenende: Vi bør akseptere eller avvise ting ved å bruke sunn fornuft og 
visdom. Allah sier i Koranen:  
 
"...Så gi mine tjenere de gode nyheter, de som lytter til ordet og følger dets beste 
anvisninger, de er disse som Allah har veiledet, og dem er dem som har hjertets 
forstand." (39:17-18) 
 
En rapport ble fortalt av dine eldre. I dag støtter du deres ord uten å vurdere deres 
meritter. Jeg er forpliktet til å gi deg et kort svar. Først og fremst har deres egen 
lærde erkjent det faktum at Ali ble inkludert i "verset av renselse" og var helt ren. 
For det andre, i verset av Mubahala, har Allah kalte ham "selvet" til Den hellige 
profeten, som vi allerede har diskutert på de tidligere nettene. Vi har også vist at 
han var "porten til kunnskap av Den hellige profeten av Allah" og var fullt klar 
over Koranens påbud og forordninger. 
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Han visste at Allah sa i kapittelet av Ahzab (klanene) av den hellige Koranen: 
 
"...Og det er ikke passende for dere å plage Allahs sendebud..." (33:53) 
 
Siden dette er sant, hvordan kunne Ali gjøre eller si noe som ville irritere Den 
hellige profeten? Og hvordan kan man tenke seg at utførelses eksempelet av dyd 
dvs. Den hellige profeten skulle være misfornøyd med den opphøyde personlighet 
som var elsket av Allah? Og skulle han være misfornøyd med en handling som er 
tillatt av Allah, som Han (Allah) sier i Koranen: "...Ta til ekte det som passer dere 
av kvinner, to, tre, eller fire…" (4:3) 
 
Denne rekkefølgen av Nika (ekteskap) er av generell betydning, og er ment for 
hele samfunnet så vel som for profetene og arvtakerne. Og hvis vi antar at Amiru'l-
Mominin hadde noen slik hensikt, var det tillatt for ham. Den hellige profeten av 
Allah kan ikke mislike noen lovlig handling, heller brukte han ikke slike ord. Hver 
fornuftig mann, etter nøye å ha vurdert, vil vite at denne rapporten er en av de 
forfalskede rapportene fra Bani Umayya. Deres egen eminente lærde innrømmer 
dette faktumet. 
 
 
Fabrikering av hadith under Mu'awiyas periode 
 
Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali siterer en rapport fra sin leder og lærer, Abu Jaffar Iskafi 
Baghdadi i sin Sharh al-Nahju'l- Balagha, vol. 1, s. 358, at Mu'awiya Ibn Abu 
Sufyan hadde dannet en gruppe av følgesvenner og tabi'in (den andre generasjonen 
som umiddelbart fulgte profeten) i den hensikt å formidle hadith i fordømmelsen 
av Ali.  
Deres hensikt var å gjøre ham til et mål av hån, slik at folk ville holde avstand fra 
ham. Blant dem var Abu Huraira, Amr ibn As, Mughira Ibn Shaiba, Urwa Ibn 
Zubair, en av tabi'in var også med dem. Abu Jaffar Iskaf har også referert til noen 
av deres fabrikerte hadither. Når det gjelder Abu Huraira, sier han at han var 
mannen som fortalte en hadith som angivelig viser at Ali forsøkte å ta Abu Jahls 
datter til ekteskap under tiden av Den hellige profeten. 
Dette gjorde Den hellige profeten sint, og han sa fra talerstolen: "En venn av Allah 
og en fiende av Allah kan ikke være sammen. Fatima er en del av kroppen min. 
Han som sårer henne sårer meg. Den som ønsker å gifte seg med Abu Jahls 
datteren bør søke adtskillelse fra min datter." 
 
Etter dette, sier Abu Jaffar at denne hadithen er kjent som hadithen av Karabisi, 
siden hver grunnløs hadith kalles 'karabisi' (litterært 'en klæs-selger'). Ibn Abi'l-
Hadid forteller at denne hadithen er rapportert i de to Sahihs av Bukhari og Muslim 
fra Miswar Ibn Makhrama az-Zahr. 
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Og Sayyid Murtaza Alamu'l-Huda, som var en av de største lærde av sjia, sier i sin 
bok Tanzia'u'l-Anbia Wa'l-A'imma at denne rapporten ble fortalt av Hussain 
Karabisi, som er kjent for sin ekstreme motstand mot den hellige Ahlulbayt. Han 
tilhørte Nawasibiene og var en av de bitreste fiendene av denne opphøyde familien. 
Hans rapport er ikke akseptabel. Ifølge hadith registrert i deres egne autentiske 
bøker, er Alis fiender munafiqin (hyklere). En munafiq, er ifølge Koranen, et 
djevelsk vesen. Derfor er hans rapport uten fortjeneste. 
 
I tillegg til dette, er hadithen som fordømmer folk som forårsaket irritasjon for 
Fatima ikke begrenset til Karabisis uttalelse eller forfalsket rapport fra Abu Huraira 
om Abu Jahls datter. Det er mange andre hadith om dette emnet. Blant dem er en 
rapportert av Parsa av Bukhara i sin Faslu'l-Khitab; en av Imam Ahmad ibn Hanbal 
i Musnad og ved Mir Sayyid Ali Hamadani Shafi'i i Mawadda XIII Mawaddatu'l-
Qurba, med hjemmel i Salman Muhammadi, at Den hellige profeten sa: "Fatimas 
kjærlighet er til nyttig for oss på hundre steder, den enkleste av dem er å være død, 
i graven, den Mizan (balansen), Sirat (broen) og i avhøret. Så hvis min datter 
Fatima, er fornøyd med noen, så er jeg også fornøyd med ham. Hvis jeg er fornøyd 
med noen, er Allah også fornøyd med ham. Hvis min datter Fatima, er misfornøyd 
med noen, er jeg også misfornøyd med ham. Hvis jeg er misfornøyd med ham, er 
Allah også misfornøyd med ham. Ve være over den som undertrykker Fatima og 
hennes mann. Ve være over den som undertrykker Ali og Fatima og deres sjia." 
 
Jeg spør dere hva slags konklusjonen dere trekker i lys av disse autentiske 
hadithene og hadith registrert av Bukhari og Muslim om at Fatima forble sint på 
Abu Bakr og Umar til hun døde. 
 
 
Misforståelse om at Fatimas sinne ikke var av religiøse karakter 
 
Hafiz: Denne hadithen er selvfølgelig riktig, og er registrert i detalj i våre 
autentiske bøker. Faktisk, tvilte jeg også på Karabisi rapport om at Ali ønsket å 
spørre Abu Jahls datter om å gifte seg med ham. Jeg trodde ikke det, og nå er jeg 
faktisk takknemlig for at du har løst dette problemet for meg. 
 
For det andre, i disse hadithene "sinne" betyr religiøst sinne og ikke vanlig verdslig 
sinne. Hennes sinne på Abu Bakr og Umar, som er registrert inn i alle våre 
pålitelige bøker, var ikke religiøs. Det vil si at Fatima ikke følte seg sint på Abu 
Bakr og Umar fordi de brøt noen religiøs kjennelse. Selvfølgelig, hvis noen hadde 
vekket henne religiøs sinne, ville han ha vært gjenstand for rofetens forbannelse. 
 
Men faktisk skyldtes Fatimas sinne en endring i hennes tilstand, som hver følsom 
person føler når han/hun ikke klarer å oppnå sitt objekt. Siden Fatima hadde gjort 
en forespørsel om Fadak og kalifen ikke godtok hennes krav, ble hun naturlig nok 
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påvirket av det, og følte sinne på den tiden. Men senere forsvant denne lille 
misnøye fra sitt sinn, og hun var fornøyd med vedtaket av kalifen. Beviset for 
hennes tilfredshet var hennes taushet. Og når Ali tok tøylene av kalifatet, tok han 
ikke tilbake Fadak under hans kontroll og ved den makten han besatt. Dette er også 
et bevis på at han var fornøyd med vedtaket av de tidligere kalifene. 
 
 
Fatima var fri for verdslig tilknytning 
 
Velmenende: Først og fremst, sier du at Fatimas vrede ikke var av religiøs 
karakter, men verdslig. Du har gitt uttrykk for dette synet uten å ha studert dette 
nøye. Ifølge prinsippene i de koranske versene og hadith av Den hellige profeten, 
ville ingen perfekt troende noensinne vise en slik vrede, for ikke å snakke om 
Fatima, hvor hennes omdømme er innlysende fra "verset av renselse": "verset av 
Mubahala" og Sura Hal Ata av Koranen. (76:1) 
 
Det er mange hadith i deres og våre autentiske bøker om at Fatima okkuperte den 
høyeste rangeringen av iman (tro), og at Den hellige profeten hadde eksplisitt sagt 
om henne: "Sannelig har Allah fylt min datter Fatima, med tro fra topp til tå." 
 
 
Fatimas sinne var motivert av religion 
 
Enhver troende, mann eller kvinne, som har en spesiell karakter til å innrømme 
sannheten, ville aldri vise noe sinne når en dommer utsteder en rettferdig dom. 
Heller ville ikke en slik troende klamre seg til dette sinne og vreden til sin død ved 
å insistere i sitt testamente at ingen av de som var knyttet til disse ordrene på noen 
som helst måte skulle få lov til å delta i hans begravelsesbønn. 
 
I tillegg, har Allah selv gitt bevis på Fatimas renhet, noe som viser til at hun aldri 
kan gi en falsk forklaring, slik at en dommer kan avvise hennes krav. 
 
For det andre, hvis kvinnen Fatimas sinne var bare "verdslig sinne" som du kaller 
det, eller hennes skuffelse i å ha hennes krav avvist, skulle hennes sinne ha avtatt 
raskt, spesielt etter beklagelsen vist av de ansvarlige for hennes sinne. Det burde 
ikke ha vært noen sorg i hennes hjerte. 
 
Den hellige profeten sa: "Ett av tegnene på en troende er at han ikke naturlig pleier 
noe nag basert på verdslige følelser mot hvem som helst." Den hellige profeten sa 
også: "Hvis det hender at en troende begår en feil, føler ikke den fornærmede 
troende avsky mot han mer enn tre dager." 
Så den rene og sannferdig Fatima Zahra, som ifølge vitnesbyrdet til Allah den 
Allmektige var gjennomsyret med tro fra topp til tå, kunne aldri bære nag mot 
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noen. Og det er anerkjent av begge sekter at Fatima forlatt denne verden sint på 
Abu Bakr og Umar. Så det følger av dette at Fatimas sinne var rent religiøst. Da 
hun så at ordren ble vedtatt mot henne i strid med kommandoer av Allah og hennes 
hellige far, følte hun seg rasende med religiøst misnøye, og det var dette sinne, som 
i tillegg førte til Allahs og Hans profetens vrede. 
 
 
Fatimas stillhet indikerte ikke hennes samtykke 
 
For det tredje, har du sagt at siden Fatima forble stille godtok hun dette vedtaket. 
Her tar du igjen feil. Stillhet betyr ikke nødvendigvis at man er enig. Noen ganger 
er overgriperens hardhet noe som tvinger samtykke. 
 
Fatima var ikke lei seg, men hun forlot denne verden sint. Både Bukhari og 
Muslim skrev: "Fatima var sint på Abu Bakr. Hun holdt avstand fra ham og 
snakket ikke med ham for resten av hennes liv." 
 
 
Ali var ikke fri til å gjøre slik han ville under hans kalifat 
 
For det fjerde, sa du at siden Ali ikke returnere Fadak tilbake til etterkommerne av 
Fatima i løpet av hans kalifat, indikerer dette hans samtykke i avgjørelsen av de 
tidligere kalifene. Selv her tar du feil. Den hellige Imamen var ikke fri til å gjøre 
slik han ville i løpet av hans kalifat, slik som å ha stoppet noen innovasjon eller 
gjenopprette noen rettigheter. Når han hadde tenkt til å ta et slikt skritt, var det 
umiddelbar motstand han møtte. 
 
Hvis han hadde retunert tilbake Fadak til etterkommere av Fatima, hans 
motstandere, særlig Mu'awiya og hans etterfølgere, ville ha hevdet at Ali handlet 
mot praksis vedtatt av Abu Bakr og Umar. I tillegg til dette, for å passere slike 
ordrer, myndighet og selvstendighet var nødvendig. Men folket hadde ikke tillatt 
ham slik makt. Han kunne ikke innføre noe som ville ha brutt forskriftene og 
praksisen av de tidligere kalifene. Alis maktesløshet fremgår av følgende to 
eksempler. 
 
Siden de tidligere kalifene hadde fjernet prekestolen fra sin plass der profeten 
hadde plassert den, ville den hellige Imamen plassere den tilbake til sin 
opprinnelige plass. Men folket var imot ham og ville ikke tolerere noe som strider 
mot praksisen av Abu Bakr og Umar, selv om det kan være imot praktiseringen av 
Den hellige profeten. 
 
Tilsvarende når den hellige Imamen forbød folk å be tarawih bønner, reiste de seg 
mot ham og hevdet at Ali ønsket å endre måten av kalifen Umar. 
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Nawab: Respektert mann! Hvilken tarawih var det som Ali forbød skulle bli bedt i 
forsamling? 
 
Velmenende: Litterært er tarawih flertall av tarawia, som betydde "sittende". 
Senere betydde det "sittende for hvile" etter de fire raka av bønn under Ramadans 
netter. Så kom det til å bety fire rakats av anbefalte bønner. Det er en klar kjennelse 
av islamsk rettslære at bare obligatoriske bønner kan bes i forsamling, mens de 
anbefalte bønnene i forsamling er forbudt. Den hellige profeten sa selv: "Sannelig, 
det å be nafila (anbefalte bønner) i forsamling under nettene i Ramadan er en 
innovasjon. Namaz al-Chasht (noen ganger kalt Dhuha og resiteres på formiddag) 
er en synd. Å mennesker! Ikke be nafila bønner i forsamling under Ramadan, og 
ikke be Namaz al-Chasht. For å være sikker, så er det bedre å utføre en mindre 
form for tilbedelse som er i henhold til Sunna enn å utføre en stor form for 
tilbedelse som er en innovasjon. La det være kjent for deg at hver innovasjon er en 
overtredelse og hver overtredelse fører til helvete." 
 
En natt i løpet av hans kalifat i 14 året E.H. entret Umar inn i moskeen. Han så at 
folk hadde samlet seg der. Han spurte dem hvorfor de var kommet sammen. Folk 
sa at de hadde samlet for å be Sunna bønner. Umar sa: "Denne utførelsen er en 
innovasjon, men det er en god innovasjon." 
 
Bukhari siterer i sin Sahih fra Abdu'r-Rahman ibn Abdu'l-Qari at når kalifen så 
folk som ba bønner individuelt, fortalte han dem at det å be i forsamling var å 
foretrekke. Han beordret Ubayy ibn Ka'b om å lede bønnene i forsamlingen. Da 
han kom til moskeen den neste kvelden, så han folk som ba bønner i lydighet til 
hans kommando. Han sa: "For en god innovasjons dette er." 
 
Det ble en vanlig praksis inntil tiden av Amiru'l-Mominin. Han forbød det, og sa at 
siden det ikke eksisterte i den tiden av Den hellige profeten, var det da forbudt; 
faktisk bør det ikke få lov til å fortsette. 
 
Da han kom til Kufa, spurte Kufaene den hellige Imamen om å utnevne en imam 
for dem slik at vedkommende kunne lede nafila bønnene om nettene i Ramadan. 
Imamen forbød dem å be den bønnen i forsamling. På tross av det, siden folk 
hadde blitt vant til det, fulgte de ikke Imamens ordre. Så snart Imamen forlot 
stedet, kom de sammen og utnevnt en av dem til å lede bønnene i forsamlingen. 
Nyheten nådd straks den hellige Imamen, som ropte etter sin eldste sønn, Imam 
Hassan og ba ham om å ta sverdet og forby dem å be de anbefalte bønnene i 
forsamling. Da folket så dette, begynte de å skrik høyt og sa: "Å Ali! Hassan er 
kommet, og han tillater ikke oss å be bønner." 
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Selv om de visste at denne praksisen med å be felles anbefalte bønner ikke 
eksisterte i den tiden av Den hellige profeten, fulgte de ikke Alis befaling som 
bekreftet ordren fra Den hellige profeten. 
 
Så hvordan kunne Ali gi Fadak tilbake til etterkommerne av Fatima? Hvis han 
hadde gjort det, og sa at det hadde vært urettferdig inndratt, ville folk ha skreket 
om at Ali ibn Abi Talib var tilbøyelig til denne verden og tilranet rettighetene av 
muslimene for sine egne etterkommere. Derfor syntes han det riktig var å være 
tålmodig. Siden den virkelige skadelidte hadde forlatt denne verden, stoppet han 
sitt krav til det, slik at når den siste av de guddommelig veiledende imamene 
kommer for å gjenopprette rettighetene til sine rettferdige skadelidte, vil han sikre 
sin rett. 
 
I en slik tilstand av afærer var stillheten av den hellige Imam ikke tegn på at han 
var fornøyd med vedtaket. Hvis han hadde vurdert handlingen av de tidligere 
kalifene rettferdig, ville han ikke ha argumentert sin sak med dem. Dessuten ville 
han ikke har uttrykt sin sorg og misnøye, og ville ikke ha påberopt Allah om å 
avgjøre. 
 
Det er registrert i Nahju'l-Balagha at Ali i et brev til guvernøren i Basra skrev, 
(Uthman Ibn Hunaif Ansari): "Blant de tingene som himmelen kaster sin skygge 
over var Fadak, som var i vår besittelse, men en gruppe viste ondskap og den andre 
siden, Fatima, og hennes etterkommere trakk seg tilbake fra å forfølge sine krav og 
den beste dommeren er Allah." 
 
Du sa at Fatima var fornøyd med avgjørelsen i de siste dagene av sitt liv og 
benådet de ansvarlige for det. Jeg er redd du tar feil her. Som det har blitt bevist 
uten noen tvil tidligere, gjennom pålitelige hadith, at den undertrykte Kvinnen 
forble sint til hun døde. 
 
 
Abu Bakr og Umar prøvde å besøke Fatima for å forklare deres synspunkt, 
men det var forgjeves 
 
For å bevise mitt synspunkt vil jeg gjerne legge frem følgende rapport. Abu 
Muhammad Abdullah ibn Muslim Ibn Qutayba Dinawari (døde 276 E.H.) i hans 
Ta'rikh al-Khilafa'i'r-Rashidin, kjent som Al-Imama wa's-Siyasa, vol. I, s. 14 og 
andre av din lærde som Ibn Abi'l-Hadid, skriver i sine autentiske bøker: 
 
"Umar spurte Abu Bakr om å gå med ham for å besøke Fatima. De hadde absolutt 
gjort henne rasende. (Noen rapporter sier at det var Abu Bakr, som spurte Umar å 
gå med ham for å besøke Fatima. Dette virker mer troverdige.) 
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Kort sagt, begge av dem gikk sammen til døren av Fatima, men hun tillot ikke dem 
å besøke henne. Da de spurte Ali om å gripe inn, forble han taus, men han tillot 
dem å gå inn. Når de kom inn og hilste på henne, snudde hun ansiktet mot veggen. 
Abu Bakr sa: 'Å del av profetens leveren, ved Allah, så verdsetter jeg forholdet til 
Den hellige profeten med deg mer enn mitt forhold til min datter, Aisha. Skulle 
ønske at jeg hadde dødd kort tid etter Den hellige profeten av Allah. Jeg kjenner 
din rangering og posisjon mer enn noen andre. Hvis jeg har fratatt deg på din rett 
av arv, var det virkelig på grunn av Den hellige profeten, som jeg selv har hørt si: 
'Vi profeter etterlater ikke noen arv. Hva vi forlater er veldedighet (for 
muslimene).' 
 
Fatima sa da til Amiru'l-Mominin at hun ville minne dem om en hadith av Den 
hellige profeten og be dem om å si i Allahs navn hvis de ikke hadde hørt Den 
hellige profeten si dette: 'Fatimas glede er min glede; Fatimas sinne er mitt sinne. 
Så en som elsker min datter Fatima elsker meg; en som gleder Fatima, gleder meg. 
En som fornærmer Fatima, fornærmer meg. 
 
Begge sa: 'Ja vi hørte disse ordene fra Den hellige profeten av Allah.' Da sa 
Fatima: 'Jeg kaller Allah og Hans engler om å være vitne til at dere begge har 
fornærmet meg og ikke behandlet meg rettferdig. Når jeg møter Den hellige 
profeten vil jeg absolutt klage til ham om dere begge.' 
 
 
Abu Bakr innså alvoret i Fatimas sinne 
 
Abu Bakr som ble plaget av disse ordene, begynte å gråte og sa: "Jeg søker Allahs 
ly fra Den hellige profetens vrede." Fatima begynte å gråte og sa: "Jeg sverger ved 
Allah at jeg sannelig vil kalle ned forbannelser over deg i alle mine bønner.' 
 
Etter å ha hørt dette, gikk Abu Bakr ut og gråt. Folk samlet seg rundt ham og 
trøstet ham. Til dem sa han: "Ve være over dere. Dere er alle glade, sitter med 
deres hustruer komfortabelt, men jeg er i denne elendige tilstanden. Jeg trenger 
ikke deres troskapsed. Kvitte meg fra den. Ved Allah, etter hva jeg har sett og hørt 
fra Fatima, vil jeg ikke at noen muslimer skal lide byrden av troskap til meg." 
 
Disse rapportene er rapportert av deres egne bemerkelsesverdige lærde, og viser at 
den undertrykte Fatima forble sint på Abu Bakr og Umar til den siste timen av sitt 
liv. 
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Fatima ble begravet om natten, et bevis på hennes varig misnøye med Abu 
Bakr og Umar 
 
Det klareste bevis på Fatimas vrede i denne sammenhengen er at hun ga følgende 
testament til sin mann, Amiru'l-Mominin Ali: "Ingen av de personene som har 
undertrykte meg og snappet fra meg retten skal få lov til å bli med i min 
begravelse. De er absolutt min og Den hellige profetens fiender. Ikke la noen av 
dem eller deres tilknyttede å kunne be begravelsesbønner for meg. Begrav meg om 
natten når folk sover." 
 
Bukhari skriver i sin Sahih at Ali oppfylte Fatimas testament og begravde henne 
stille om natten. Folk prøvde sitt beste for å finne ut hvor Fatima ble begravet, men 
de klarte ikke det. Det er enstemmig akseptert at Fatima ifølge hennes vilje 
(testament), ble begravet om natten. Den hellige profeten etterlott en datter til å 
tjene som hans minne. Deres egne lærde er enige om at han sa:" Fatima er en del 
av kroppen min. Hun er min arv og tillit. Respekter henne som dere respekterer 
meg. Aldri gjøre noe som fremkaller hennes sinne mot dere. Hvis hun er sint på 
dere, vil jeg også være sint på dere." 
 
Mir Sayyid Ali Hamadani Faqih Shafi'i skriver i sin Mawaddatu'l-Qurba at Den 
hellige profeten sa: "De som sårer Fatima vil bli strengt behandlet av meg på 
dommedagen. Fatimas glede er min glede, og Fatimas sinne er mitt sinne. Ve være 
over den som Fatima er sint på." 
 
Hvor tragisk er det at for alle disse erklæringene, ignorerte ikke bare samfunnet 
henne, men rev også bort hennes rett og forårsaket henne så intens pine. Selv mens 
hun fortsatt var en ung kvinne, erklærte hun: "Jeg ble utsatt for så mange 
problemer at hvis dagene hadde vært utsatt for slike problemer, ville de ha blitt 
omgjort inn til netter." 
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Niende samling, fredag kveld, 2. Shaban 1345 E.H. 

 
Sheikh: Du finner alltid noe feil ved handlingene til Sunniene, men du bryr deg 
ikke om handlingene til sjiaene. Du forsvarer dem urettmessig selv om deres 
handlinger er fordervet. 
 
Velmenende: Jeg er vant til å forsvare sannheten. Vår Imam, Amiru'l-Mominin, 
formante hans sønner, spesielt Hassan og Hussain, med disse ordene: "Alltid si 
sannheten og utfør handlinger i lys av det hinsidige. Vær fiendtlig innstilt til 
undertrykkeren og hjelp den undertrykte." 
 
Hvis jeg har funnet feil hos motstanderne eller forsvarte sjiaene, har jeg gjort det til 
støtte for sannheten. Det jeg klaget over var basert på logiske resonnementer. Jeg 
vil gjerne lytte til dine argumenter vedrørende de dårlige gjerningene av sjiaene. 
 
 
Sjia anklager Aisha for utroskap og dens svar 
 
Sheikh: Det verste som sjia er skyldig i er at de anklager Ummu'l-Mominin Aisha 
for utroskap. Det er et anerkjent faktum at hun fikk æren av seksuell omgang med 
Den hellige profeten av Allah, og at hun var hans elskede kone. De innser ikke hva 
denne ærekrenkende beskyldningen fører til. Har de ikke lest surah an-Nur (Lyset) 
av Koranen?  
 
Allah sier: "Dårlige kvinner er for dårlige menn, og dårlige menn er for dårlige 
kvinner. Gode kvinner er for gode menn og gode menn er for gode kvinner." 
(24:26) 
 
Velmenende: For det første, anklagelsen om at sjia beskylder Ummu'l-Mominin 
Aisha for umoralske handlinger og utroskap er helt usant. Aldri har slikt blitt sagt 
av sjiaer. Denne påstanden er en åpenbar bakvaskelse som er sirkulert for 
århundrer siden av Nawasib og Khawarij for å iverksette forvirring. 
 
De tilskrev sjiaene hva de selv sa. Senere begynte andre, uten noe som helst 
etterforskning, å angripe sjiaer slik du selv gjør. Hvis du hadde studert bøkene til 
sjia, vil du ikke finne noen steder at Ummu'l-Mominin Aisha har blitt beskyldt for 
utroskap. 
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Aisha er fritatt fra tiltalen om utroskap 
 
Hvis du leser sjiaenes historier og kommentarer, vil du se hvordan de har forsvart 
Ummu'l-Mominin Aisha fra anklagene om utroskap. Faktumet er at slike 
rapporteringer ble laget av en gruppe av hyklere under Den hellige profetens tid. 
Noen av de involverte var Mista Ibn Uthatha, Hassan Ibn Thabit og Abdullah Ibn 
Ubayy. Vedrørende Aisha’s frifinnelse fra de falske anklagelsene, ble syv vers 
åpenbart i Koranen. sjiaer tror at det å lage falske anklagelser for utroskap eller 
umoralske handlinger mot enhver muslim er ulovlig, for ikke å nevne en hustru av 
Den hellige profeten, uavhengig om hun er Aisha eller Hafsa. 
 
 
En mann og en kone har ikke nødvendigvis samme grad av oppnåelse 
 
For det andre, det hellige verset som du har resitert betyr ikke hva du har sagt. Det 
er ikke nødvendigvis slik at hvis en mann er en dydig troende og verdig av 
paradiset at hans kone vil være det samme. Det er mange tilfeller som beviser at 
ektefellene kan oppnå ulike nivåer av dyd. 
 
Allah sier i Sura Tahrim (Forbudet): "Allah har gjort en lignelse for den vantro om 
Nohs hustru, og Lots hustru. De var under to av Våre gode tjenere, men de forrådte 
dem. Så kunne de ikke hjelpe dem det ringeste overfor Allah, og det ble sagt til 
dem: «Gå inn i ilden sammen med dem som går dit.  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 redd meg fra et folk av urettferdige." (66: 
10-11) 
 
Sheikh: Det er merkelig at i løpet av denne korte perioden så synes det å være en 
klar inkonsekvens (mangel på logisk sammenheng) i dine uttalelser. 
 
Velmenende: Fortell meg hva du ser på som inkonsekvent. 
 
Sheikh: På et tidspunkt sier du at å anklage noen for utroskap er ulovlig, men på et 
annet tidspunkt sier du at Noas og Lots hustru var illojale mot sine ektemenn. Er 
ikke disse to setningene noe som er uforenlige med hverandre? Er det ikke 
upassende av deg å anklage konene til profetene for utroskap og mangel på tro? 
 
Velmenende: Jeg er sikker på at du tar i bruk en villedende måte å diskutere på nå.. 
Du vet veldig godt hva "troløshet" betyr i det hellige verset henvist til tidligere. 
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Betydningen av troløshet vedrørende Noas og Lots hustruer 
 
Det er merkelig av deg at du forveksler troløshet med utroskap selv om det er en 
enorm forskjell mellom de to. Konene til profetene var helt fri fra utroskap. Her 
handler diskusjonen om deres mangel på tro. Først og fremst, hvis en kone av en 
profet handler imot instruksjoner fra sin mann, er hun definitivt troløs. For det 
andre, er jeg ikke av dem som sier at de viste mangel på tro. Koranen selv sier det: 
"De var illojale mot sine ektemenn", og illojalitet er ikke utroskap. Som jeg har 
sagt tidligere, konene til profetene var fri fra denne typen av illojalitet. Så 
betydningen av deres illojalitet var ulydighet. 
 
Konen til profeten Noah motarbeidet sin mann og pleide å fornærme ham i 
offentligheten. Hun sa: "Min mann er gal. Siden jeg er omringet med ham hele 
dagen og hele natten kjenner jeg hans sanne tilstand. Ikke bli lurt av ham." Konen 
til profeten Lot pleide å informere folk om alle gjester som kom til huset hans. Hun 
pleide å lage problemer ved å avsløre husets hemmeligheter  til hans fiender. 
 
 
Troløsheten til koner innebærer ikke urenhet 
 
I følge kommentatorer av Koranen, samt i henhold til uttalelser fra de syndfrie 
imamer, er betydningen av verset i sura an-Nur (Lyset), som du gjør ditt poeng ut 
ifra, at urene kvinner fortjener urene menn og urene menn er tilbøyelig til dem. 
Rene kvinner fortjener rene menn og rene menn er tilbøyelig til dem. I det samme 
kapittelet i det foregående verset sier Allah: 
 
"En horkarl må bare gifte seg med en horkvinne eller politeist kvinne. Og en 
horkvinne, ingen skal gifte seg med henne, unntatt en horkarl eller en politeist 
mann. Dette er forbudt for de troende." (24:3) 
 
Kort sagt, det hellige verset "urene kvinner er for urene menn ..." viser på ingen 
måte poenget ditt. 
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Henvisning til Aisha sin opptreden 
 
Kritikken mot Aisha er ikke på grunn av fordommer. Det er på grunn av hennes 
feilaktige oppførsel. Hun har begått ugjerninger som ingen andre koner av Den 
hellige profeten, inkludert Hafsa, datter av Umar, gjorde. Videre må det nevnes at 
sjiaenes kritikk strengt tatt er innenfor rammene av kommentarene fra deres egen 
lærde, som har rapportert at denne kvinnen begikk alvorlig urett. 
 
Sheikh: Er det riktig for en edel mann som deg å gjøre slike anklagelser mot 
Ummu'l-Mominin (moren til de troende)? 
 
Velmenende: Alle konene til Den hellige profeten bortsett fra Ummu'l-Mominin 
Khadija, er av samme rang. Umm Salma, Sawdah, Aisha, Hafsa, Maimuna og de 
andre er i vårt syn alle Ummu'l-Mominin. Men Aisha sin atferd og hennes ord var 
sannelig forskjellig fra de andre kvinnene. Igjen, dette er ikke bare min versjon, 
men dine egne fremtredende lærde har skrevet at hennes liv var ødeleggende. De 
gode og dårlige handlingene av mennesker kan ikke forbli skjult for alltid. Til slutt 
vil sannheten åpenbare seg. 
 
Sheikh: Sannelig finner dere feil i henne ved ubetydelige saker kun fordi hun gikk i 
mot Ali. 
 
Velmenende: Vi finner ikke feil vedrørende ubetydelige saker. Aisha sin motstand 
mot Amiru'l-Mominin, Imam Hassan, Imam Hussain og Ahlulbayt er en separat 
sak. Men grunnlaget for den stygge historien om hennes liv hadde blitt lagt i løpet 
av tiden til Den hellige profeten selv. Hun pleide å plage og pine ham. 
 
Sheikh: Det er merkelig at du vurderer Ummu'l-Mominin Aisha, den elskede 
konen til Den hellige profeten, som så moralsk fordervet at du tør å si at hun plaget 
Den hellige profeten. Hvordan kan vi godta påstanden når Ummu'l-Mominin 
definitivt hadde lest Koranen og følgende vers: "De som forulemper Allah og Hans 
sendebud, dem har Allah forbannet i denne verden og den hinsidige, og Han har 
gjort klar for dem en nedverdigende straff." (33:57) 
 
Så det er mulig for henne å plage Den hellige profeten, slik at hun kunne bli 
forbannet av Allah? Dette er definitivt en av bakvaskelsene av sjiaene. 
 
Velmenende: Nei, det er ikke en løgn! Når det gjelder disse hellige versene, 
innrømmer jeg at det ikke bare er Ummu'l-Mominin Aisha som må ha lest dem, 
men hennes far Abu Bakr og andre eminente følgesvenner må ha også ha lest dem. 
I lys av disse rapportene og hadither som jeg har nevnt i de tidligere nettene, kan 
mange sannheter bli åpenbart for oss, forutsatt at vi er rettferdige. 
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Aisha såret Den hellige profeten 
 
Det faktum at Aisha såret Den hellige profeten er ikke bare relatert av sjias lærde, 
men ved deres egen eminente lærde. Imam Ghazali i sin 'Ihya'u'l-Ulum, vol. II, 
kap. 3, Kitab al-Adabu'n-Nika, s. 135, har rapportert mange hadither som 
fordømmer Aishas atferd. Blant dem er hennes krangling med Den hellige profeten 
og Abu Bakr sin inngripen. Denne hendelsen er også fortalt av Mulla Ali Muttaqi i 
Kanzu'l-Ummal, vol. VII, s. 116; Abu Yala i sin Musnad og Abu'sh-Sheikh i sin 
Kitab al-Amthal. De skriver at da Abu Bakr gikk for å se til sin datter, fant han at 
det var en krangel mellom Aisha og Den hellige profeten. Beslutningen ble lagt til 
Abu Bakrs hender. Aisha brukte fornærmende språk i sine bemerkninger. I løpet av 
hennes samtale, spurte hun Den hellige profeten om å være rettferdig i sin 
holdning. Denne uforskammede bemerkningen førte til at Abu Bakr ble så sint at 
han slo henne så hardt i ansiktet at blodet rant nedover hennes klær. 
 
Imam Ghazali har også i samme kapittel om ekteskap og andre ting, også fortalt at 
en gang, da Abu Bakr nådde sin datters hus, fant han at Den hellige profeten var 
misfornøyd med Aisha. Han ba dem om å fortelle ham hva årsaken til deres 
krangling var slik at han kunne bringe forsoning. 
Den hellige profeten spurte Aisha om hun skulle begynne å fortelle det. Hun 
svarte: "Du kan begynne, men du bør snakke sannheten." I sin neste setning la hun 
til: "Du er en mann som virkelig mener at du er en Profet!" 
 
Disse kommentarene viser at Aisha ikke trodde at profeten var guddommelig 
utnevnt som Profet. Slike nedverdigende bemerkninger er rapportert i bøkene deres 
i stort antall. De var årsaken til stor lidelse mot Den hellige profeten. 
 
 
Det finnes ingen slike rapporter om de andre hustruene til Den hellige 
profeten 
 
Du vil legge merke til at ingen lærde og historikere i begge sekter har registrert 
slike ting om de andre konene til Den hellige profeten. De har ikke tillagt slike ting 
selv til Hafsa, datteren av Umar. Det var bare Aisha sin oppførsel som førte til 
hennes uverdighet. 
Vi legger kun frem så mye som deres fremtredende lærde har sagt om henne. Har 
du ikke studert Imam Ghazalis bøker, historiene av Tabari, Mas'udi og Ibn A'tham 
Kufi osv. som rapporterer at alle deres eminente lærde har beskrevet henne som 
ulydig mot Den hellige profeten? 
Likevel klager du fordi jeg har kritisert Ummu'l-Mominins atferd. Kan det være 
noe klarere blott på ens karakter enn overtredelse mot Allah og Hans Profet og 
revolusjon mot kalifen av Den hellige profeten? 
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I sura al-Ahzab (Klanene), har Allah adressert konene til Den hellige profeten: 
"Hold dere hjemme og tas dere ikke opp som i fordums hedensk tid." (33:33) 
 
De andre konene til Den hellige profeten fulgte selvfølgelig dette pålegget og forlot 
aldri deres hus uten en presserende grunn. Selv A'mash har rapportert dette 
faktumet. 
 
 
Ummu'l-Mominin Suda gikk ikke ut selv for Hajj eller Umra 
 
Det er rapportert i Sahih og andre bøker av deres berettere og historikere at folk 
spurte Suda, konen til Den hellige profeten, om hvorfor hun ikke utførte Hajj og 
Umra. Hun svarte: "Det er obligatorisk for meg å utføre en Hajj og en Umra og 
ikke mer. Og Han sier: 'Og bli i deres hus'. Så i lydighet til denne befalingen, skal 
jeg ikke gå ut av huset mitt; snarere er min intensjon at jeg ikke vil, så langt det er 
mulig, å gå ut av rommet hvor den hellige Profet av Allah hadde plassert meg intill 
jeg dør." Faktisk så gjorde hun dette, og det var hennes døde kropp som ble tatt ut 
av rommet. 
 
Suda, Aisha og Umm Salma, var konene til Den hellige profeten og var mødre til 
de troende. Selvfølgelig skiller de seg fra hverandre på grunn av deres oppførsel. 
 
Ifølge samfunnet, er Aisha og Hafsa verdig respekt, ikke fordi de var døtre av Abu 
Bakr og Umar, selv om du respekterer dem av den grunn, men fordi de var konene 
til Den hellige profeten. Men konene til Den hellige profeten fortjener æren når de 
er troende, som det er klart stadfestet i Koranen: "Dere profetens hustruer, dere er 
ikke som andre kvinner."  (33:32) 
 
 
Aisha går ut for å krige mot Ali 
 
Så Suda var en gudfryktig og lydig kone av Den hellige profeten av Allah. Aisha 
var en sta kone som konspirerte med Talha og Zubair mot Ali og gikk til Basra. 
Der ble Uthman Ibn Hanafi tatt til fange, han var en god følgesvenn av profeten og 
guvernør i Basra oppnevnt av Ali. Hans hår og skjegg ble dratt ut; han ble torturert 
og drevet ut. Mer enn 100 uskyldige, hjelpeløse personer ble drept. Ibn Athir, 
Mas'udi, Muhammad ibn Jarir Tabari, Ibn Abi'l-Hadid og andre har skrevet i detalj 
om denne hendelsen. 
 
Etter denne voldshandlingen, gjorde hun klar en kamel som het Askar, kledde den 
på av huden til en løve, beskyttet av rustninger og entret inn i slagmarken som en 
soldat. På grunn av hennes opprør, mistet tusenvis av muslimer livet. Var dette 
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initiativet på hennes del ikke en overtredelse mot befalingen av Allah og Hans 
hellige Profet? 
 
 
Alis dyder er utenfor numre 
 
Og hva som er mer overraskende er at hun fastsatte denne skamløse opptredenen 
mot Ali ibn Abi Talib, hvor hans dyder og meritter har blitt så godt dokumentert av 
deres egne store lærde at det er umulig å telle dem alle. 
 
Imam Ahmad ibn Hanbal i sin Masnad, Ibn Abi'l-Hadid i sin Sharh al-Nahju'l-
Balagha, Imam Fakhru'd-din Razi i hans Tafsir al-Kabir, Katib Khawarizmi i sin 
Manaqib, Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi i hans Yanabiu'l-Mawadda, Muhammad 
Yusuf Ganji Shafi'i i Kifayatu't-Talib, kap. 62, og Mir Sayyid Ali Hamadani Shafi'i 
i sin Mawaddatu'l-Qurba, Mawadda V, forteller fra den andre kalifen, Umar Ibn 
Khattab og Abdullah Ibn Abbas at profeten sa til Ali: "Hvis alle verdenshav var 
blekk, alle trærne var penner, og alle mennesker var forfattere og alle Jinn bærte 
registreringene, selv da, Å Abu'l-Hassan! Ville dine dyder ikke kunne telles." 
 
Når Den hellige profeten sier at "alle menn og jinn kombinert ikke kan gjøre rede 
for hans dyder," hvordan kan vi, med våre begrensede midler, gi en fullstendig 
redegjørelse for hans meritter? 
 
Bortsett fra sjias lærde, har deres egen lærde, for all deres fanatisme, fylt deres 
bøker med bare en del av hans utallige dyder. 
 
 
Hadith i lovprising av Alis dyder 
 
Du bør studere deres Sihah al-Sitta, de seks bøkene av hadith. Bortsett fra disse, er 
det angitt i Mir Sayyid Ali Hamadanis Mawaddatu'l-Qurba; Tabrani er Mu'ajam 
Kabir; Muhammad ibn Talha Shafi'is Matalibu's-Su'ul; Imam Ahmad Ibn Hanbal 
sin Musnad og Faza'il; Hamidis Bainu's-Sahihain; Khawarizmis Manaqib; Ibn 
Abi'l-Hadid sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, vol. II, s.449; Ibn Sabbagh Malikis 
Fusulu'l-Muhimma, spesielt s.124, fra Hafiz Abdu'l-Aziz ibn Al'Akhzaru'l-Janabiz, 
som skriver i sin bok Ma'alimu'l-'Atratu'n-Nabawiyya at Fatima Zahra sa at på 
natten av Arafa gikk hennes far, den hellige Profet av Allah til henne og sa: "Allah 
den Allmektige tar storhet i dere før englene og har tilgitt dere alle og spesielt Ali. 
Jeg, profeten av Allah, sier uten hensyn til kjærlighet på grunn av slektskap at 
sannelig den mest heldige og velstående mann er han som er en venn av Ali i løpet 
av hans liv eller etter hans død. Den mest fordømte av de fordømte er han som er 
en fiende av Ali, under hans liv eller etter hans død." 
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Også i de ovennevnte bøkene er det en detaljert hadith som jeg tror jeg har nevnt i 
de tidligere nettene, fra kalifen Umar Ibn Khattab, som sa at Den hellige profeten 
sa til Ali: "En løgner er han som mener at han elsker meg, mens han er din fiende. 
Å Ali! Han som er din venn er min venn. Hvis noen er min venn, er Allah hans 
venn. Hvis Allah er noens venn, tillater Han ham til paradis. Han som er din 
fiende, er min fiende. Hvis noen er min fiende, er Allah også hans fiende og Han 
kaster ham inn i helvete." 
 
 
Vennskap med Ali er tro og motstand mot ham er vantro og hykleri 
 
Det er også rapportert fra Kitabu'l-Al of Ibn Khalawayh, beretter fra Abu Said 
Khadiri, at Den hellige profeten sa til Ali: "Å Ali! Vennskap med deg er tro og 
motstand mot deg er hykleri. Den første personen som kommer inn til paradiset 
skal være din venn, og den første personen som blir kastet i helvete skal være din 
fiende." 
 
Mir Sayyid Ali Hamadani Shafi'i i sin Mawaddatu'l-Qurba, Mawadda III, og 
Hamwaini i sin Fara'id rapporterer at Den hellige profeten sa mens han var blant 
hans følgesvenner: "Ingen elsker Ali bortsett fra en som er en troende, og ingen er 
fiendtlig innstilt til ham, bortsett fra en som er en vantro." Ved en annen anledning 
sa han: "Å Ali! Det er bare den troende som elsker deg, og det er bare den hykler 
som hater deg!" 
 
 
Ali "Den beste av menneskeheten" sa Den hellige profeten - rapportert av 
Aisha 
 
Muhammad ibn Yusuf Ganji Shafi'i i sin Kifayatu't-Talib, s. 119, kap. 62, siterer 
fra Ta'rikh al-Damishqi, Muhadith al-Sham og Muhadith al-Irak, beretter fra 
Hudhaifa og Jabir at Den hellige profeten sa: "Ali er den beste av menneskeheten, 
en som nekter å akseptere dette er en vantro." 
 
Det er også rapportert fra Ata at folk spurte Aisha om Ali, og hun sa: "Han er den 
beste av menneskeheten. Ingen andre enn en vantro har noen tvil om det." 
 
Han sier at Hafiz Ibn Asakir i sin Ta'rikh, et verk som består av 100 bind hvor tre 
bind av det er skrevet til ære for Ali, har rapportert denne hadithen fra Aisha. 
 
Muhammad ibn Talha Shafi'i i Matalibu's-Su'ul, s.17, Ibn Sabbagh Makki i 
Fusulu'l-Muhimma, rapporterer fra Tirmidhi og Nisa'i at Abu Said Khudri sa: "I 
løpet av dagene til Den hellige profeten pleide vi å gjenkjenne hyklerne ved deres 
hat mot Ali." 
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Det er relatert i Fusulu'l-Muhimma at Den hellige profeten sa til Amiru'l-Mominin 
Ali: "Å Ali! Å kjempe mot deg er å kjempe mot meg, ditt blod er mitt blod. Jeg 
kjemper imot ham som kjemper imot deg, det er bare den berettigede personen som 
elsker deg, og den ulovlige som har fiendskap mot deg. Det er bare den troende 
som elsker deg, og det er bare den som er hykler som er fiendtlig innstilt mot deg." 
 
Sheikh: Slike hadither er ikke unike for Ali, de har også blitt fortalt om andre 
kalifer. 
 
Velmenende: Vennligst sitere andre slike hadither som eksempel. 
 
Sheikh Abdu'r-Rahman ibn Malik Maghul beretter fra sine kilder at Jabir sa at Den 
hellige profeten av Allah sa: "En troende har ingen fiendtlighet mot Abu Bakr og 
Umar, og en hykler har ingen kjærlighet for dem." 
 
Velmenende: Jeg er igjen overrasket over å høre noe slikt fra deg. Har du glemt vår 
gjensidig avtale på den første natten at vi ikke kunne stole på tvilsomme hadither. 
Du bør ikke sitere oppdiktete hadither, hvor deres berettere er løgnere og 
forfalskere. Siter autentisk hadith. 
 
Sheikh: Ditt svar tyder på at du allerede har bestemt at hvis du hører noen hadith 
fra oss, vil du avvise det. 
 
Velmenende: Det er ikke jeg alene som har forkastet det. Selv dine egne 
fremtredende lærde har forkastet det. Henvis til Mizanu'l-i'tidal av Dhahabi og 
Ta'rikh av Khatib al-Baghdadi, vol. X, s. 236. Du vil finne at de fleste av de 
eminente kommentatorer har skrevet om karakteren av Abdu'r-Rahman ibn Malik 
som følgende: "Sannelig var han en løgner, en spotter og forfalsker av hadith som 
ingen har noen tvil om. " 
 
Fortell oss om en slik ensidig hadith fortalt av en løgner og forfalsker, kan 
sammenlignes med de hadithene som dine fremtredende lærde har fortalt, og noen 
som jeg allerede har nevnt. Jeg vil råde deg til å ta kontakt med Jami'u'l-Kabir, ved 
Suyuti, vol. VI, s .390, Riyazu'n-Nazara, vol. IX, s. 215, ved Muhibu'd-larm; Jami'i 
Tirmidhi, vol. II, s. 299; Isti'ab, vol. III, s. 46, ved Ibn Abdu'l-Barr; Hilyatu'l-
Auliya, vol. VI, s. 295, ved Hafiz Abu Nu'aim Matalibu's-Su'ul, s.17, av 
Muhammad ibn Talha Shafi'i; Fusulu'l-Muhimma, s.126, ved Ibn Sabbagh Maliki. 
Du vil finne at hver og en av dem har fortalt på litt forskjellige ordlys fra Abu'dh-
Dharr Ghifari som sa: "I løpet av den tiden til Den hellige profeten pleide vi å 
gjenkjenne hyklerne av tre tegn: fornektelse av Allah og profeten, unnlatelse ved å 
be og fiendskap mot Ali ibn Abi Talib." Det er rapportert fra Abi Said Khudri at 
Abu'dh-Dharr Ghifari sa: "Vi pleide å gjenkjenne hyklerne av deres fiendskap mot 
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Ali og i tiden til Den hellige profeten hadde vi ingen andre tegn til å finne ut om 
hyklere unntatt av at de var fiendtlig innstilt til Ali." 
 
 
Forfattere som beretter Den hellige profetens hadith om hykleres hat mot Ali 
 
I tillegg har de følgende forfatterne berettet hadith om hykleres hat mot Ali: Imam 
Ahmad Hanbal i Musnad, vol. I, s. 95, 138; Ibn Abdu'l-Barr i Isti'ab, vol. III, s. 37; 
Ahmad Khatib Baghdadi i Ta'rikh al-Bagdad, vol. XIV, s. 426; Ibn Abi'l-Hadid i 
Sharh al-Nahju'l-Balagha, vol. IV, s. 264; Imam Nisa'i i Sunan, vol. VIII, s.117 og 
Khasa'isu'l-Alawi, s. 27; Hamwaini i Fara'id, kap. 22; Ibn Hajar i Isaba, Vol.II, 
s.509; Hafiz Abu Nu'aim i Hilyatu'l-Auliya, vol.IV, s.185; Sibt Ibn Jauzi i 
Tadhkira, s.15; Suyuti i Jami'u'l-Kabir, s. 152, 408.; Muhammad ibn Talha Shafi'i i 
Matalibu's-Su'ul, s.17; Tirmidhi i Jami'i, vol. II, s.13. Alle disse har rapportert i 
sine bøker på litt forskjellig ordlyd fra Umm Salma eller Ibn Abbas at Den hellige 
profeten sa: 
"Å Ali! En hykler er ikke din venn og en troende er ikke din fiende. Det er bare 
den troende som elsker deg, og det er bare en hykler som hater deg. En hykler 
elsker ikke Ali og en troende hater ikke Ali."Ibn Abi'l-Hadid i sin Sharh al-Nahju'l-
Balagha, vol. I, s. 367, rapporterer fra Sheikh Abu'l-Qasim Balkhi, sjefen for 
Mu'tazilitene, at han sa, "Alle hadith rapporterer enstemmig disse riktige hadithene 
og det er ingen tvil i autensiteten av de som sier at Den hellige profeten sa til Ali; 
'Ingen er fiendtlig innstilt til deg bortsett fra den som er en hykler. Ingen er din 
venn, bortsett fra den som er en troende.' 
 
Også i volum IV i sin bok, på side 264, siterer han prekenen av Amiru'l-Mominin, 
der sier den hellige Imamen: "Hvis jeg slår en troende med dette sverdet i ansiktet 
slik at han kan være fiendtlig innstilt til meg, vil han aldri være fiendtlig innstilt til 
meg, men hvis jeg gir hele verden til en hykler, slik at han kan elske meg, vil han 
aldri elske meg. Og dette er i samsvar med ytringen av Den hellige profeten som 
sa: 'bare troende elsker deg, og bare hyklere er fiendtlig innstilt til deg.'" 
 
Det er mange hadith av denne typen i deres pålitelige bøker. Jeg har kun sitert noen 
få av dem. 
 
Var ikke Aishas opprør mot Alis autoritet et opprør mot profeten selv? Var denne 
krigingen eller at hun oppfordret folket til å kjempe mot Ali, på grunn av hennes 
vennskap eller var det på grunn av hennes fiendskap? Selvfølgelig det var på grunn 
av hennes fiendskap. I alle hadithene som jeg nettopp har nevnt , sa Den hellige 
profeten at et av tegnene på vantro er å kjempe mot Ali. Hvordan ville du forene 
opptredenen av Ummu'l-Mominin Aisha i kampene mot Ali, med disse hadithene? 
Det har nettopp kommet til mitt sinn at Mir Sayyid Ali Hamadani Shafi'i i sin 
Mawaddatu'l-Qurba, Mawadda tre, har rapportert fra Aisha (seg selv) at Den 
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hellige profeten sa: "Allah har lovet Hans ord til meg at den som gjør opprør mot 
Ali er en vantro og hans plass er i helvete." 
 
Det er merkelig at når folk spurte henne om hvorfor hun gjorde opprør mot Ali 
etter å ha hørt en slik hadith fra Den hellige profeten, svarte hun bare: "Jeg glemte 
denne hadithen på dagen i Kamel-krigen. Jeg husket den ikke før jeg kom til 
Basra." 
 
Sheikh: Men hvordan kan du finne feil ved Ummu'l-Mominin, når det er åpenbart 
at det å glemme er menneskelig. 
 
Velmenende: Selv om jeg anerkjenner at hun har glemte den hadithen på dagen av 
Kamel krigen, husket hun den ikke da hun var på vei tilbake fra Mekka og alle 
hennes venner, inkludert de fromme konene til Den hellige profeten advarte henne 
om at hun skal ikke skulle begå en slik handling, siden opposisjon mot Ali var 
opposisjon til Den hellige profeten? 
 
Dine egne historikere som har registrert kamelslaget har rettet oppmerksomheten 
mot det faktum at Den hellige profeten sa: "Å Aisha! Frykt veien hvor hunder av 
Haw'ab kan bjeffe på deg." Når hun derimot var på vei til Basra, nådde hun bekken 
Bani Kilab, og hunder omringet hennes gruppe og begynte å bjeffe. Hun spurte 
folk hva stedet het. Hun ble fortalt at det var Haw'ab. 
Deretter husket hun hva Den hellige profeten hadde sagt. Hvorfor gikk hun da i 
fellen med Talha og Zubair? Hvorfor fortsatte hun videre intill hun nådde Basra 
hvor hun lagde et slikt stormende oppstyr? Vil du si at hun hadde glemt dette også, 
eller at hun tråkket på den stien bevisst? 
 
Hun overtrådte bevisst ordren av Allah og Den hellige profeten og etter å ha 
konspirert med Talha og Zubair, gikk hun for å kjempe mot kalifen og 
etterfølgeren av Den hellige profeten, selv om hun selv hadde rapportert at Den 
hellige profeten sa: "En som kjemper mot Ali er en vantro." 
 
Var det ikke en årsak av bekymring til Den hellige profeten at så snart lederen av 
de troende ble ansatt i kalifatet, ble forstyrrelser lagd og konspiratorer forberedt til 
kamp mot ham. Jeg har fortalt deg tidligere med autentiske kilder at Den hellige 
profeten sa: "Den som plager Ali, plager meg sannelig. Han som plager meg, 
plager sannelig Allah. Å mennesker! Han som plager Ali skal oppstå som en jøde 
eller kristen på oppstandelsens dag." 
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Slakting av sahaba (følgesvenner) og uskyldige troende i Basra etter ordre fra 
Aisha 
 
Disse rapportene kan bli funnet i deres autentiske bøker. Hvorfor skal du da finne 
feil hos sjiaene? Ansvaret for blodet av uskyldige troende, torturen og utvisning av 
Uthman Ibn Hunaif, og drapet på mer enn 100, inkludert ubevæpnede voktere av 
statskassen som ikke hadde noe med slaget å gjøre - førti av dem ble drept i 
moskén - lå holdent på gruppen av kampen (skjønte ikke den siste delen). Allama 
Mas'udi i sin Muruju'z-Dhahib, vol. II, s.7, har skrevet om dette ved disse ordene: 
"I tillegg til de som ble skadet, ble sytti av de ubevæpnede vakter av baitu'l-mal 
(Treasury) drept. Av disse sytti, ble femti halshugget i fengsel. Disse menneskene 
var de første blant muslimene som skal ha blitt torturert til døden." 
 
Blant deres lærde og historikere har Ibn Jarir og Ibn Athir gitt detaljerte 
beskrivelser av disse hendelsene. 
 
 
Sjia sier om Aisha nøyaktig hva historien viser 
 
Kanskje du bør kvitte disse rapportene fra deres autentiske bøker. Faktisk, i de nye 
opptrykkene av disse bøkene, har noen av deres lærde endret noe av denne 
ubehagelige informasjonen og i noen tilfeller ha utelatt det helt. Du bør enten nekte 
å godta hva dine bemerkelsesverdige lærde og historikere har skrevet, ellers så bør 
du gi opp å sensurere sjiaene. De sier bare det som er registrert i deres egne 
pålitelige bøker. 
 
 
Det er ingen bevis for at Aisha angret 
 
Sheikh: Det du sier er selvfølgelig sant, men Ummu'l-Mominin Aisha var bare et 
menneske; hun var ikke ufeilbarlig. Etter å ha blitt villedet begikk hun en feil. Det 
var på grunn av hennes skyld at hun falt i fellen med to fremtredende følgesvenner, 
men senere angret hun for hennes opprør. Allah unnskyldte henne for det. 
 
Velmenende: Først og fremst har du innrømmet at noen av de fremtredende 
følgesvennene var syndere, selv om de var blant dem som var til stede "under 
treet", og på Bai'atu'l-Rizwan. På de forbigående nettene hevdet du at Sahaba 
(følgesvennene) var som stjerner, og hvis vi skulle følge noen av dem, ville vi bli 
veiledet. Du innrømmer nå at dette ikke er sant. For det andre, har du sagt at 
Ummu'l-Mominin Aisha angret for sin handling. Dette er bare en tvilsom påstand. 
Mens opprøret, kampen og slakting av muslimer er enstemmig akseptert, mens det 
er ingen bevis for hennes omvendelse. 
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Aisha hindrer begravelsen av Imam Hassan nær Den hellige profeten 
 
Selvfølgelig er det et faktum at Ummu'l-Mominin Aisha var rastløs. Hun begikk 
mange tåpelige feil. Men du hevder at hun angret på hennes feilgrep, og at hun var 
skamfull, samt at hun begrenset seg til sitt hus. Men hvis dette var sant, hvorfor 
behandlet hun kroppen til barnebarnet av Den hellige profeten så skammelig? 
 
Vi har diskutert hvordan hun plaget Den hellige profeten og hvordan hun senere 
gikk til kamp i en kamel for å kjempe mot hans etterfølger. Men senere, denne 
gang dreven på et muldyr stoppet hun liket av det eldste barnebarnet til Den hellige 
profeten fra å bevege seg fremover for begravelse nær Den hellige profeten. Deres 
egen eminente lærde og historikere, inkludert Yusuf Sibt Ibn Jauzi i sin Tadhkira 
Khawasu'l-Umma, s.122; Allama Mas'udi, forfatter av Muruju'z-Dhahab, i Isbatu'l-
Wasiyya, s.136; Ibn Abi'l-Hadid i Sharh al-Nahju'l-Balagha, vol. IV, s.18, 
rapportering fra Abu'l-Faraj og Yahya ibn Hassan, forfatter av Kitabu'n-Nasab; 
Muhammad Khwawind Shah i sin Rauzatu's-Safa, og mange andre har skrevet at 
når liket av Imam Hassan ble fraktet til Medina, satt Aisha seg på et muldyr og 
ledsaget av en gruppe fra Bani Umayya og deres slaver, stoppet de gruppen med 
Imam Hassan kropp. De sa at de ikke ville la Imam Hassan bli begravet ved siden 
av Den hellige profeten. Ifølge rapporten fra Mas'udi, sa Ibn Abbas: "Det er rart av 
deg, Aisha! Var ikke den dagen av Jamal hvor du entret slagmarken på en kamel, 
tilstrekkelig for deg? Nå bør folket også holde Baghl (muldyrdagen) i sitt minne? 
Sittende på et muldyr har du stoppet båren av sønnen til Den hellige profeten. En 
dag sittende på en kamel, en annen dag sittende på et muldyr, har du revet i stykker 
beskjedenhet til Den hellige profeten av Allah. Er du fast bestemt på å ødelegge 
Lyset av Allah? Men sannelig Allah perfeksjonerer Hans lys uansett hvor 
ubehagelig det er for avgudsdyrkerne; sannelig, er vi fra Allah og til Ham skal vi 
vende tilbake." 
 
Noen mennesker har skrevet at Ibn Abbas sa til henne: "En gang sittende på en 
kamel og en gang sittende på et muldyr. Hvis du lever lenger, vil du også sitte på 
en elefant (det er da du vil kjempe mot Allah)! Selv om du hadde en-niende andel 
ut fra en-åttendel, tok du likevel besittelse av det hele." 
 
Bani Hashim trakk sitt sverd og ville drive dem bort. Men Imam Hussain grep inn 
og sa at hans bror hadde fortalt ham at han ikke vil at en dråpe blod skulle bli sølt 
på grunn av hans begravelsesinnsettelse. Deretter ble liket tatt tilbake derfra og 
gravlagt i Baqi (en gravplass i Medina fortsatt besøkt av pilegrimer i dag). 
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Aisha gikk ned (å gjorde sujud) ved martyrdøden til Amiru'l-Mominin 
 
Hvis Aisha angret for hennes opprør mot Amiru'l-Mominin, hvorfor utførte hun en 
sujud av takknemlighet da hun hørte nyheten om den hellige Imamens martyrdød? 
Abu'l-Faraj Ispahani, forfatter av Aghani, skriver om den hellige Imamen i sin 
Maqatilu't-Talibin, hvor han sier: "Når Aisha hørte nyheten om martyrdøden til 
Amiru'l-Mominin, Ali, gikk hun ned i sujud (av takknemlighet)."  
Senere derimot, spurte hun informanten om hvem som hadde drept Ali. Hun ble 
fortalt at det var Abdu'r-Rahman Ibn Muljim av Bani Murad klanen. Øyeblikkelig 
resiterte hun følgende verspar (dikt?): "Hvis Ali er borte fra meg, er nyheten om 
hans død brakt til meg av en slave, som kanskje ikke har støv i munnen." 
 
Zainab, datteren av Umm Salma, var til stede på dette tidspunktet. Hun spurte 
Aisha om det var riktig for henne å uttrykke sin jubel og uttale slike ord om Ali. 
Det var en dårlig ting. Aisha svarte at hun ikke var i hennes fulle jeg, og at hun 
ytret disse ordene gjennom glemsel. "Hvis noe slikt dukker opp i meg igjen og jeg 
gjentar disse tingene, kan du minne meg, slik at jeg kan avstå fra å gjøre det." 
 
Disse faktaene viser tydelig at Aisha ikke omvendte seg senere i livet som du har 
hevdet. 
 
 
Motstridende uttalelser av Aisha om Uthman 
 
På nåværende tidspunkt kom jeg på en annen ting. Dere folk har mye imot sjia 
fordi de kritiserer kalifen Uthman for hans feil, feil som deres egen lærde har 
registrert i sine bøker. 
 
Tilsvarende bør dere heller ikke favorisere Ummu'l-Mominin Aisha, fordi lærde og 
historikere, som Ibn Abi'l-Hadid i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, vol. II, s.77; 
Mas'udi i sin Kitab al-Akhiru'z-Zaman og Ausat; Sibt Ibn Jauzi i Tadhkira 
Khawasu'l-umma, s. 36; Ibn Jarir, Ibn Asakir, og andre har skrevet at Ummu'l-
Mominin A'ysha alltid snakket stygt om Uthman, så mye at hun ropte: "Drep 
Na'thal (den gamle tåpelige personen)! Måtte Allah drepe ham, siden han har blitt 
en vantro?" Men så snart Uthman ble drept, begynte hun, på grunn av sin motstand 
mot Ali, å si: "Uthman har blitt drept som en undertrykt. Ved Allah, jeg vil hevne 
hans død. Så reis dere opp og hjelpe meg." 
 
Ibn Abi'l-Hadid skriver: "Sannelig var Aisha den største fienden av Uthman. Så 
mye at hun hang plagget av Den hellige profeten i huset hennes og pleide å fortelle 
folk som kom ditt: "Dette er plagget til Den hellige profeten av Allah. Det har ennå 
ikke blitt gammelt, men Uthman har gjort profetens Sunna gammel og slitt ut." 
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Ibn Abi'l-Hadid skriver at når Aisha i Mekka hørte nyheten om Uthmans drap, sa 
hun: "Måtte Allah fornekte  ham fra Hans nåde. Han begikk dårlige handlinger. Og 
Gud undertrykker ikke sine undersåtter." Det vil si, hvis han straffer noen, er det på 
grunn av hans syndige handlinger. 
 
Du hører disse bemerkningene fra Aisha om Uthman uten noen bevis, og likevel 
tar du ikke noen notater av det. Men hvis de samme ordene brukes av sjia, kaller du 
dem umiddelbart for vantro. 
 
Vi bør ta et upartisk syn om ting. Det er et etablert faktum at Ummu'l-Mominin 
Aisha var bittert imot Imam Amiru'l-Mominin. Da hun hørte at muslimene hadde 
sverget troskap til den hellige Imamen sa hun: "Fallet av himmelen på jorden er 
bedre enn etablering av Alis kalifat. Uthman har blitt drept som en undertrykt." 
 
Sannelig indikerer disse inkonsekvente uttalelsene et ustabilt sinn. 
 
 
Allah er Barmhjertig, men blodet av uskyldige muslimer kan ikke gå uten å 
stilles spørsmål ved 
 
Sheikh: Disse selvmotsigelsene av Ummu'l-Mominin Aisha har selvfølgelig vært 
allment rapportert, men to ting er akseptert og bevist. Først og fremst at hun hadde 
blitt lurt, og at hun for en kort periode ikke var oppmerksom på ambassdørskapet 
av Ali. Hun selv sier at hun hadde glemt det og bare husket det i Basra. For det 
andre, angret hun for sin handling. Sannelig Allah, etter å ha tilgitt henne, vil gi 
henne en høy plass i paradiset. 
 
Velmenende: Jeg skal ikke gjenta det jeg tidligere allerede har sagt i spørsmålet om 
omvendelse. Blodet av de muslimene som ble drept for ingen feil, skammen og 
fornærmelsene de ble utsatt for, og plyndringen av deres eiendom vil ikke gå uten å 
stilles spørsmål ved. Det er sant at ved tilgivelse, så er Allah den mest 
Barmhjertige, men når det gjelder straff er Han den mest strenge. Bortsett fra dette, 
innrømmet hun selv til hun døde at hun var ansvarlig for alle de motbydelige 
hendelsene. Som deres egne lærde har rapportert, bestemte hun seg i hennes 
testament at hun ikke kunne bli begravet ved siden av Den hellige profeten. Hun 
visste at hun hadde bidratt til mange av forstyrrelser etter ham. Hakim i sin 
Mustadrak; Ibn Qutayba i sin Ma'arif, Muhammed ibn Yusuf Zarandi i sin Kitab 
al-A'lam bi siratu'n-Nabi og Ibnu'l-Bayya Nishapuri og andre har rapportert at 
Aisha oppfordret Abdullah ibn Zubair med disse ordene: "Begrav meg ved siden 
av mine søstre i Baqi. Jeg brakte innovasjoner og sjeldenhet etter Den hellige 
profeten av Allah." 
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Aisha kan ikke erkjenne hukommelsestap fordi hun ble påminnet av Umm 
Salma 
 
Du sa hun husket dydene av Ali ved Basra og hadde glemt hva Den hellige 
profeten hadde forbudt henne å gjøre. Dette er ikke sant. Du bør konsultere de 
autentiske bøkene fra dine egne fremtredende lærde. For eksempel, referer til 
Sharh al-Nahju'l-Balagha, vol. II, s.77, ved Ibn Abi'l- Hadid. 
 
Ibn Abi'l-Hadid rapporter fra Ta'rikh al-Abi Makhnaf Lut Ibn Yahya Azadi at 
Umm Salma også var til stede i Mekka da hun hørte at Aisha ville ta hevn for 
drapet på Uthman og skulle til Basra. Hun var sjokkert over dette og begynte å 
forkynne merittene av Ali i alle forsamlinger. Aisha gikk til Umm Salma for å 
overbevise sitt synspunkt til henne før avreisen til Basra. 
 
Umm Salma sa til henne: "Inntil i går snakket du stygt om Uthman og kalte ham en 
dum tåpelig gammel mann, og nå har du gått mot Ali for å hevne Uthmans drap. Er 
du ikke klar over Alis dyder? Hvis du har glemt dem, ville jeg påminne dem til 
deg." 
 
 
"Husker du den dagen da jeg kom til rommet ditt sammen med Den hellige 
profeten av Allah? Så kom Ali inn og begynte å snakke privat med Den hellige 
profeten. Når den private samtalen fortsatte en stund, gikk du opp for å skjelle ut 
Den hellige profeten. Jeg frarådet deg fra å gjøre det, men du tok ikke mitt råd til 
betraktning. Du sa til Ali i sinne: 'av hver niende dag, er en for meg, og på den 
dagen også kommer du inn og holder ham engasjert i å snakke.' 
 
Av den grunn ble Den hellige profeten så sint på deg at ansiktet hans ble rødt og 
han sa: 'Kom deg tilbake! Jeg sverger ved Allah at den som har noen fiendtlighet 
mot Ali, uavhengig om han tilhører mitt hus eller ikke, er utelukket fra Iman (tro).' 
Så ble du skamfull, og snudde deg tilbake." Aisha sa: "Ja, jeg husker det." 
 
Umm Salma sa: "Du husker kanskje den dagen du vasket hodet til Den hellige 
profeten, og jeg forberedte 'hais' (en slags type mat). Den hellige profeten løftet 
hodet og sa: 'Hvem av dere er den synderen som vil sitte på en kamel, og ved den 
vil hundene av Haw'ab bjeffe på, og som vil falle hodestups fra Broen of Sirat?' Jeg 
forlot deretter 'Haisen' og sa: 'Å den hellige Profet av Allah! Jeg søker tilflukt i 
Allah og Hans hellige Profet fra en slik handling. Etter dette strøk Den hellige 
profeten deg i ryggen og sa, 'Gå av veien for dette; det er du som vil gjøre disse 
gjerningene.'" 
 
Aisha sa: "Ja, jeg husker det." 
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Umm Salma sa videre: "Jeg minner deg om at på en av reisene du og jeg var med 
Den hellige profeten. En dag reparerte Ali skoene til Den hellige profeten, og vi to 
satt i skyggen av et tre. Det skjedde så at din far Abu Bakr og Umar kom, og ba om 
tillatelse. Du og jeg gikk bak (skjermen?) treet?). De satte seg ned og etter å ha 
snakket en stund sa de: 'Å Den hellige profeten til Allah! Vi kjenner ikke verdien 
av ditt vennskap. Så vi ber deg om å gi oss beskjed om hvem som vil være din 
etterfølger og kalif, slik at etter deg vil han være vår veileder. 
 
Den hellige profeten sa til dem: 'Jeg vet om hans plass, rang og posisjon, men hvis 
jeg introdusere ham direkte, vil dere avvise ham som Bani Israel aviste Aaron.' De 
begge forble stille og forlot snart. Etter at de dro kom vi frem. Jeg sa til Den hellige 
profeten, 'Hvem vil være din kalif for dem? Den hellige profeten sa: 'Han reparerer 
mine sko.' Vi så at det var ingen bortsett fra Ali. Da sa jeg: 'Å hellige Profet av 
Allah! Jeg fant ikke noen bortsett fra Ali.' Han sa: 'Den samme Ali er min kalif.'" 
 
Aisha sa: "Ja, jeg husker det." Umm Salma sa deretter: "Siden du vet om disse 
hadithene, hvor skal du?" Hun svarte: "Jeg kommer til å skape fred blant folket." 
 
Det er derfor klart at Ummu'l-Mominin Aisha ikke bare hadde blitt lurt av andre. 
Hun selv forårsaket store problemer og vel vitende om alle disse tingene, gikk hun 
bevisst i opprør selv om Umm Salma minnet henne om hadithen fra Den hellige 
profeten. Selv etter å ha innrømmet rangen og posisjonen til Amiru'l-Mominin, 
forlot hun Basra og skapte et voldsomt oppstyr, noe som resulterte i drap på mange 
muslimer. 
 
 
Hadithen av reparasjonen av skoene er det største bevis på Alis imamat 
(lederskap) og kalifat 
 
Hadithen av reparasjonen av skoene er det største bevis for Imamat (lederskap) og 
kalifat av Ali. 
 
sjiaene forsker på spørsmål på affærene til de siste 1400 årene. Med kunnskap om 
versene i Koranen og de autentiske bøkene til lærde av begge sektene trekker de 
rettferdige konklusjoner. Tilsvarende tror vi at selv om Ali historisk sett ble gitt 
fjerdeplassen, påvirker denne tilsynelatende dårligere stillingen ikke hans 
overlegenhet eller forkler betydningen av hadithen som beviser hans rettmessige 
plass som profetens etterfølger. 
 
Vi innrømmer også at det er et registrert historisk faktum at Abu Bakr (gjennom 
politiske reguleringer) ble nominert til kalif i Saqifa ved fravær av Ali, Bani 
Hashim og andre fremtredende følgesvenner, til tross for opposisjonen til Khazraj-
klanen av Ansar. Etter det var det gjennom personlig diktatur at Umar og Uthman 
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okkuperte setene til kalifatet. Men det er en forskjell. Disse mennene var kalifer av 
samfunnet; deres bekjente gjorde dem til kalifer. På den andre siden var Amiru'l-
Mu'minin, Ali, khalifen til Den hellige profeten og ble utvalgt av Allah og Den 
hellige profeten for å være etterfølger. 
 
Sheikh: Dette er uvennelig av deg. Det var ingen forskjell mellom dem. De aller 
fleste folk som enstemmig bestemte seg for å betro kalifatet til de tre kalifene, Abu 
Bakr, Umar og Uthman, betrodde det også til Ali. 
 
 
Forskjellen i prosessen for utnevnelse av de tre første kalifene er bevis på at 
kalifatet er ugyldig 
 
Velmenende: Det var mange klare forskjeller på måten man utnevnte kalifene. 
Først refererte du til Ijma (enstemmig vedtak). Det er unødvendig å gjenta poenget 
mitt. Jeg har bevist baseløsheten av spørsmålet om Ijma i de foregående nettene. 
Det var faktisk ingen enstemmig beslutning om kalifatet til noen av dem. 
 
 
Andre bevis på at konsensus er ugyldig (Ijma) 
 
For det andre, hvis du stoler på konsensus som grunnlaget for kalifatet og anser det 
som tillatt fra Allahs side og Den hellige profeten, da er det slik at når en kalif 
døde, så burde hele samfunnet ha samlet seg for å utnevne en kalif. Den som ville 
vært enstemmig valgt ville ha vært folkets kalif (selvfølgelig ikke av Allahs 
profet). Og denne prosedyren burde ha vært fulgt i alle tidsepoker. 
 
Du må imidlertid erkjenne at en slik ijma eller konsensus aldri har blitt holdt. Selv 
den ufullstendige konsensus hvor Bani Hashim og Ansar ikke var til stede, ble ikke 
holdt for noen unntatt Abu Bakr Ibn Abi Qahafa. Ifølge alle historikerne og 
beretternes mening, var kalifatet til Umar basert på den ensomme dommen av Abu 
Bakr Ibn Quhafa. Hvis konsensus var et krav for utnevnelse av en kalif, hvorfor ble 
det ikke holdt for å overlate kalifatet til Umar og hvorfor var konsensus av mening 
ikke opprettholdt senere? 
 
Sheikh: Det er åpenbart at når Abu Bakr ble gjort til kalifen gjennom konsensus, 
var kalifens dom for utnevnelsen av hans etterfølger ganske gyldig. Det var ikke 
nødvendig å kalle til en annen konsensus. Snarere var dommen av hver kalif for 
utnevnelsen av kalifen etter ham i utgangspunktet riktig og tilstrekkelig. Denne 
retten er knyttet til kalifen, så han kan utnevne en kalif etter ham, slik at folket ikke 
blir kastet i forvirring og fortvilelse. Når den anerkjente kalifen, Abu Bakr, 
utnevnte gjennom generell avtale, Umar som neste kalif, ble den sistnevnte den 
rettferdige kalifen til Den hellige profeten. 
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Den hellige profetens nominasjon av Ali ble ignorert og Abu Bakrs 
nominasjon av Umar ble opprettholdt 
 
Velmenende: Du tror at den anerkjente kalifen har rett til å nominere sin 
etterfølger. Det er hans ansvar å ikke forlate samfunnet forvirret og villedet eller 
uten veiledning, og hans beslutning er tilstrekkelig for utnevnelsen av kalifen. Men 
hvis du tror på dette, hvorfor fratar du Den hellige profeten denne rettigheten? Og 
hvorfor ignorerer du alle de klare indikasjonene som Den hellige profeten eksplisitt 
og gjentatte ganger ga ved forskjellige anledninger, hvor han navnga Ali som sin 
etterfølger, og som er er tilstede i alle deres autentiske bøker. Du bare sideforflytter 
problemet og legger frem irrelevante tolkninger akkurat som Ibn Abi'l-Hadid, som 
har avvist Hadithen av Umm Salma på latterlige grunnlag. 
 
Videre på hvilket grunnlag kan du hevde at den første kalifen, som ble utnevnt ved 
konsensus, hadde rett til å nominere sin etterfølger? Har Den hellige profeten gitt 
noen slik instruksjon? Nei. Du hevder også at når den første kalifen sikret sin 
avtale gjennom konsensus, var det ikke 
nødvendig å utnevne andre av kalifene gjennom ijma. De samme kalifene hadde 
autoriteten fra samfunnet til å nominere kalifen etter dem. 
 
 
Innvendinger mot majlis al-shura (rådgivende organ) 
 
Hvis det var slik, hvorfor var det prinsippet som ble vedtatt for khalifatet for Umar 
alene? For Uthmans kalifat ble dette prinsippet ikke fulgt. I stedet for å nominere 
en kalif etter ham, forlot Umar spørsmålet til å bli avgjort av et rådgivende organ 
på seks medlemmer. Jeg vet ikke hva du vurderer prinsippet som valget av en kalif 
er basert på. Du vet at hvis det er grunnleggende forskjeller i argumentene, blir det 
virkelige problemet ugyldig. Hvis din posisjon er at grunnlaget for kalifatet er 
konsensus, og at hele samfunnet bør treffe enstemmighet (for ikke å nevne at en 
slik konsensus ikke ble holdt for Abu Bakrs kalifat), hvorfor ble da så ikke en slik 
enighet holdt for khalifatet av Umar? Hvis du anser at konsensus var nødvendig 
bare for det første kalifatet, og for utnevnelsen av fremtidige kalifer var dommen 
av den valgte kalifen tilstrekkelig, hvorfor var dette prinsippet ikke fulgt for 
Uthman? Hvorfor forlot kalifen Umar prinsippet som ble avtalt av Abu Bakr? 
Hvorfor forlot han utvalget av kalifen til en Majlis al-Shura (en rådgivende 
komité)? Kalif Umar nominerte komiteen skjønnsmessig, selv om det burde vært 
det representative organet i samfunnet (slik at det kan være en liten representasjon 
av flertallets synspunkter). 
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Motstand mot at Abdu'r-Rahman ibn Auf skulle være oppmann 
 
Det mest overraskende er at rettighetene til alle andre medlemmer av komiteen ble 
gjort underlagt Abdu'r-Rahman Ibn Auf. Vi vet ikke hva grunnlaget for Abdu'r-
Rahman Ibn Aufs valg var. Var det religion, omdømme, kunnskap eller ytelse? Vi 
kan bare bemerke oss at han var i et nært forhold til Uthman og at han ikke ville 
støtte noen andre utenom han. Det ble bestemt at det Abdu'r-Rahman sa var riktig, 
og når han sverget troskap til noen, måtte alle andre følge ham. 
 
 
Ifølge Den hellige profeten burde Ali ha blitt fulgt i før alle de andre 
 
Når vi vurderer saken nøye, finner vi at det var en diktatorisk rekkefølge som ble 
utstedt under Shura-saken (konsultasjon). Selv i dag ser vi at demokratiets 
prinsipper er helt i strid med det. Men Den hellige profeten sa gjentatte ganger: 
''Ali dreier seg rundt sannheten, og sannheten dreier seg rundt Ali. Den hellige 
profeten sa også: "Ali er Faruq (Skileren) i dette samfunnet og skiller mellom rett 
og galt." Hakim i hans Mustadrak, Hafiz Abu Nu'aim i Hilya; Tabrani i Ausat; Ibn 
Asakir i Ta'rikh; Muhammad Ibn Yusuf Ganji Shafi'i i Kifayatu't-Talib; Muhibu'd-
din Tabari i Riyazu'n-Nuzra; Hamwaini i Fara'id; Ibn Abi'l-Hadid i Sharh al-
Nahju'l-Balagha og Suyuti i Durru'l-Mansur forteller fra Ibn Abbas, Salman, Abu 
Dharr og Hudhaifa at Den hellige profeten sa: "Kort tid etter meg kommer det en 
forstyrrelse. Ved den anledningen vil det være nødvendig for deg å knytte deg til 
Ali Ibn Abi Talib, siden han er den første mannen som vil knytte hendene med meg 
på dommens dag. Han er den mest sannferdige og er Faruq i hans samfunn; Han 
skiller mellom rett og galt, og han er sjefen/lederen for de troende." 
 
Ifølge en hadith fra Ammar Yasir (som jeg tidligere har henvist til med fullstendig 
informasjon om dens kilder) sa Den hellige profeten: “Hvis hele folket går en vei 
og Ali går den andre, bør du følge Ali og forlate alle andre. Å Ammar! Ali vil ikke 
misforstå deg og vil ikke føre deg til ødeleggelse. Å Ammar! Lydighet til Ali er 
lydighet til meg, og lydighet til meg er lydighet til Allah.” 
 
 
Den verste uretten gjort av Umar til Amiru'l-Mu'minin sin stilling 
 
Allikevel utfordrer Kalifen Umar instruksjonene som Den hellige profeten ga, da 
han underordnet Ali fremfor Abdu'r-Rahman i Shura. Er denne autoriteten 
begrunnet som forkaster de fremtredende følgesvennene? Respekterte menn! Vær 
rettferdige! Studer historikkene til denne perioden, for eksempel Isti'ab, Isaba og 
Hilyatu'l-Auliya. Sammenlign deretter Ali med Abdu'r-Rahman, og se om han 
fortjente å ha vetorett fremfor Amiru'l-Mu'minin. Dere vil oppdage at det var 
gjennom politisk manipulasjon at Ali 's rett ble overkjørt. 
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Videre, hvis metoden av valg som ble vedtatt av kalifen Umar Ibn Khattab var 
verdt å følge, må man spørre om hvis Majlis al-Shura var nødvendig for 
utnevnelsen av kalifen, hvorfor ble det ikke gjort da Amiru'l-Mu'minin var gjort til 
kalif? 
 
Det er rart at for kalifatet til de fire kalifaene (Abu Bakr, Umar, Uthman og Ali) ble 
fire forskjellige metoder tatt i bruk (for å velge khalifa). Nå, hvilken av disse 
metodene var i utgangspunktet rett og hvilke var ugyldige? Hvis du sier at alle fire 
metodene var berettiget, må du innrømme at du ikke har noe grunnleggende 
prinsipp for etableringen av kalifatet. 
 
Sheikh: Kanskje dine uttalelser er riktige. Du sier at vi bør tenke nøye på dette 
spørsmålet. Vi finner at kalifatet til Ali også er tvilsomt siden den slags konsensus, 
som utnevnte de tidligere kalifene Abu Bakr, Umar og Uthman også valgte Ali 
som kalif. 
 
Velmenende: Det du sier kan anses som holdbart hvis det ikke var for uttalelsen av 
Den hellige profeten. Faktisk var kalifatet av Ali ikke avhengig av Ijma'en 
(konsensus) til samfunnet. Det var ordinert av Allah. 
 
 
Kalifatet av Ali var forskrevet av Allah 
 
Den hellige Imamen antok kalifatet ved å ta tilbake sin rett. Hvis ens rett har blitt 
fratatt, kan man ta den tilbake når man får muligheten til å gjøre det. Derfor, da det 
ikke var noen hindringer og atmosfæren krevde det, sikret den hellige Imamen sin 
rett. 
 
Hvis du har glemt poengene vi har gjort tidligere, kan du kontakte avisene, som har 
rapportert informasjon vi presenterte angående dette problemet. Vi har bevist at 
Alis okkupasjon av kalifatet var basert på Koranske vers og på hadith av Den 
hellige profeten. 
 
Du kan ikke sitere en eneste hadith akseptert av begge sekter der Den hellige 
profeten sa at Abu Bakr, Umar eller Uthman var hans etterfølgere. Selvfølgelig, 
bortsett fra hadith i sjias bøker, er det et stort antall hadith fra Den hellige profeten 
som er registrert i deres egne autentiske bøker, som viser at Den hellige profeten 
uttrykkelig utnevnte Ali som sin etterfølger. 
 
Sheikh: Det er også hadith som viser at Den hellige profeten sa at Abu Bakr var 
hans kalif. 
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Velmenende: Tilsynelatende har du glemt mitt argument fra tidligere netter som 
motbeviser akseptabiliteten av de hadithene. Jeg vil imidlertid svare igjen i kveld. 
Sheikh Mujaddidu'din Firuzabadi, forfatteren til Qamusu'l-Lughat, sier i sin Kitab 
al-Safaru-Sa'adat: "Det som noensinne er sagt i ros av Abu Bakr, er basert på slike 
oppdiktede historier at sunn fornuft ikke aksepterer dem som sanne." 
 
Hvis du undersøker problemet med kalifatet riktig, vil du oppdage at det faktisk 
ikke var konsensus for noen av de fire store kalifene (Abu Bakr, Umar, Uthman og 
Ali) eller for noen av Umayyad- og Abbasid-kalifene. Hele samfunnet ble aldri 
samlet, heller ble ikke representanter for hele samfunnet samlet for å avgi stemme. 
Men, relativt sett, finner vi at Alis kalifat ble støttet av det som var svært nær 
konsensus. Deres egne historikere og lærde skriver at først og fremst for Abu Bakrs 
kalifat var kun Umar og Abu Ubaida Jarra, gravgraveren til stede. Senere sverget 
noen av Aus-klanen troskaps på ham bare fordi de var imot Khazraj-klanen som 
hadde nominert Sa'd Ibn Ubaida som kandidat. Senere på andre gjennom trusler, 
(som jeg har nevnt i detalj tidligere) og en annen gruppe som ble bedt om politiske 
overbevisninger sverget troskap på Abu Bakr. Ansars, som fulgte Sa'd Ibn Ubaida, 
anerkjente ikke kalifatet før til siste øyeblikk. Deretter ble kalifatet til Umar 
grunnlagt bare på Abu Bakrs forslag, som ikke hadde noe å gjøre med konsensus. 
 
Uthman ble senere kalif gjennom beslutningen fra Majlis al-Shura (rådgivende 
komité) som hadde blitt vilkårlig dannet av kalifen Umar. 
 
På tidspunktet for Alis kalifat ble et flertall av representantene til de fleste av de 
islamske landene, som ved en tilfeldighet kom til Medina for å søke å om 
oppreisning for klagemål, insistert på at Ali skulle være kalifen. 
 
Nawab: Samlet representanter for de islamske landene seg i Medina med det 
formål å velge sin kalif? 
 
Velmenende: Nei. kalif Uthman var fortsatt kalif. Representanter for de fleste av de 
store muslimske stammene og klanene som samlet seg i Medina gjorde dette for å 
klage over grusomhetene til Umayyad-guvernørene, offiserene og andre 
høytstående  til retten, som Marwan. Resultatet av denne konsensusen var at 
Uthman, som fortsatte i sin undertrykkende politikk, ble myrdet. 
 
Det var etter denne affæren at folkene i Medina tilnærmet seg Ali og med 
anstrengende fortalelser (uttalelse hvor taleren skal si noe som burde ha vært 
unngått) brakte ham til moskeen, der alle sverget troskapsed mot ham. En slik åpen 
konsensus var ikke holdt for noen av de andre kalifatene til noen av de tre første 
kalifene. Folket i Medina og nasjonens ledere sverget troskapsed mot en bestemt 
person og anerkjente ham som deres kalif. 
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Det virkelige grunnlaget for Alis kalifat er ikke konsensus, men Den hellige 
profetens erklæringer 
 
Men til tross for denne konsensusen holdt for Amiru'l-Mu'minin, anser vi ikke det 
for å være grunnlaget for hans kalifat. For å validere hans kalifat stoler vi bare på 
den hellige Koranen og Den hellige profetens bestemmelser. Det var profetenes 
praksis at de selv, i samsvar med Allahs befaling, utnevnte sin etterfølger og kalif. 
 
Du sa at det ikke var noen forskjell mellom Amiru'l-Mu'minin og andre kalifer. Og 
likevel er det mange indikasjoner på at det var stor forskjell mellom Ali og andre 
kalifer. 
 
 
Ali var mer overlegen enn alle de andre kalifene 
 
Den første egenskapen til Amiru'l-Mu'minin som gjorde ham tydelig overlegen til 
andre kalifer var at han ble utnevnt til profetens etterfølger av Allah og profeten 
hans. Alle andre ble utnevnt av små grupper av mennesker. Åpenbart må kalifen 
som er utnevnt av Allah og Hans hellige profet, være mer overlegen enn de som er 
blitt utnevnt av folket. Selvfølgelig var den mest karakteristiske egenskapen til 
Amiru'l-Mu'minin  hans overlegenhet i kunnskap, dyd og fromhet. Alle lærde i 
samfunnet (unntatt noen khawarij, Nasibis og tilhenger av Abu Bakr) er enstemmig 
i deres oppfatning at, etter Den hellige profeten, overgikk Ali alle andre i 
kunnskap, dyd, rettferdighet, adel og fromhet. 
 
Til støtte for dette faktum har jeg tidligere sitert en rekke hadith og vers fra den 
hellige Koranen. Nå har jeg tilbakekalt enda en annen hadith om dette punktet. 
 
 
Hadith av Den hellige profeten vedrørende Alis overlegenhet 
 
Imam Ahmad Ibn Hanbal i Musnad, Abu'l-Mu'ayyid Muwaffaq Ibn Ahmad 
Khawarizmi i det fjerde kapittelet av Manaqib; Mir Sayyid 'Ali Hamadani Shafi'i i 
Mawaddatu'l-Qurba, Hafiz Abu Bakr Baihaqi Shafi'i i sin Sunan, og mange andre 
har fortalt fra Den hellige profeten i litt forskjellig ordlyd og versjoner at han sa 
følgende: "Ali blant dere er den mest lærte lærden, den mest dydige mannen og den 
beste dommeren. Han som fornekter hans uttalelse, handling eller mening, 
fornekter i virkeligheten meg. Den som fornekter meg, fornekter Allah, og han er 
innenfor rammen av polyteisme. Videre har Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali, som er en 
av deres fremtredende lærde, skrevet mange steder i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha 
at overlegenhet til Amiru'l-Mu'minin Ali var kjent og plassert i troen på mange 
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følgesvenner og tilhengere. Sheikhene (høvdingene) i Baghdad anerkjente også 
dette. 
 
Velmenende: Vil du vennligst la meg få vite om hva du anser for å være dydene i 
et mennesket som gjør ham mer overlegen enn andre? 
 
Sheikh: Faktisk så er det mange dyder og prisverdige egenskaper som kan være 
mer overlegenhet til andre, men etter min mening er de mest verdslige kvaliteter 
etter å ha trodd på Allah og den hellige Profet, disse: (1) rene forfedre (2) kunnskap 
og (3)  fromhet. 
 
Velmenende: Måtte Allah velsigne deg! Jeg vil begrense diskusjonen min til disse 
tre punktene. 
 
Selvfølgelig hadde hver følgesvenn, enten han var kalifen eller ikke, en særegen 
kvalitet. Men de som hadde alle disse dydene, var definitivt mer overlegne enn alle 
andre. Hvis jeg beviser for deg at det var Amiru'l-Mu'minin  som hadde alle disse 
tre karakteristika som overgikk alle andre, må du innrømme at denne hellige 
mannen var den som var mest verdig for kalifatet. Og hvis han ble fratatt kalifatet, 
var det på grunn av politisk opprør. 
 
 
Alis rene forfedre 
 
Når det gjelder forfedre med unntak av Den hellige profeten, kan ingen 
sammenligne seg med Ali. Selv noen av de fanatiske lærdene i sekten din, som 
Ala'u'd-din Mulla Ali Ibn Muhammad Ushji, Abu Uthman Amr Ibn Bahr Jahiz 
Nasibi, og Sa'idu'd-din Mas'ud Ibn' Umar Taftazani har sagt: "Vi er i ærefrykt på 
ordene til Ali som sa: 'Vi er Den hellige profetens Ahlul Bayt. Ingen kan bære 
sammenligning med oss.'" 
 
I den andre preken av Nahju'l-Balagha sa også den hellige Imamen etter å ha 
akseptert kalifatet: "Ingen person i dette samfunnet kan sammenligne seg med 
Muhammeds familie. Hvordan kan de som har mottatt velsignelser, kunnskap og 
vennlighet fra Dem være lik dem? De er grunnlaget for religion ogpillarene i troen. 
De som skilte seg fra den rette veien vendte seg til dem, og de som lå bak, gikk 
fremover for å knytte seg til dem. De alene har eksklusiv rett til ambassadørskap 
og imamat. Det var for dem alene at Den hellige profeten lagde sitt testament. De 
var hans rettmessige arvinger. Nå har retten returnert til sin legitime kravstiller og 
har igjen nådd stedet hvorfra den ble fjernet." 
 
Disse uttalelsene fra Amiru'l-Mu'minin om hans krav på kalifatet er det beste 
beviset på hans rett til kalifatet. 
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Men disse ordene ble ikke uttalt av Amiru'l-Mu'minin alene. Selv hans motstandere 
har anerkjent det samme. Jeg har påpekt det på en tidligere natt at Mir Sayyid Ali 
Hamdani rapporterer i sin Mawaddatu'l-Qurba Mawadda 7, fra Abi Wa'il, som 
rapporterer at Abdullah Ibn Umar sa: "Ved å peke på Den hellige profetens 
følgesvenner, nevnte vi navnene til Abu Bakr, Umar og Uthman. En mann spurte 
hvor Alis navn var. Vi sa: 'Ali tilhører profetens Ahlul Bayt, og ingen kan 
sammenligne seg med ham, han er med Den hellige profeten av Allah i samme 
rang.'" 
 
Han forteller også fra Ahmad Ibn Muhammad Kurgi Baghdadi, som sa at Abdullah 
Ibn Ahmad Hanbal (Imamen som tilhører Hanbali lovskolen) sa vedrørende 
følgesvennene som var verdig til lovprising, han nevnte Abu Bakr, Umar og 
Uthman. Han spurte da hva han tenkte om Ali Ibn Abi Talib. Ahmad Ibn Hanbal 
sa: "Han tilhører Ahlulbayt. De andre kan ikke sammenlignes med ham." 
 
Når det gjelder forkjærligheten til Ali, har den to aspekter: en av lys og en av 
kroppen. Så i denne sammenhengen hadde Ali en unik posisjon etter Allahs profet. 
 
 
 
Alis skapelse av lys og hans tilknytning til Den hellige profeten 
 
Vedrørende synspunktet om lys, hadde Amiru’l-Mu’minin den fremste plassen , 
som mange av deres berømte lærde påpeker. Imam Ahmad Ibn Hanbal i sin 
Musnad, Mir Sayyid 'Ali Hamdani Faqih Shafi'i i sin Mawaddatu'l-Qurba; Ibn 
Maghazili Shafi'i i sin Manaqib og Muhammad Ibn Talha Shafi'i i Matalibu's-Su'ul 
Fi Manaqib al-alu'r-Rasul forteller fra Den hellige profeten at han sa: "Jeg og Ali 
Ibn Abi Talib var begge ett enkelt lys i Allahs tilstedeværelse 14 000 år før Adam 
ble skapt. Da Allah skapte Adam, plasserte han  lyset i Adams legeme/ hofteparti. 
Vi var sammen som ett lys inntil vi ble atskilt i Abu'l-Muttalibs legeme/ hofteparti . 
Deretter ble jeg gitt profeti og Ali kalifatet." 
 
Mir Sayyid Ali Hamdani Faqih Shafi'i nevner dette punktet i sin Mawaddatu'l-
Qurba, Mawadda VII: "Ali og Den hellige profetener fra ett lys. Ali ble gitt 
egenskaper som ikke ble gitt til noen andre i hele verden." 
 
Blant hadith som er blitt nevnt  i denne Mawaddaen, er det en beretning  fra den 
tredje kalifen, Uthman Ibn Affan, som sa at Den hellige profeten sa: "Jeg og Ali 
ble skapt fra ett lys 4000 år før Adam ble skapt. Da Allah skapte Adam, plasserte 
Han  lyset i Adams legeme/ hofteparti . Vi var som ett lys inntil vi ble atskilt  i 
Abdu'l-Muttalibs. Deretter  ble jeg ble gitt profeti og Ali med lederskap. 
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I en annen hadith skriver han at Den hellige profeten med henvisning til Ali, sa: 
"Så profeti og budbringerskap kom til meg. Lederskap og imamat kom til deg, 
Ali." 
 
Den samme hadithen er blitt fortalt av Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali i hans  Sharh al-
Nahju'l-Balagha, vol. II, s. 450 (trykt i Egypt) fra forfatteren av Kitab al-Firdaus. 
Det samme gjelder også Sheikh Sulayman Balkhi i hans Yanabiu'l-Mawadda, del I, 
rapporterer fra Jam'u'l-Fawa'id, Manaqib av Ibn Maghazili Shafi'i, Firaus av 
Dailami, Fara'idu's-Simtain av Hamwaini og Manaqib av Khawarizmi, som har en 
liten forskjell i ordlyden, men ikke i mening/ innhold, at Den hellige profeten 
Muhammed og Ali ble skapt av lys tusenvis av år før universets oppbyggelse og at 
begge var ett lys inntil de ble atskilt fra hverandre i legemet/ hoftepartiet til Abdu'l-
Muttalib. 
 
En del ble plassert i Abdullahs legeme/ hofteparti og gjennom det ble Den hellige 
profeten født. Den andre delen ble plassert i Abu Talibs legemeog gjennom det ble 
Ali født. Muhammed ble utvalgt for profeti og Ali for lederskap (etterfølger), som 
Den hellige profeten  selv beskrev det. 
 
Abu'l-Mu'ayyid Mu'affaq Ibn Ahmad Khawarizmi og mange andre har fra 
pålitelige kilder berettet at Den hellige profeten sa: "Jeg og Ali ble født av ett lys. 
Vi forble sammen inntil  vi nådde Abu Talibs legeme/ hofteparti hvor vi ble atskilt 
fra hverandre." 
 
 
Alis fysiske forfedre 
 
Hva gjelder  Alis fysiske skapelse, var han klart  av de  mest opphøyde, både fra 
mors og fars side. Alle hans forfedre helt tilbake til Adam var selv tilbedere av 
Allah. Dette lyset slo aldri feste i et urent legeme/ hofteparti  eller livmor. Ingen av 
de andre følgesvennene kan hevde noe slikt. Avstamningen  til  Ali er som følger: 
 
(1) Ali Ibn (2) Abu Talib Ibn (3) Abdu'l-Muttalib (4) Hashim (5) Abd al-Manaf (6) 
Qusai (7) Kilab (8) Murra (9) Ka'b (10) Luwai (11) Ghalib (12) Fehr (13) Malik 
(14) Nazr (15) Kinana (16) Khazima (17) Madreka (18) Ilyas (19) Muzar (20) 
Nizar (21) Ma'd (22) Adnan (23) Awwad (24) Al-Yasa' (25) Al-Hamis (26) Bunt 
(27) Sulayman (28) Haml (29) Qidar (30) Isma'il (31) Ibrahim Khalil-Ullah (32) 
Ta'rikh (33) Tahur (34) Sharu (35) Abraghu (36) Taligh (37) Abir (38) Shale' (39) 
Arfakhad (40) Sam (41) Noah (42) Lumuk (43) Mutu Shalkh (44) Akhnukh (45) 
Yarad (46) Mahla'il (47) Qinan (48) Anush (49) Seth (50) Adam Abu'l-Bashir. 
 
Bortsett fra Den hellige profeten hadde ingen andre så strålende forfedre. 
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Azar var Abrahams far 
 
Sheikh: Du har sagt at alle forfedrene til Ali var monoteister. Jeg tror du tar feil. 
Noen av hans forfedre var avgudsdyrkere. For eksempel var Abraham Khalilullahs 
far, Azar, avgudsdyrker. Den hellige Koranen sier tydelig: "En gang sa Abraham til 
sin far, Azar: «Tar du avgudsbilder til guder? Du og ditt folk er sannelig klart på 
villspor.»" (6:74) 
 
Velmenende: Du gjentar hva deres eldre har sagt, selv om du vet at slektsforskerne 
enstemmig er enige om at Abrahams far var Tarukh, og ikke Azar. 
 
Sheikh: Men dette er ijtihad (resonnement basert på din egen dom) mot  
guddommelig ordinans. Du fremmer synspunkter fra slektsforskere  som går mot 
den hellige Koranen, som tydelig sier at Abrahams far var Azar, som var en idol-
tilbeder. 
 
Velmenende: Jeg argumenterer aldri mot  guddommelig lov. Mitt mål er å kjenne 
den virkelige tolkningen av Koranen . For å oppnå dette, søker jeg veiledning fra  
som er likestilt med  den hellige Koranen som kilder til veiledning , Den hellige 
profetens familie. Ordet i det hellige verset har blitt brukt i generell forstand, ford 
onkel og mors ektemann også kalles «far». 
 
Det er to synspunkter om Azar. Den ene er at han var Abrahams onkel, og den 
andre er at han i tillegg til å være hans onkel, giftet seg med Abrahams mor etter at 
Abrahams far, Tarukh døde. Derfor pleide Abraham å snakke til ham som sin far, 
siden han var onkel og morens ektemann. 
 
Sheikh: Vi kan ikke se bort fra den hellige Koranens eksplisitte betydning, med 
mindre vi finner den andre betydningen i selve Koranen, noe som tydelig viser at 
onkel eller mors ektemann også kalles «far». Hvis du ikke klarer å fremskaffe slike 
bevis (og mest sannsynlig vil du mislykkes), vil ditt argument være uakseptabelt/ 
uholdbart. 
 
Velmenende: Det finnes tilfeller/ eksempler i den hellige Koranen der ord har blitt 
brukt i sin generelle forstand. For eksempel støtter vers 133 i kapittel II, Baqara 
(Kuen) av den hellige Koranen mitt poeng. Den nevner spørsmålene og svarene til 
profeten Jacob med sine sønner på tidspunktet for hans død. Det står: "...han sa til 
sine sønner: «Hvem vil dere tilbe når jeg er borte?» Og de svarte: «Vi vil tilbe din 
Gud og dine fedres Gud, Abrahams, Ismaels og Isaks Gud, den ene Gud – Ham vil 
vi hengi oss og tjene.»" (2:133) 
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I dette verset er beviset på min påstand ordet “Isma'il”. Ifølge Den hellige Koranen 
var Isak Jakobs far og Isma'il  hans onkel, men ifølge den generelle praksisen 
pleide han å kalle ham sin far. Siden Jakobs sønner også i henhold til den generelle 
praksisen kalte sin onkel far, brukte de samme ord som svar på sin far. Gud nevnte  
deres  spørsmål og svar som det var. På samme måte pleide Abraham også å kalle 
sin onkel og morens ektemann for far, selv om det ifølge sterke historiske bevis og 
slektsregnskap er et anerkjent faktum at Abrahams far ikke var Azar, men Tarukh. 
 
 
Faren og moren til Den hellige profeten var ikke polyteister, men de var alle 
troende 
 
Det andre beviset på at Den hellige profetens forfedre ikke var polyteister og 
vantro, er vers 219 i kapittel 26 i  Shu'ara (skaldene) som sier: 
 
"Og når du ferdes blant de som gjør sujud" (26:219) 
 
Når det gjelder betydningen av dette hellige verset, har Sheikh Sulayman Balkhi 
Hanafi i hans Yanabiu'l-Mawadda, vol. II og mange andre av deres lærde  fortalt 
fra Ibn Abbas, som sa: "Allah overførte partikler av Den hellige profetens vesen fra 
Adams legeme/ hofteparti til suksessive profeter, den ene etter den andre, alle av 
dem var monoteister, til Han fikk ham til å dukke opp fra hans fars  legeme/ 
hofteparti gjennom nika (lovlig ekteskap) og ikke ulovlig." 
 
Det er også en kjent hadith som alle deres lærde har berettet. Selv Imam Tha'labi, 
som kalles tradisjonens imam, skriver i sin kommentar og Sulayman Balkhi Hanafi 
i sin Yanabiu'l-Mawadda, vol. II, forteller fra Ibn Abbas, at Den hellige profeten 
sa: "Allah sendte meg til jorden i Adams legeme/ hofteparti og overførte meg til 
Abrahams legeme/ hofteparti. Han fortsatte å overføre meg fra de fremtredende og 
opphøyde legemene/ hoftepartiene  til de rene livmorer, til Han skapte meg fra min 
far og mor, som aldri møttes ulovlig." 
 
I en annen hadith er det berettet at han   har sagt: "Allah har aldri blandet meg i noe 
grunnleggende element av uvitenhet." 
 
I samme kapittel rapporterer Sulayman Balkhi fra Ibkaru'l-Afkar av Sheikh 
Salahu'd-din Ibn Zainu'd-din Ibn Ahmad kjent som Ibnu's-Sala Halbi og fra Sharh 
al-Kibrit al-Ahmar av Sheikh Abdu'l-Qadir forteller fra Ala'u'd-Dowlat Semnani, 
en detaljert hadith fra Jabir Ibn Abdullah at Den hellige profeten ble spurt om hva 
Allah skapte først. Han besvarte spørsmålet i detalj, som jeg ikke kan forholde meg 
til på dette tidspunktet. Mot slutten av hadithen sa Den hellige profeten: "På 
samme måte fortsatte Allah med å overføre mitt lys fra ren side til ren side, inntil 
han deponerte meg i min far, Abdullah Ibn Abdu'l-Muttalib. Derfra førte han meg 
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til livmoren til min mor, Amina. Deretter lot Han meg vises i denne verden og ga 
meg tittelen Sayidu'l-Mursalin (Lederen over sendebudene) og Khatamu'n-
Nabiyyin (profetens segl)." Den hellige profetens uttalelse om at han fortsatte å bli 
overført fra en ren livmor til en ren livmor, viser at ingen av hans forfedre var en 
vantro. Ifølge den hellige Koranen som sier: "De vantro er forkastelig..." (9:28) 
Hver vantro og polyteist er forurenset. Han sa at han ble overført fra rene livmor til 
rene livmor. Siden idoltilbedere ikke er rene, følger det at ingen av hans forfedre 
var en idol tilbeder. 
I samme kapittel i Yanabiu'l-Mawadda er en hadith fra Ibn Abbas rapportert via 
tafsir al-Kabir at Den hellige profeten sa: "Jeg ble ikke født gjennom det ulovlige 
ekteskapet av uvitenhetens dager. Jeg ble født gjennom den islamske måten, ved 
nikah." 
 
Har du ikke lest prekenen 105 i Nahju'l-Balagha? Lederen av de troende sier om 
forfedrene til Den hellige profeten: "Allah ga dem (det vil si profetene) det beste 
stedet (deres forfedres lend) og ga dem de beste plasseringer (deres hellige mors 
liv). Allah swt overførte dem til rene livmorer. Når noen av deres fedre døde , tok 
hans sønn over i Allahs vei og i Hans religion, inntil Allah den Allmektige gjorde 
Muhammed til Hans profet og sendebud. Allah gjorde dermed kilden til Den 
hellige profetens skapelse til den mest opphøyde. Den hellige profetens avstamning 
inkluderte også andre av Guds profeter som var av høy rang.  
 
Kort sagt var forfedrene til Den hellige profeten, helt tilbake til profeten Adam, 
alle troende og monoteister. Det er ganske tydelig at Den hellige profetens 
ahlulbayt (avkom) visste mer om deres forfedres status enn andre visste. 
 
 
Alis forfedre var like frie fra polyteisme 
 
Når det er bevist at forfedrene til Den hellige profeten var troende og monoteister, 
følger det naturlig at Alis forfedre også var tilbedere av Allah. Jeg har allerede 
bevist gjennom dine egne bøker at Muhammed og Ali var fra ett lys og har alltid 
holdt seg sammen i rene lendere (?) og livmorer til de ble skilt fra hverandre i 
lendene (?) til Abdu'l-Muttalib. Enhver fornuftig mann ville innrømme at en slik 
fremtredende personlighet var den rettmessige personen til kalifatet.  
 
 
Misforståelse om Abu Talibs tro   
 
Sheikh: Jeg aksepterer at Tarukh var Abrahams far, og du har bevist renheten til 
Den hellige profetens forfedre. Men det er ikke mulig å finne slike bevis i tilfellet 
til Ali. Selv om vi innrømmer at alle hans forfedre ned til Abdu'l-Muttalib var 
monoteister, forlot faren, Abu Talib, denne verden som en vantro. 
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Velmenende: Jeg innrømmer at det er forskjellige meninger blant muslimer 
vedrørende Abu Talibs tro. Men vi bør si: "Å Allah! Forbann den første tyrannen 
som viste urett mot Muhammad og forbann hans etterkommere. Allahs forbannelse 
være over ham som produserte hadith med det resultat at nasibier og kharijitter 
begynte å hevde at Abu Talib forlot denne verden som en vantro. 
 
sjias lærde generelt og alle medlemmene av hele den hellige profetens familie tror 
på Abu Talibs tro. Også mange av deres lærde og rettferdige lærde, som Ibn Abi'l-
Hadid, Jalalu'd-din Suyuti, Abu'l-Qasim Balkhi, Abu Ja'far Askafi, deres lærere fra 
Mu'tazali-sekten, og Mir Sayyid 'Ali Hamadani Faqih Shafi'i - alle er enige om at 
Abu Talib var en muslim. 
 
 
Sjias konsensus om troen til Abu Talib 
 
sjiaene tror at Abu Talib fra begynnelsen trodde på Den hellige profeten. sjiaene, 
som følger de hellige ahlulbayt, anerkjenner med enighet at "Abu Talib aldri tilbad 
et idol, han var en av Abrahams etterfølgere." Det samme syn har også blitt uttrykt 
i autentiske bøker av deres egne lærde. For eksempel sier Ibn Athir i sin Jam'u'l-
usul: "Ifølge de hellige Ahlulbayt, var det blant alle onkler av Den hellige profeten, 
bare Hamza, Abbas og Abu Talib som tok imot islam." 
 
Den felles enigheten fra de hellige Ahlulbayt vedrørende et punkt må anses som 
avgjørende. Hadith al-Thaqalain og annen hadith som jeg har henvist til på de 
tidligere nettene viser tydelig at Den hellige profeten gjorde klare uttalelser om 
hans families ufeilbarbarhet (syndfrihet). De var parallellene til den hellige 
Koranen og en av thaqalainen (to viktige ting) som profeten forlot som kilder til 
ufeilbarlig veiledning for sitt folk. Det er nødvendig for alle muslimer å holde seg 
til dem slik at de ikke bli villedet. 
 
For det andre, ifølge dette utsagnet "Folket av huset vet bedre om familieforhold," 
denne opphøyde familien vet mer om troen til deres forfedre enn Mughira Ibn 
Sha'ba, Bani Umayya, khawarij og Nasibis eller andre uinformerte personer. 
 
Det er virkelig overraskende at deres lærde ikke aksepterer uttalelser fra Den 
hellige profetens Ahlulbayt, inkludert den fromme lederen, lederen til de troende, 
til han som Allah og den hellige Profet har vitnet om hans pålitelighet og 
sannferdighet. Alle sier at Abu Talib døde som en troende. Du tror ikke på det, 
men du aksepterer ordet til den bekreftede løgneren og synderen, Mughira, og noen 
Amawis, khawarij og Nasibis. 
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Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali, som er en av deres godkjente lærde, sier i sin Shahr al-
Nahju'l-Balagha, vol. III, s.310: "Det er en meningsforskjell om troen til Abu 
Talib. Imamiyya-sekten og de fleste av Zaidiyyaene sier at han forlot denne verden 
som en muslim. Bortsett fra alle sjia lærdene, er det noen av deres egne store lærde, 
som Abu'l-Qasim Balkhi og Abu Ja'far Askafi som hevder at Abu Talib omfavnet 
islam, men at han ikke avslørte sin tro slik at han kunne gi full støtte til Den hellige 
profeten, og på grunn av hans (Abu Talib) påvirkning, slik at motstanderne ikke 
skulle blokkere Den hellige profetens vei." 
 
 
Misforståelse om den oppdiktede hadithen Zuhzah blir klargjort 
 
Sheikh: Tilsynelatende er du ikke kjent med "Hadithen fra Zuhzah" som sier: "Abu 
Talib er i helvetes brann." 
 
Velmenende: Dette er en fabrikert hadith oppfunnet i løpet av perioden til 
Mu'awiya Ibn Abu Sufyan, blant dem av den hellige profetens fiender. Senere 
fortsatte Bani Umayya og deres etterfølgere sin innsats for å fremstille ahadith mot 
Ali Ibn Abi Talib og spre dem blant folket. 
De tillot ikke Abu Talibs tro å bli kjent slik som Hamza og Abbas sin tro. 
Forfalskeren til Hadithen Zuhza var Mughira, som var en synder og en fiende til 
lederen til de troende. 
 
Ibn Abi'l-Hadid i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, vol. III, s. 159-163; Mas'udi i 
Muruju'z-Dhahab og andre lærde skriver at Mughira begikk utukt (drev hor) i 
Basra. Da hans vitner ble fremlagt foran kalifen Umar, vitnet tre av dem mot ham, 
men den fjerde ble lært til å si ting som gjorde hans vitnesbyrd uakseptabel. Som 
følge av dette måtte de tre andre vitnene lide den foreskrevne straffen, og Mughira 
ble frikjent. 
 
Forfatteren av denne hadithen var imidlertid en som drev med hor og var 
alkoholiker, og en som skulle bli påført straffen foreskrevet av religionen. Han 
oppfant hadith på grunn av sin motstand mot lederen til de troende og for å smigre 
Mu'awiya. Mu'awiya og hans etterfølgere og andre umayyader styrket denne falske 
hadithen og begynte å vitne om at "Abu Talib er i helvete." 
 
Dessuten er de som er tilknyttet denne hadithens beretning som Abdu'l-Malik Ibn 
'Umar, Abdu'l-Aziz Rawandi og Sufyan Thawri, svake og upålitelige berettere. 
Dette faktum er blitt bekreftet av deres egne fremtredende kommentatorer og 
lærde, Zahi, er en som f.eks har uttrykt denne oppfatningen i sin Mizanu'l-I'tidal, 
vol.II. Så hvordan kan man stole på en hadith som dette, som er blitt fortalt av slike 
beryktede løgnere og svake berettere? 
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Bevis for Abu Talibs tro 
 
Det er rikelig med bevis for å bevise troen på Abu Talib. (1) Den hellige profeten 
sier i en hadith (ved å slå sammen sine to fingre): "Jeg og forsørgeren av den 
foreldreløse er sammen i paradiset som disse to fingrene." 
 
Ibn Abi'l-Hadid har også rapportert denne hadithen i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, 
vol.IV, s.312, hvor han sier at det er åpenbart at Den hellige profetens erklæring 
ikke betyr alle forsørgere av foreldreløse, siden de fleste av forsørgerne til de 
foreldreløse er syndere. Så Den hellige profeten mente ved det, Abu Talib og hans 
fremtredende bestefar Abdu'l-Muttalib, som så etter Den hellige profeten. Den 
hellige profeten var kjent i Mekka som yatim (den foreldreløs) til Abu Talib fordi 
etter at Abdu'l-Muttalib hadde gått bort, hadde profeten fra åtte års alderen vært 
under omsorgen av Abu Talib. 
 
(2) Det er en kjent hadith som både sjia og sunni har berettet på forskjellige måter. 
Noen av dem sier at Den hellige profeten sa: "Gabriel kom til meg og ga meg gode 
nyheter ved disse ordene: "Allah har definitivt unntatt brannen fra lendene 
(hoftepartiet) til den som du dukket opp fra, livmoren som opprettholdte deg, 
brystene som ammet deg, og fanget som støttet deg.'" 
 
Mir Sayyid 'Ali Hamadani i sin Mawaddatu'l-Qurba, Sheikh Sulayman Balkhi 
Hanafi i Yanabiu'l-Mawadda og Qazi Shukani i hans Hadith al-Qudsi har 
rapportert at Den hellige profeten sa: "Gabriel kom til meg og sa Allah sender 
hilsener til deg og sier sannelig Han har unntatt brannen fra lendene (hoftepartiet) 
til den som ga deg ly, livmoren som opprettholdt din vekt og fanget som støttet 
deg.'" 
 
Disse hadithene beviser tydelig troen til profetens forsørgere og omsorgspersoner, 
nemlig Abdu'l-Muttalib, Abu Talib og hans kone Fatima Bint Asad, og samtidig 
den hellige profetens far Abdullah og moren Amina Bint Wahhab og hans amme, 
Halima. 
 
 
Ibn Abi'l-Hadids verspar i lovprisning av Abu Talib 
 
(3) Deres store lærd, Izzu'd-din Abdu'l-Hamid Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali, 
sammensatte følgende verspar i ros av Abu Talib. De er skrevet ned i Sharh al-
Nahju'l-Balagha, vol. III, s. 318:  
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"Uten Abu Talib og hans sønn (Ali Ibn AbuTalib) ville islam ikke ha hatt noe 
særpreg eller styrke. Abu Talib beskyttet Den hellige profeten i Mekka og støttet 
ham og Ali i Medina.  
 
Abda'l-Manaf (Abu Talib) ved ordren av sin far Abdu'l-Muttalib fortsatte å ta vare 
på Den hellige profeten og Ali og perfeksjonerte disse anstrengelsene. 
 
Da Abu Talib døde ved Allahs vilje, forårsaket det ikke noe tap fordi han etterlot 
sin duft ("Ali") som hans minne. Abu Talib initierte til fremragende tjenester i 
veien for Allah, og Ali perfeksjonerte dem for Allahs skyld. 
 
Abu Talibs anseelse kan ikke bli skadet av folks dårlige utsagn eller ved forsettlig 
undertrykking av hans dyder (fra hans motstandere), på samme måte som når en 
mann kaller dagslys for å være mørkt, vil lyset ikke bli påvirket.” 
 
 
Verspar av Abu Talib beviser hans islam 
 
(4) På samme måte er versparene som Abu Talib selv sammensatte for Den hellige 
profeten klare bevis for hans tro. Noen av disse versparene er blitt registrert av Ibn 
Abi'l-Hadid i hans Sharh al-Nahju'l-Balagha, vol. III, s. 316. Dessuten har deres 
fremtredende lærde, som Sheikh Abu'l-Qasim Balkhi og Abu Ja'far Askafi, 
produsert dem som bevis for Abu Talibs tro. 
 
Abu Talib skrev: "Jeg søker tilflukt hos Allah fra de som tilskriver oss 
forkastelighet, fra synderen som snakker ondt om oss, og fra den personen som 
forbinder ting i religionen som vi er avviklet fra. 
 
Jeg sverger ved Allahs hus at han lyver han som sier at vi skal forlate Muhammed, 
selv om vi ennå ikke har kjempet mot fienden med sverd og lanse (kastevåpen med 
langt skaft). 
 
Vi vil faktisk hjelpe ham til vi har knust fienden hans. Vi vil tilby et slikt offer at vi 
vil glemme vår kone og barn. 
Hans lys er slik at vi gjennom lysheten i ansiktet påkaller oss Allahs 
barmhjertighet. 
 
Han kommer til hjelp for de foreldreløse; han er enkenes tilfluktssted. Bani 
Hashims hjelpeløse mennesker går til ham for å få hjelp og er velsignet med alle 
slags tjenester. 
 
Jeg sverger ved mitt liv at jeg har en lidenskapelig kjærlighet til Ahmad. Jeg elsker 
ham som en ren venn. 
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Jeg fant meg selv klar til å ofre meg for ham, så jeg hjalp ham, da han er en pryd 
for folket i denne verden, en forbannelse for fiender og en nåde for samfunnet. 
 
Må Skaperen av denne verden støtte ham med Sin hjelp og åpenbare Sin religion, 
som er veien til Allah, og i det hvor det ikke finnes en partikkel av feil." 
 
Det er noen spesielle verspar til Abu Talib som Ibn Abi'l-Hadid i sin Sharh al-
Nahju'l-Balagha, vol. III, s. 312, og andre har sitert som bevis på hans tro. I sin 
lovprisning sier han: 
 
"Disse menneskene forventer at vi skal kjempe mot islam med sverd og lanse 
(kastevåpen med langt skaft), de tror at vi vil drepe Muhammad. Men våre ansikter 
er ennå ikke blitt farget med blod i hans hjelp. Jeg sverger ved Allahs hus at du har 
fortalt meg en løgn; må du falle i katastrofe. Hatim og Zamzam kan fylle randen 
med avskårne hoder. Urett blir gjort mot profeten, som har blitt sendt av Allah for 
å lede folket. Han har fått boken, som har blitt åpenbart av himmelens Herre." 
 
Bortsett fra disse klare bevisene, som beviser Abu Talibs tro, siterer Ibn Abi'l-
Hadid i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, v.III, s.315, følgende verspar: 
 
"Du vitner om eksistensen av Allah! Vær vitne om at jeg virkelig følger religionen 
til Allahs profet, nemlig Ahmad. Andre kan bli villedet i deres religion, men jeg er 
en av dem som er blitt veiledet." 
 
Herre, vær rettferdig og fortell oss om forfatteren av disse versparene kan bli kalt 
en vantro. 
 
Sheikh: Disse versparene er ikke akseptable av to grunner. For det første er det 
ingen kontinuitet i beretningen om dem. For det andre har det ikke blitt sett at Abu 
Talib anerkjente islam. Å fortelle om noen av hans verspar er ikke sikre bevis på at 
han var muslim. 
 
Velmenende: Din innsigelse om manglende kontinuitet i beretningen er merkelig. 
Når du ønsker, aksepterer du en enslig beretning for å være pålitelig, og når du 
ikke ønsker det, bruker du “våpenet” om mangel på kontinuitet. 
 
Hvis du reflekterer for et øyeblikk om at hvis disse versparene ikke har blitt 
rapportert kontinuerlig av enkeltpersoner, men likevel, tatt som en helhet, beviser 
det at Abu Talib trodde på profetien til Den hellige profeten. Vi finner mange slike 
eksempler hvis kontinuitet i beretningen blir vurdert på samme måte. For eksempel 
er kampene til lederen til de troende og eksemplene på hans modighet avhengig av 
enslige beretninger. Men samlet sett gir disse beretningene følelsen av kontinuitet, 
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noe som gir oss den nødvendige kunnskapen om hans verdighet. Hatims 
generøsitet og Nushirwans rettferdighet er kjent på samme måte. 
 
Siden du er så glad i kontinuitet, vennligst la oss vite hvordan du vil bevise at 
hadithen av Zuhza har blitt overført. 
 
 
Abu Talibs anerkjennelse av troen på Allah ved tidspunktet for hans død 
 
Når det gjelder din andre innvending, er svaret mitt ganske enkelt. Det er 
nødvendig å uttrykke sin anerkjennelse av Allahs enhet, profeti, oppstandelsens 
dag osv, i prosa. Men hvis man setter sammen verspar (poesi) der hvor man 
uttrykker sin tro, er det ganske tilstrekkelig. Da Abu Talib sa: "Du som tror på 
Allah! Vær vitne om at jeg sannelig følger Allahs profet, Ahmad," det hadde 
samme effekt som om han hadde sagt det i prosa. 
 
Dessuten anerkjente han sin tro på tidspunktet for hans død i prosa også. Sayyid 
Muhammad Rasuli Bazranji, Hafiz Abu Nu'aim og Baihaqi har berettet at et parti 
av høvdingene i Quraish, inkludert Abu Jahl og Abdullah Ibn Abi Umayya, kom til 
Abu Talib da han var dødende. På det tidspunktet sa Den hellige profeten til sin 
onkel Abu Talib: "Si at det er ‘ingen Gud utenom Allah’, slik at jeg kan vitne om 
det til Allah." Umiddelbart sa Abu Jahl og Abi Umayya: "Abu Talib! Vil du vende 
deg bort fra Abdu'l-Muttalibs trosbekjennelse?" De gjentok disse ordene igjen og 
igjen til han sa: "Du burde vite at Abu Talib følger Abdu'l-Muttalibs 
trosbekjennelse." Resultatet var at disse menneskene gikk bort godt fornøyd. Da 
tegn på døden dukket opp på Abu Talib, så hans bror Abbas, som satt på kanten av 
sengen, at hans lepper beveget seg. 
Da han hørte på det han sa, hørte han ham si: "Det er ingen Gud utenom Allah." 
Abbas sa til Den hellige profeten: "Nevø! Jeg sverger ved Allah at min bror (Abu 
Talib) har sagt hva du beordret ham å si." Siden Abbas ikke hadde omfavnet seg til 
islam på den tiden, uttalte han ikke disse ordene. 
 
Vi har tidligere bevist at forfedrene til Den hellige profeten var alle troende i 
Allahs enhet. Du bør vite at det var hensiktsmessig for Abu Talib å si at han fulgte 
Abdu'l-Muttalibs trosbekjennelse. Han tilfredsstilte disse menneskene, og i 
virkeligheten anerkjente han sin tro på Allahs enhet fordi Abdu'l-Muttalib fulgte 
profeten Abrahams trosbekjennelse. Dessuten uttalte han ordene "Det er ingen Gud 
utenom Allah." Hvis du studerer de historiske fakta om Abu Talib, vil du sannelig 
erkjenne at han var en troende. 
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Den hellige profetens samtale med Abu Talib ved kunngjøringen av hans 
profetenskap 
 
På dagen for hans bi'that (kunngjøringen om profeti) gikk Den hellige profeten 
sammen med sin onkel Abbas til Abu Talib og sa til ham: "Sannelig, Allah har 
beordret meg å kunngjøre Hans befaling, for sannelig har Han gjort meg til Hans 
profet, så hvordan vil du behandle meg? 
 
Abu Talib var sjef for Quraish, Bani Hashims leder, og den mest sannferdige 
mannen i øynene til Mekka-folket. Han hadde oppdratt Den hellige profeten. 
Hadde Abu Talib vært en vantro, ville han umiddelbart ha motsatt ham. 
 
Og hvis det ikke hadde vist seg å være tilstrekkelig, siden Den hellige profeten 
hadde kommet til ham for å søke hjelp for å spre hans profetenskap, ville Abu 
Talib ha sett at det var mot hans religion og dermed ha begrenset Den hellige 
profeten eller i det minste ville han ha slått ham ut av hans plass. Men dette gjorde 
han ikke. En slik avvisning ville ha hindret den hellige profet fra sin store 
beslutning. Abu Talibs religion (hvis vi antar at det var polyteisme) ville ha blitt 
frelst, og han ville ha tjent takknemligheten til sine medarbeidere. Abu Talib kunne 
ha bestridt Den hellige profeten slik som Azar gjorde med sin nevø, profeten 
Abraham. 
 
 
Abrahams kunngjørelse om profeti og hans samtale med Azar 
 
I den hellige Koranen forteller Allah den Allmektige om oppveksten til Abraham 
Khalilu'r-Rahman som Allahs profet. Han sa til sin onkel, Azar; "Å min far! Sann 
kunnskap er kommet til meg, som ikke er kommet til deg, følg meg så vil jeg lede 
deg på en rette vei." (19:43) "Han sa: «Avskyr du mine guder, Abraham? Hvis du 
ikke holder opp, skal jeg steinjage deg! Hold deg unna meg inntil videre.»" (19:46) 
 
Abu Talib forsikrer Den hellige profeten om full støtte og resiterer også poesi 
til lovprisning for islam 
 
Men tvert imot, da Den hellige profeten søkte hans hjelp, sa Abu Talib: "Å min 
nevø! Fortsett med ditt oppdrag. Sannelig er du høy i rangering, sterk i din klan og 
den mest opphøyde i slektslinjer. Jeg sverger ved Allah at tungen som taler ille om 
deg, vil bli besvart av meg med skarpe sverd. Ved Allah vil hele den arabiske 
verden knele ned for deg, akkurat som et dyr ydmyker seg selv foran sin herre." 
 
Videre sammensatte han følgende vers, med henvisning til profetens oppdrag. 
Disse har blitt registrert av Ibn Abi'l-Hadid i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, vol. III, 
s. 306, og Sibt Ibn Jauzi i hans Tadhkira, s. 5: 
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"Jeg sverger ved Allah at disse menneskene med deres forkjempere aldri kommer 
til å nå deg, før jeg sender dem til graven deres. 
 
Så du bør fortsette å utføre din plikt. Jeg gir deg den gode nyheten om suksessen 
din. Du kan falle til ro med det. 
 
Du har kalt meg til din religion. Jeg tror at du har veiledet meg til den rette veien; 
du er sannelig den sannferdige og har alltid vært pålitelig. 
 
Du har gitt oss en religion som jeg vet er den beste av alle religioner. 
 
Hvis jeg ikke hadde frykt for hån og fornærmelse, ville du ha funnet meg åpenlyst 
støttende for deg." 
 
Disse koblingene viser at Abu Talib anerkjente Muhammed for å være Allahs 
budbringer. Det er imidlertid mange andre lignende koblinger som Ibn Abi'l-Hadid 
i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, og mange andre lærde har registrert i sine bøker. 
 
Er en mann som resiterer slik poesi en vantro eller en sann troende? 
 
 
Abu Talib var en tilhenger og en beskytter av Den hellige profeten 
 
De fleste av deres fremtredende lærde har registrert dette faktum. Du kan 
konsultere Sheikh Sulayman Balkhi Hanafis Yanabiu'l-Mawadda, s.52, der det er 
rapportert fra Abu Uthman Amr Ibn Bahr Jahiz at han skrev om Abu Talib, hvor 
han sa følgende: "Abu Talib var en tilhenger av profetenskapet og budskapet til 
Den hellige profeten. Han skrev mange poesi i ros av Den hellige profeten. Han var 
lederen av Quraish." 
 
Dette klare beviset viser oppriktigheten til Abu Talibs tro. Selvfølgelig oppfordret 
Bani Umayya folk til å forbanne lederen til monoteistene, lederen til de troende, og 
barnebarna til Den hellige profeten, Hassan og Hussain. De fabrikkerte også hadith 
som fordømte den hellige Imamen (Imam Ali) og forfalsket beretninger om at hans 
far (Abu Talib) døde som en vantro. 
Beretteren var den forbannede Mughira Ibn Sha'ba, en fiende av Ali og venn av 
Mu'awiya. Kharijitter og nasibier spredte propaganda om at Abu Talib var en 
vantro. Vanlige folk ble ledet til å tro at dette var sant. Det er rart at de anser Abu 
Sufyan, Mu'awiya og Yazid (måtte Allahs forbannelse være over dem) som 
troende og muslimer, selv om det er utallige indikasjoner på det motsatte. Og 
likevel tillegger de Abu Talib vantroskap til tross for de klare bevis som viser at 
han var en sann troende. 
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Ikke riktig å kalle Mu'awiya 'khalu'l-mu'minin' 
 
Sheikh: Er det riktig av deg å kalle Khalu'l-Mu'minin (onkel av de troende), 
Mu'awiya Ibn Abu Sufyan "vantro" og alltid forbanne ham? Vil du la oss få vite 
hva slags bevis du har på at Mu'awiya Ibn Abu Sufyan og Yazid var vantro og at 
de er egnet til å bli forbannet på. Disse to fremstående mennene var blant kalifene. 
Faktisk var Mu'awiya både Khalu'l-Mu'minin (onkelen til de troende) og samtidig 
Katib al-Wahi (skribenten av åpenbaringene). 
 
Velmenende: Vil du vennligst fortelle meg hvordan Mu'awiya fortjener tittelen 
Khalu'l-Mu'minin (de troendes onkel)? 
 
Sheikh: Siden Mu'awiyas søster, Umm Habiba, var hustruen til Den hellige 
profeten og Ummu'l-Mu'minin (moren til de troende), var broren Mu'awiya, 
Khalu'-Mu'minin. 
 
Velmenende: Etter din mening var rangen til Ummu'l-Mu'minin Aisha større eller 
den av Umm Habiba, søster av Mu'awiya? 
 
Sheikh: Selv om begge var Ummu'l-Mu'minin, var Aisha definitivt mer overlegen 
enn Umm Habiba. 
 
Velmenende: I følge dine kriterier er alle brødrene til hustruene til Den hellige 
profeten, “onklene til de troende”. Hvis dette er tilfelle, hvorfor kaller du ikke 
Muhammad Ibn Abi Bakr Khalu'l-Mu'minin? Ifølge deg var hans far mer 
overlegen enn Mu'awiya, og søsteren hans var også mer overlegen enn Mu'awiyas 
søster. Sannelig er det ingen realitet at Mu'awiya er Khalu'l-Mu'minin. 
 
 
 
Mu'awiya uttaler takbir ved Imam Hassans martyrdom 
 
Abu'l-Faraj Ispahani i sin Maqatilu't-Talibin, Ibn Abdu'l-Bar i hans Isti'ab, Mas'udi 
i hans Isbatu'l-Wasiyya, og mange andre lærde har rapportert at Asma Ju'da, ved 
ordre og løfte fra Mu'awiya, ga gift til Abu Muhammad Hassan Ibn 'Ali. Ibn 
Abdu'l-Bar og Muhammad Ibn Jarir Tabari har også rapportert at da Mu'awiya ble 
informert om den hellige imams død, ropte han takbir ("Allah er stor."). 
Selvfølgelig fortjener en slik fordømt person å kalles Khalu'l-Mu'minin ifølge deg! 
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Muhammad Ibn Abu Bakr ble drept mens han var tørst, og brent til aske på 
grunn av hans kjærlighet til Ahlulbayt 
 
Men se på Muhammad Ibn Abi Bakr, som ble oppdratt av lederen til de troende og 
var en av de mest standhaftige vennene til de hellige fra ahlulbayt! 
 
Han sier følgende til de hellige ahlulbayt: "Å etterkommere av Fatima! Dere er et 
sted av sikkerhet for meg og min verge. Det er på grunn av dere at mine gode 
handlinger vil ha større betydning på dommens dag. Siden min kjærlighet til dere 
er oppriktig, har jeg ikke noe imot om noen bjeffer i nærheten av meg." 
 
Selv om han var sønnen til den første kalifen, Abu Bakr, og broren til Ummu'l-
Mu'minin Aisha, ble han ikke kalt Khalu'l-Mu'minin. Han ble misbrukt og fratatt 
sin fars arv! 
 
Da Amr Ibn al- ‘As og Mu'awiya Ibn Khadij erobret Egypt, ble vannforsyningen til 
Muhammad Ibn Abu Bakr avskåret. Da han nesten døde av tørste, ble han drept. 
Han ble så lukket og sydd inn i huden av et esel for deretter å bli kastet i den på 
brannen. Da Mu'awiya hørte om dette, ble han veldig fornøyd. 
 
Når du hører disse faktaene, spør du ikke deg selv hvorfor disse fordømte folkene 
behandlet Abu Bakrs sønn, Khalu'l-Mu'minin Muhammad Ibn Abu Bakr, så 
grusomt. Men når Mu'awiya blir forbannet, blir du umiddelbart sint. Så du ser 
motstanden til Den hellige profetens avkom, og den fortsetter til den dag i dag. 
 
Siden Muhammad Ibn Abi Bakr var en av vennene til Den hellige profetens 
etterkommere, kaller dere hverken han for Khalu'l-Mu'minin ei eller er dere lei 
dere for hans mord. Siden Mu'awiya var den bittereste fienden til Den hellige 
profetens Ahlulbayt, kaller dere ham Khalu'l-Mu'minin. Måtte Allah redde oss fra 
en slik fanatisk perversitet! 
 
 
Mu'awiya var ikke en skribent av wahi (åpenbaring), men kun av brev 
 
For det andre var Mu'awiya ikke forfatter av wahi (åpenbaring). Han omfavnet 
islam i det tiende året av hijra da åpenbaringen var fullført. Faktisk var han 
skribenten som skrev brev. Han forårsaket enorme problemer for Den hellige 
profeten. I det åttende året av hijra da Mekka ble erobret og Abu Sufyan omfavnet 
islam, skrev Mu'awiya mange brev til faren og kritiserte ham fordi han hadde 
akseptert islam. Da imidlertid hele den arabiske halvøy, og utover den også, kom 
under innflytelsen av islam, ble Mu'awiya selv tvunget til å omfavne islam. 
Dermed mistet han all sin prestisje. Abbas spurte da Den hellige profeten om å 
tildele Mu'awiya en stilling slik at han ikke lenger kunne føle seg ydmyket. På 
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grunn av sin onkels anbefaling utnevnte Den hellige profeten ham som skribent for 
skriving av brev. 
 
 
Bevis for at Mu'awiya var vantro 
 
For det tredje er det mange suraer (kapitler) i Koranen og hadither som viser at han 
var en vantro og er verdig forbannelse. 
 
Sheikh: Jeg vil veldig gjerne høre om disse suraene og hadithene. 
 
Velmenende: Bare noen få vil bli påpekt. Hvis jeg forteller dem alle, ville det 
danne en fullstendig bok. Muslim, i sin Sahih, rapporterer at Mu'awiya var en 
skribent av Den hellige profeten. Mada'ini sier: "Sa'id Ibn Thabit var Wahi 
(åpenbaringen) og Mu'awiya pleide å skrive brev for Den hellige profeten til andre 
arabere." 
 
 
Bevis fra suraer fra den hellige Koranen og hadith som viser at Mu'awiya og 
Yazid er forbannet 
 
(1) Vennligst referer til vers 60 i kapittel 17 (Bani Israel). Kommentatorer fra deres 
egen lærde, som Tha'labi, Imam Fakhru'd-din Razi, og andre sier at Den hellige 
profeten så i en drøm at Bani Umayya, som apekatter, steg opp og ned sin 
prekestol. Deretter brakte engelen Gabriel dette hellige verset: "Vi sa jo til deg: 
«Herren har menneskene under kontroll.» Og Vi gjorde den visjon Vi lot deg se til 
en test for menneskene. Likeledes treet, som er forbannet, i Koranen. Vi vil sette 
skrekk i dem, men det øker dem bare i stor oppsetsighet." (17:60) 
 
Allah den Allmektige har kalt Bani Umayya, som hadde ledere som Abu Sufyan og 
Mu'awiya, for det "forbannede treet" i den hellige Koranen. Mu'awiya, som var en 
sterk gren i dette treet, ble definitivt forbannet. 
 
(2) Igjen sier Allah den Allmektige, "Mon dere kanskje, om dere vender dere bort, 
vil stifte ufred og strid i landet og bryte deres blodsbånd? Slike er under Guds 
forbannelse, og Han har gjort dem døve, og deres øyne blinde." (47: 22-23) 
 
I dette verset er de som gjør ondskap i jorden og krenker slektskapets bånd, 
forbannet av Allah. Hvem var en større ufredsstifter enn Mu'awiya, som hadde et 
kalifat som var beryktet for sin onde praksis? I tillegg til dette kuttet han 
slektskapsbåndet. 
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(3) Allah sier også i den hellige Koranen: "De som snakker onde ting om Allah og 
Hans Sendebud, har Allah forbannet dem i denne verden og i det etterfølgende, og 
han har forberedt dem på en nedverdigende straff." (33:57) 
 
Sannelig det å plage Lederen til de troende og de to barnebarna til Den hellige 
profeten Hassan og Hussain, samt Ammar ibn Yasir og andre fremtredende 
følgesvenner av Den hellige profeten, var likeverdig som å plage Den hellige 
profeten selv. Siden Mu'awiya plaget disse fromme menneskene, var han ifølge 
forbrytelsens uttrykkelige ord forbannet definitivt i denne verden og i det 
etterfølgende. 
 
(4) I kapittel Mu'min (den troende) sier Allah: "Den dag da deres unnskyldning 
ikke skal komme til rette for de urettferdige, og for dem er en forbannelse, og for 
dem er det et ondt oppholdssted." (40:52) 
 
(5) I kapittel Hud sier Han: "...Måtte Allahs forbannelse hvile over de urettferdige." 
(11:18) 
 
(6) I kapitell Al-A'raf (Skillemuren) sier Allah: "Da skal en gråtende blant dem 
gråte ut om at Allahs forbannelse er på de urettferdige." (7:44)  
 
På samme måte, hvor det i mange andre vers er åpenbart om de urettferdige, er det 
klart at enhver urettferdig er forbannet. Jeg tror ikke at noen av dere ville nekte den 
åpne urettferdighet som Mu'awiya begikk. 
 
Så det faktum at han var urettferdig, viser at han fortjente Allahs forbannelse i lys 
av disse klare indikasjonene, samtidig kan vi også forbanne den som fortjener 
Allahs forbannelse. 
 
(7) I kapittel om Nisa (Kvinnene) sier Allah: "Og den som dreper en troende med 
vilje, hans straff er Helvete, og der skal han være og bli. Allah vil sende sin vrede 
over ham og forbanne ham og forberede ham en stor straff." (4:93) 
 
 
Mord på fremtredende troende, som Imam Hassan, Ammar, Hajar ibn Adi, 
Malik Ashtar og Muhammad ibn Abi Bakr, etter ordre fra Mu'awiya 
 
Dette hellige verset sier eksplisitt at hvis en mann dreper en eneste troende med 
vilje, fortjener han Allahs forbannelse og hans oppholdssted er i helvete. Var ikke 
Mu'awiya forbundet med drap på troende? Beordret han ikke drapet på Hajar Ibn 
Adi og hans syv ledsagere? Beordret han ikke at Abdu'r-Rahman Ibn Hassan Al-
Ghanzi skulle bli begravd levende? 
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Ibn Asakir og Yaqub Ibn Sufyan i deres historier; Baihaqi i hans Dala'il; Ibn 
Abdu'l-Bar i Isti'ab; og Ibn Athir i Kamil har rapportert at Hajar Ibn Adi var en av 
de fremtredende følgesvennene som sammen med syv ledsagere ble brutalt drept 
av Mu'awiya. Deres forbrytelse var å nekte å forbanne Ali. 
 
Imam Hassan var Den hellige profetens eldste barnebarn. Var han ikke inkludert i 
Ashab al-Kisa (folket av kappen)? Var han ikke en av de to lederne til paradisets 
ungdommer og en troende av opphøyd rang? Ifølge beretninger fra Mas'udi, Ibn 
Abdu'l-Bar, Abu'l-Faraj Ispahani, Tabaqa av Muhammad Ibn Sa'd, Tadhkira av 
Sibt Ibn Jauzi, og andre akkrediterte lærde (lærde som ga fullmakt) av sunniene, 
sendte Mu'awiya gift til Asma Ju'da og lovet henne at hvis hun drepte Hassan Ibn 
Ali, ville han gi henne 100.000 dirham og at hun ville få gifte seg med hans sønn 
Yazid.  
 
Etter imam Hassans martyrdom ga han henne 100.000 dirham, men nektet henne å 
gifte seg med Yazid. Ville du nøle med å kalle Mu'awiya forbannet? Er det ikke et 
faktum at i Siffin-slaget ble den store følgesvennen av Den hellige profeten, 
Ammar ibn Yasir, martyr ved Mu'awiyas ordre? 
Alle deres fremtredende lærde sier med enighet at Den hellige profeten sa til 
Ammar ibn Yasir: "Det vil ikke vare lenge før du blir drept av en opprørsk og 
misledet gruppe." 
 
Har du noen tvil om at tusenvis av trofaste troende ble drept av Mu'awiyas 
underordnede? Var ikke den rene og tappre krigeren, Malik Ashtar, forgiftet ved 
Mu'awiyas ordre? Kan du nekte at Mu'awiyas øverste tjenestemenn, som Amr Ibn 
al-‘As og Mu'awiya Ibn Khadij brutalt drepte lederen til de troendes guvernør, den 
fromme Muhammad Ibn Abi Bakr? 
 
 
Mord på 30.000 troende av Busr ibn Artat ved ordre fra Mu'awiya 
 
Den største grusomheten var den av Busr Ibn Artat som drepte tusenvis av troende 
på Mu'awiyas ordre. 
 
Abu'l-Faraj Ispahani og Allama Samhudi i Ta'rikhu'l-Medina, Ibn Khallikan, Ibn 
Asakir og Tabari i deres historier; Ibn Abi'l-Hadid i Sharh al-Nahju'l-Balagha, vol. 
I, og mange andre av deres bemerkelsesverdige lærde har skrevet at Mu'awiya 
beordret Busr å angripe San'a og Yemen fra Medina og Mekka. Han ga en lignende 
ordre til Zuhak Ibn Qais Al-Fahri og andre. Abu'l-Faraj beretter det med disse 
ordene: "Hvem enn som er fra følgesvennene og sjiaene av Ali, skal bli drept, selv 
kvinner og barn skal ikke bli spart." Med disse strenge ordrene satte de ut med en 
hær på 3000 og angrep Medina, San'a, Jemen, Ta'if og Najran. Da de kom til 
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Jemen var guvernøren, Ubaidullah Ibn Abbas, ute av byen. Men de kom inn i huset 
og slaktet hans to sønner Sulayman og Dawud i fanget på deres mor. 
 
Ibn Abi'l-Hadid skriver i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, vol.I, s. 211, at i dette 
angrepet ble 30.000 mennesker drept, ekskludert de som ble brent levende. 
 
Tviler dere herrer fremdeles på at Mu'awiya fortjener å bli forbannet? 
 
 
Mu'awiya beordret om at Ali skulle bli forbannet 
 
Blant de mange klare bevisene for at Mu'awiya var en vantro og fortjente 
fordømmelse, var hans offentlige avvisning av lederen til de troende og hans ordre 
til folk om å resitere skjellsord mot den hellige imamen i deres qunut (dua i daglige 
bønner). Dette faktum er anerkjent av både dere og oss. Selv historikere fra andre 
nasjoner har registrert at denne forferdelige praksisen ble fulgt åpenlyst, og at 
mange mennesker ble drept fordi de ikke forbannet Ali. Dette opprøret ble avviklet 
av Umayya-kalifen, Umar ibn Abdu'l-Aziz. Åpenbart er en som forbanner broren 
til Den hellige profeten, Fatima's mann, lederen til de troende, Ali Ibn Abi Talib og 
som beordrer andre til å gjøre dette, er en som definitivt er forbannet. Dette 
faktumet er blitt registrert av alle dine fremtredende lærde i deres autentiske bøker. 
For eksempel har Imam Ahmad Ibn Hanbal i sin Musnad, Imam Abu Abdu'r-
Rahman Nisa'i i sin Khasa'isu'l-Alawi, Imam Tha'labi og Imam Fakhru'd-in Razi i 
deres Tafsir (kommentarer) Ibn Abi'l-Hadid i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, 
Muhammad Ibn Yusuf Ganji Shafi'i i sin Kifayatu't-Talib, Sibt Ibn Jauzi i sin 
Tadhkira, Sulayman Balkhi Hanafi i Yanabiu'l-Mawadda, Mir Sayyid 'Ali 
Hamadani i sin Mawaddatu'l-Qurba. 
 
Dailami i hans Firdaus, Muslim Ibn Hajjaj i Sahih, Muhammad Ibn Talha Shafi'i i 
hans Matalibu's-Suul, Ibn Sabbagh Maliki i sin Fusulu'l-Muhimma, Hakim i hans 
Mustadrak, Khatib Khawarizmi i hans Manaqib, Abraham Hamwaini i hans 
Fara'id, Ibn Maghazili Shafi'i i hans Manaqib, Imamu'l-haram i sin Dhakha'iru'l-
Uquba, Ibn Hajar i sin Sawa'iq, og deres andre fremtredende lærde har i litt 
forskjellig ordlyd, rapportert at Den hellige profeten sa: "En som forbanner Ali, 
forbanner i virkeligheten meg, den som forbanner meg, forbanner i virkeligheten 
Allah." 
 
Dailami i hans Firdaus, Sulayman Hanafi i Yanabiu'l-Mawadda, har rapportert at 
Den hellige profeten sa: "En som utsetter Ali for smerte, utsetter i realiteten meg 
for smerte, og Allahs forbannelse er over ham som forårsaker meg smerte." Ibn 
Hajar Makki i sin Sawa'iq beretter en hadith om konsekvensen for en som 
forbanner noen fra Den hellige profetens avkom. Han forteller at Den hellige 
profeten sa: "Hvis noen forbanner min ahlulbayt, er det ingenting for ham utenom 
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utelukkelse fra islam. Hvis noen skader meg vedrørende min ahlulbayt, må Allahs 
forbannelse være over ham." 
 
Derfor var Mu'awiya sannelig forbannet. Som det er rapportert av Ibn Athir i hans 
Kamil, pleide Mu'awiya å forbanne Ali, barnebarna til Den hellige profeten, 
Hassan og Hussain, samt Abbas og Malik Ashtar i hans daglige bønner. 
 
Imam Ahmad Ibn Hanbal rapporterer i sin Musnad fra en rekke kilder at Den 
hellige profeten av Allah sa: "Hvis noen skader Ali, skal han bli behandlet som en 
jøde eller kristen på dommens dag." Det ligger nemlig iislams prinsipper at det å 
kalle Allah og Den hellige profeten for dårlige navn leder til at man kan regnes 
som vantro.  
 
Muhammad Ibn Ganji Shafi'i i sin Kifayatu't-Talib, del X, rapporterer at en gang så 
Abdullah Ibn Abbas og Sa'id Ibn Jabir en gruppe syrere ved randen av Zamzam 
som uttalte bitter klage på Ali (forbannet ham). De gikk til dem og sa: "Hvem blant 
dere forbannet Allahs profet?" De svarte: "Ingen av oss forbannet Allahs hellige 
profet." Da sa de: "Vel, hvem blant dere forbannet Ali?" De sa: "Ja, vi har 
forbannet Ali." 
 
Da sa Abdullah og Said: "Dere skal bære vitne om at vi hørte Den hellige profeten 
si til Ali: En som forbanner deg, forbanner i realiteten meg, en som forbanner meg, 
forbanner i realiteten Allah. Hvis noen forbanner Allah, vil Han kaste han med 
hodet fremst inn til helvete." 
 
 
Profetens følgesvenner hadde ulike nivåer av forståelse 
 
Sheikh: Er det riktig for en mann av din kaliber å fordømme en slik dyktig og 
verdig følgesvenn av Den hellige profeten? Er det ikke et faktum at Allah den 
Allmektige åpenbarte en rekke vers i ros av Den hellige profetens følgesvenner og 
ga dem det gode budskapet om deres frelse? 
Og Khalu'l-Mu'minin Mu'awiya, som definitivt var en fremtredende følgesvenn, 
fortjente rosen i det hellige verset. Er det ikke slik at hvis man fornærmer 
følgesvennene så tilsvarer det samme som å ha fornærmet Allah og Den hellige 
profeten? 
 
Velmenende: Kanskje du har glemt hva jeg allerede har fortalt deg i de tidligere 
nettene. Ingen benekter at versene har blitt åpenbart i ros av følgesvennene. Men 
hvis du forstår betydningen av sahaba eller følgesvennene, vil du forstå at versene 
som er åpenbart i ros av følgesvennene ikke er generelt gjeldende for alle. Vi kan 
ikke betrakte dem alle som helt rene. 
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Respekterte mann! Du vet svært godt at "sahaba" litterært betyr at mennesker 
forenes sammen. Så det kan bety å bo sammen eller som det blir forstått, det å 
hjelpe eller å gi hjelp til andre. 
Ifølge arabisk leksikografi, nemlig Koranen og ahadith, er en følgesvenn av Den 
hellige profeten, en som har tilbrakt livet sitt i selskap med Den hellige profeten, 
enten han var muslim eller vantro. Så din tolkning om at alle følgesvenner fortjener 
paradiset, er ikke korrekt. Dette motsetter sunn fornuft og ahadith. 
 
 
I ordene av den hellige Koranen betyr "sahab" og "sahaba" opprinnelig 
"følgesvenner", og har ingen respektabel betydning 
 
Jeg vil legge til flere vers fra Koranen og autentisk hadith fra sunnilærde, slik at du 
ikke vil misforstå ordet "følgesvenn". Dette ordet ble brukt til alle følgesvenner, 
enten de var muslimer eller ikke. 
 
(1) I sura Najm (stjernen) sier Allah til polyteistene: «Din følgesvenn gjør ikke feil, 
og han går heller ikke på avveie.» (53:2) 
 
(2) I sura av Saba (Saba) sier Allah: «Si: Jeg oppfordrer deg bare til en ting, at du 
reiser opp for Allahs skyld i par og individuelt, så tenk etter! Deres bysbarn er ikke 
besatt...» (34:46) 
 
(3) I sura al-Kahf (Hulen), sier Allah: "og han sa til sin følgesvenn mens han 
diskuterte med ham: Jeg er mer velstående enn deg og er mektigere i etterfølgere." 
(18:34) 
 
(4) I samme sura sier Allah: "Hans følgesvenn sa til ham mens han diskuterte med 
ham: Tror du ikke på Ham som skapte deg fra jord, så fra en sæddråpe, så formet 
deg til en mann?" (18:37) 
 
(5) I sura al-A'raf (De forhøyede stedene) sier Allah: "Har de da ikke reflektert? 
Deres bysbarn er ikke besatt! Han er bare en klar advarer!" (7:184) 
 
(6) I sura av al-An'am (The Cattle), sier Allah: Si: «Skulle vi vel utenom Gud 
påkalle slikt som verken kan nytte eller skade oss? Skulle vi vel la oss snu tvert om 
etter at Gud har ledet oss? Som den som satanene forleder så han går i ørske på 
jorden? Skjønt han har venner som kaller ham til ledelsen: ’Kom til oss!’» Si: 
«Guds ledelse, det er (den sanne) veiledningen, og vi er pålagt å hengi oss til all 
verdens Herre!» (6:71) 
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(7) I sura Yusuf sier han: (Yusuf adresserte sine to medfangere som var polyteister) 
"Hør, mine fengselsfeller (følgesvenner), er flere adskilte guder mer verdt enn 
Gud, den Ene, den Allmektige?" (12:39) 
 
Dette er noen vers som jeg har sitert som eksempel. Det er klart at ordene 
"sahaba", "sahib", "musahib" og "ashab" ikke har noe spesielt forhold til muslimer. 
De brukes likt i referanse til muslimer og polyteister.  
Som jeg har sagt, kalles en mann som har en sosial handel med en annen mann 
som sin musahib eller ashab. Den hellige profetens følgesvenner refererer til de 
som hadde sosiale forhold med ham. 
 
Sannelig blant Den hellige profetens følgesvenner og blant dem som satt i hans 
selskap, var det alle slags mennesker, gode og dårlige, troende og hyklere. Versene 
som ble åpenbart i ros av følgesvennene, kan ikke tilskrives dem alle. De refererer 
bare til de gode følgesvennene. Det er også sant at ingen av disse opphøyde 
profetene fra fortiden hadde følgesvenner så særegne som for vår hellige profet. 
For eksempel var følgesvennene til Badr, Uhud og Hunain slike som stod 
tidstesten. De hjalp Den hellige profeten og de var bestemte i deres beslutning. 
 
Men blant hans følgesvenner var også en rekke menn av fordervet karakter, fiender 
av Den hellige profeten og hans ahlulbayt, menn som Abdullah Ibn Ubayy, Abu 
Sufyan, Hakam Ibn As, Abu Huraira, Tha'labi, Yazid Ibn Sufyan, Walid Ibn 
Aqaba, Habib Ibn Musailima, Samra Ibn Jundab, Amr Ibn As, Busr Ibn Artat (en 
tyrann og blodtørstig mann), Mughira Ibn Sha'ba, Mu'awiya Ibn Abi Sufyan og 
Dhu's-Sadiyya. 
Disse mennene, både under Den hellige profetens livstid og etter hans død, 
forårsaket stor tumult blant folket. Eksempel på en slik mann var Mu'awiya, som 
Den hellige profeten forbannet i sin egen tid. Etter Den hellige profetens død, da 
Mu'awiya fikk en mulighet, reiste han seg i opprør i navnet på å søke hevn for 
Uthmans mord og forårsaket blodbad. I denne slakten ble mange respekterte 
følgesvenner av Den hellige profeten, slike som Ammar ibn Yasir, drept, og ble 
martyrer.. Den hellige profeten selv forutså sin martyrdom. Jeg har allerede nevnt 
noen ahadith om denne hendelsen. 
 
 
Den hellige Koranen roser gode følgesvenner, men fordømmer også dårlige 
følgesvenner 
 
Det er mange vers i den hellige Koranen og hadith som roser fremtredende 
følgesvenner og fromme troende. Men det er også også mange vers og hadith som 
fordømmer de følgesvennene som var syndere. 
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Sheikh: Hvordan kan du hevde at Den hellige profetens følgesvenner forårsaket 
sosiale forstyrrelser? 
 
Velmenende: Dette er ikke bare min påstand. Allah, den allmektige, sier i surah 
Aal ‘Imran (Imrans familie): "Hvis han (Muhammad) dør eller drepes, vil dere da 
snu tvert om?" (3:144) 
 
Bortsett fra denne og andre verse fra den hellige Koranen har deres egne lærde, 
inkludert Bukhari, Muslim, Ibn Asakir, Yaqub Ibn Sufyan, Ahmad Ibn Hanbal, 
Abdu'l-Bar og andre, registrert inn en rekke beretninger om fordømmelsen av noen 
av følgesvennene. Jeg vil referere til bare to ahadith. Bukhari rapporterer fra Sahl 
Ibn Sa'd og Abdullah Ibn Mas'ud at Allahs hellige profet sa: "Jeg skal vente på deg 
ved Kauthar-dammen. Når en gruppe av deg går bort fra veien, vil jeg si: 'Å Allah! 
Dette var mine følgesvenner!' Da kommer et svar fra Ham til meg: "Du vet ikke 
hvilke innovasjoner de introduserte etter deg.' ” 
 
Igjen forteller imam Ahmad Ibn Hanbal i sin Musnad, Tabarani i Kabir og Abu 
Nasr Sakhri i Ibana hans fra Ibn Abbas at Den hellige profeten sa: "Jeg vil redde 
deg fra helveteherrelsen. Jeg ber deg om å frykte helvete og ber deg om å ikke 
gjøre noen endringer i religionen til Allah. Når jeg dør og er separert fra deg, skal 
jeg være til stede ved Kauthardammen. Hvem enn som når meg der er reddet. Ved 
endetidene når jeg finner et stort antall mennesker fanget i guddommelig straff, 
skal jeg si: 'Å Allah! Dette er menneskene fra mitt samfunn.' Svaret skal komme: 
"Sannelig, disse menneskene kom tilbake til deres gamle trosbekjennelse etter 
deg." Ifølge 
Tabaranis rapport i tafsir al-Kabir skal svaret være: "Du vet ikke hvilke 
innovasjoner de introduserte etter deg. De adopterte sin tidligere 
uvitenhetsreligion." 
 
 
Abu Talib var en trofast troende 
 
Du insisterer på at Mu'awiya og Yazid var muslimer selv om deres mange 
grusomheter er registrert i deres egne bøker. Noen av sunnilærdene har skrevet 
komplette bøker i sin fordømmelse av dem, men du insisterer likevel hardt på at de 
var prisverdige, og at Abu Talib som var en oppriktig troende var en vantro! 
 
Det er ganske tydelig at denne tåpelige snakken er et produkt av fiendskap mot 
lederen til de troende, Ali. Du prøver å motbevise argumentene som beviser vantro 
og hykleri av Mu'awiya og Yazid. Og samtidig avviser du Abu Talibs klare 
uttalelser om hans tro på Allah og Den hellige profeten. 
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Ytterligere bevis på Abu Talibs tro 
 
Er det ikke et faktum at Den hellige profetens ahlulbayt har sagt at Abu Talib var 
en troende, og at han døde som en troende? Har ikke Asbagh Ibn Nabuta, en høyt 
betrodd mann, fortalt fra lederen til de troende at han sa: "Jeg sverger ved Allah at 
min far, Abu Talib, min bestefar, Abdu'l-Muttalib Hashim og Abdu'l-Manaf aldri 
tilbad avguder." 
 
Er det riktig at du skal forkaste uttalelsene fra Ali og den hellige ahlulbayt for 
deretter å gi tro på uttalelsene fra den forbannede Mughira, umayyadene, 
kharijittene, nasibiene og andre fiender av lederen til de troende? 
 
 
Ja'far Tayyar omfavner islam ved sin fars ordre 
 
Dessuten har mange av deres lærde, inkludert Ibn Abi'l-Hadid i sin Sharh al-
Nahju'l-Balagha, skrevet at Abu Talib en dag kom til moskeen og så at Den hellige 
profeten ba. Ali ba på den høyre side av Den hellige profeten. Abu Talib beordret 
sin sønn Ja'far (Tayyar) som var med ham og som ennå ikke hadde omfavnet islam, 
ved å si: "Stå på din fetters side og utfør bønnene med ham." Ja'far flyttet seg 
fremover og begynte å be på venstre side av Den hellige profeten. På den tiden 
satte Abu Talib disse poesiene sammen: 
 
Ali og Ja'far er virkelig min styrke og trøst i min nød og skuffelse. Å Ali og Ja'far! 
Aldri forlat selskapet med deres fetter og min nevø, men hjelp ham. Jeg sverger at 
jeg aldri vil forlate Den hellige profeten. Kan noen forlate selskapet av en profet av 
en slik edel familie?" 
 
Så det er en enstemmig oppfatning av deres egen lærde at Ja'far som omfavnet 
islam, og som utførte bønnene med Den hellige profeten, gjorde det ved 
oppfordring fra Abu Talib. 
 
 
Den hellige profeten gråt bittert da Abu Talib døde og påkalte Allahs 
velsignelser på ham 
 
Ibn Abi'l-Hadid i Sharh al-Nahju'l-Balagha og Ibn Jauzi i Tadhkirat al-Khawasu'l-
Umma rapporterer fra Tabaqat al-Muhammad Ibn Sa'd, som rapporterer fra Waqidi 
og Allama Sayyid Muhammad ibn Sayyid Rasul Barzanji i sin Kitabu'l-islam Fi'l-
'am-o-Aba 'al-Sayyidu'l-An'am, en beretningfra Ibn Sa'd og Ibn Asakir, som 
rapporterer fra autentiske kilder fra Muhammad Ibn Ishaq at Ali sa: "Når Abu 
Talib døde, og jeg informerte Allahs hellige profet om det, gråt han bittert. Da sa 
han til meg: 'Gå og vask hans kropp i forberedelse til begravelse, pakk kroppen 
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hans i et likklede, og begrave ham. Måtte Allah velsigne ham og ha barmhjertighet 
over ham!'" 
 
Er det tillatt i islam å utføre begravelsesritualene for en polyteist? Er det riktig for 
oss å si at Den hellige profeten påberopte velsignelser av Allah på en vantro og en 
polyteist? Den hellige profeten forlot ikke huset hans i flere dager, og fortsatte å be 
til Allah for Abu Talibs evige fred. 
 
 
Alis klagedikt (elegi) for sin far, Abu Talib 
 
Hvis du konsulterer Tadhkira av Sibt Ibn Jauzi, s. 6, vil du se hva lederen til de 
troende sa i sin lovprisning for sin far. "Å Abu Talib! Du var et fristed for søkeren 
av tilflukt, et regn av barmhjertighet for de tørre land og et lys som gjennomsyret 
mørket. Døden din har veltet pilarene av trygghet. Nå har den virkelige 
Velgjøreren (Allah) tildelt barmhjertighet over deg. Allah den Allmektige har 
knyttet deg til Hans domstol. Sannelig, du var den beste onkelen til hellige 
profeten."  
 
Kan det antas at en mann som var selve utførelsen av monoteisme ville ha skrevet 
en slik lovprisning (minnetale) for en person som døde som en vantro? 
 
 
Abu Talib skjulte sin tro, mens Hamza og Abbas proklamerte troen deres 
 
Sheikh: Hvis Abu Talib var en troende, hvorfor kunngjorde han ikke sin tro slik at 
det skulle være synlig, slik som hans brødre, Hamza og Abbas gjorde? 
 
Velmenende: Det var en stor forskjell mellom Abbas, Hamza og Abu Talib. Hamza 
var så fryktløs og formidabel at alle menneskene fra Mekka fryktet ham. Hans 
konvertering til islam var til stor hjelp for Den hellige profeten.  
 
Abbas formidlet imidlertid ikke sin islam umiddelbart. Ibn Abdu'l-Bar skriver i sin 
Isti'ab at Abbas omfavnet islam mens han var i Mekka, men han skjulte sin tro fra 
folket. Da Den hellige profeten migrerte fra Mekka, ønsket Abbas også å være med 
ham. Men Den hellige profeten skrev til ham at hans opphold i Mekka ville være 
nyttig for ham. Derfor forble han i Mekka og pleide å sende Den hellige profeten 
nyheter derfra. Avgudsdyrkerne førte ham med seg til slaget ved Badr. Da de 
vantro ble beseiret, ble han tatt til fange. På dagen for erobringen av khaibar fikk 
han endelig tillatelse til å kunngjøre sin tro. 
 
Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi i hans Yanabiu'l-Mawadda, kap.56, s.226 
rapporterer fra Dhakha'iru'l-Uquba av Imamu'l-Haram Abu Ja'far Ahmad Ibn 
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Abdullah Tabari Shafi'i, som rapporterer fra Faza'il av Abu'l-Qasim Ilahi at lærde 
visste at Abbas hadde omfavnet islam i begynnelsen, men at han holdt det 
hemmelig. I slaget ved Badr, da han kom sammen med de vantro, fortalte Den 
hellige profeten sine menn: "Den som ser Abbas, burde ikke drepe ham fordi han 
ufrivillig måtte følge de vantro. Han var klar til å migrere, men jeg skrev til ham at 
han skulle bli der og gi meg informasjon om avgudsdyrkerne." På den dagen 
informerte Abu Rafi'i Den hellige profeten om at Abbas kunngjorde sin aksept av 
islam, Den hellige profeten slapp Abu Rafi'i fri. 
 
 
Hvorfor Abu Talib skjulte sin tro 
 
Hvis Abu Talib hadde kunngjort sin tro, ville hele Quraish og hele arabernes 
nasjon ha forent seg mot Bani Hashim. Abu Talib forsto at det var hensiktsmessig 
å skjule sin tro (islam). Han viste seg (tilsynelatende) å være lojal mot Quraish, 
men dette var kun for å hindre fiendens aktiviteter. 
 
Så lenge Abu Talib forble levende, fortsatte den samme tilstanden, og Den hellige 
profeten ble beskyttet. Men etter Abu Talibs død, kom engelen Gabriel fram for 
Den hellige profeten og sa: "Nå skal du forlate Mekka. Etter Abu Talib har du 
ingen hjelper her." 
 
Sheikh: Var troen (islam) til Abu Talib kjent under tiden til Den hellige profeten av 
Allah, og trodde samfunnet på det? 
 
Velmenende: Ja, det var kjent for folket og de uttalte hans navn med full 
ærbødighet. 
 
 
Abu Talibs tro var allmen kjent under Den hellige profetens tid 
 
Sheikh: Hvordan er det mulig at under Den hellige profetens tid var en ting så mye 
snakket om og kjent for alle (at Abu Talib var troende), men etter en periode på 
tretti år fikk en motsatt oppfatning og troverdighet på grunn av en falsk hadith? 
 
Velmenende: Dette var ikke et unikt eksempel. Ofte ble det som ble akseptert 
under Den hellige profetens tid helt forandret ved sin form etter noen år på grunn 
av en smidd hadith. Andre religiøse ordninger og praksiser som var i kraft under 
profetens liv ble forlatt etter noen år på grunn av folks innflytelse. 
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Mut'a ekteskap og hajj nisa var tillatt opp til Abu Bakrs tid, men ble gjort 
forbudt av Umar 
 
Sheikh: Vennligst oppgi ett eksempel på en slik endring. 
 
Velmenende: Det er mange eksempler; to slike eksempler bør være nok til å 
understreke mitt poeng. Jeg vil diskutere mut'a (midlertidig ekteskap) og hajj nisa. 
Begge sekter er enige om at disse to praksisene var vanlige under tiden av Den 
hellige profeten. Videre ble de praktisert under Abu Bakrs kalifat og også under en 
del av Umar's kalifat. Men kalifen Umar førte en fullstendig reversering av 
Koranens ordre. 
Umar  sa: "To mut'a (ekteskap) var i kraft under Den hellige profetens tid. Jeg 
fatter en beslutning og gjør dem begge ulovlig og vil straffe dem som engasjerer 
seg i denne praksisen." 
 
Det som ble gjort tillatt av Allah, ble plutselig opphevet. Umar's befaling var så 
vidt utbredt og så blindt fulgt at den opprinnelige loven snart falt i glemsel. Selv i 
dag ser mange av våre sunni-brødre mut'a som en innovasjon av sjiaene. 
 
Hvis Umar's påfunn kunne motsette Allahs klare forordning og det historiske 
faktum at mut'a ble praktisert, kan du tvile på at Abu Talibs velkjente tro også 
kunne nektes? 
 
Sheikh: Sier du at millioner av muslimer har overtrådt Koranens påbud og sunnaen 
av Den hellige profeten? Husk at hele verden kaller oss sunnier, det vil si 
tilhengere av sunnaen. sjiaene kalles rafidi, det vil si de som går fra profetens 
sunna. 
 
 
Sunnier er virkelig rafidi og sjiaer er sunnier 
 
Velmenende: I virkeligheten er sjiaene egentlig sunnier, siden de følger den hellige 
Koranen og sunna av Den hellige profeten. Dere derimot er rafidi, fordi dere bryter 
med påbudene til den hellige Koranen og befalingene fra profeten. 
 
Sheikh: Dette er virkelig bemerkelsesverdig! Du har forvandlet millioner av rene 
muslimer til rafidi! Kan du legge frem noen argumenter for støtte av dette? 
 
Velmenende: Jeg har allerede fortalt deg i løpet av de foregående nettene at Den 
hellige profeten fortalte oss at etter ham skulle vi følge den hellige Koranen og 
hans avkom. Men dere (sunnier) har bevvist forlatt profetens avkom og fulgte 
andre. Du avviste praksisen av Den hellige profeten. Du forlot disse menneskene 
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etter ordre fra dine to sheikher og deretter kaller du de virkelige tilhengerne av 
sunnaen til Den hellige profeten for rafidi. 
 
Blant slike ordre er det et annet eksplisitt forbud i den hellige Koranen som sier, 
"Og vit at alt det du får, så tilkommer en femtedel av det for Allah og for 
Sendebudet og de nære slektninger; foreldreløse, fattige og for den reisende..." 
(Koranen 8:41) 
 
Den hellige profeten utførte denne praksisen og ga khums (1/5) av rikdommen som 
er oppnådd fra fienden til sine slektninger og frender (ofte brukt om mannlige 
slektninger som deler samme blod). Men dere folk motsatte denne praksisen. 
Utøvelsen av mut'a er et annet eksempel som belyser mitt punkt. Det var i samsvar 
med Allahs befaling. Det ble bekreftet av profeten og hans følgesvenner. Praksisen 
fortsatte under Abu Bakrs kalifat samt under en del av Umar's kalifat. Men på 
kommandoen av Umar har dere folk gjort ulovlig det som Allah gjorde lovlig. 
Dessuten har du avvist Den hellige profetens sunna. Og likevel kaller dere dere 
selv for sunnier og oss for rafidi. 
 
Kalifen Umar la selv ikke frem noen grunn til at han tilbakekalte den 
guddommelige orderen. Sunni lærde har forsøkt forgjeves å bevise at kalifen Umar 
sin beslutning var riktig. 
 
 
Argumenter for lovligheten av mut'a 
 
Sheikh: Kan du bevise lovligheten av mut'a? Kan du bevise at kalifen Umar 
overtrådte Koranens forbud og den hellige profetens sunna? 
 
Velmenende: Det sterkeste beviset er innredet av den hellige Koranen. I sura av 
Nisa (Kvinnen) sier Allah: "... For den nytelsen de gir dere (fra mut'a), pålegger det 
å gi deres medgift som avtalt ...." (4:24) 
 
Åpenbart er den hellige Koranens ordre obligatorisk for alltid, med mindre den er 
opphørt av selve Koranen. Siden den ikke er opphevet, holder denne ordren seg for 
alltid. 
 
Sheikh: Hvordan er dette verset ikke knyttet til permanent ekteskap? Det er dette 
samme verset som gir instruksjoner om å betale tilbake medgift. 
 
Velmenende: Du har forvirret hovedpoenget. Deres egne fremtredende lærde, som 
Tabari i hans Tafsir al-Kabir, del V og Imam Fakhru'd-din Razi i hans Tafsir al-
Mafatihu'l-Ghaib, del III, har bekreftet at dette verset refererer til mut'a. 
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Bortsett fra den eksplisitte tolkningen fra deres lærde og kommentatorer, er du 
også klar over at i hele sura an-Nisa (kvinnen) er det nevnt flere typer ekteskap 
som blant annet: nikah (permanent ekteskap), mut'a (midlertidig ekteskap) og 
ekteskap med mulk al-Yamin (tjenere). For permanent ekteskap sier den hellige 
Koranen i surah Nisa: «Ta til ekte (gift dere) slike kvinner som passer dere, to, tre 
eller fire, men hvis dere frykter at dere ikke vil gjennomføre rettferdighet mellom 
dem, så nøy dere med en eller deres slavinner.» (4:3) 
 
Om Mulk al-yamin (tjenere), sier Allah: "De av dere som ikke har økonomisk utvei 
til å ekte frie, ærbare, rettroende kvinner, kan finne seg en blant sine rettroende 
slavinner. Gud kjenner vel til deres tro den ene etter den andre. Ta dem til ekte med 
deres foresattes samtykke, og gi dem deres lønn på godt vis…" (4:25) 
 
Kommandoen i vers 4 av sura Nisa, som betyr: "... om dem du har til fordel for (fra 
mut'a), gi dem deres medgift som avtalt ...." var for mut'a eller midlertidig 
ekteskap. Det kunne ikke være for permanent ekteskap, for ellers ville det bety at i 
samme kapittel er forordningen om permanent ekteskap blitt gjentatt to ganger, 
hvilket er mot regelen, og hvis det er for mut'a, så er det åpenbart en permanent og 
særskilt forordning. 
 
For det andre, så er det ikke bare sjiaer, men alle muslimer er enige om at mut'a ble 
praktisert i de islamske tidene. De fremtredende følgesvennene praktiserte det på 
Den hellige profetens tid. Hvis dette verset refererer til permanent ekteskap, så 
hvilket er da verset for mut'a? Åpenbart er dette verset om mut'a, som dine egne 
kommentatorer har akseptert. Det er ikke noe vers i den hellige Koranen som 
opphever denne kommandoen. 
 
 
Ahlul Sunnah om legitimiteten av mut'a 
 
Det er rapportert i Sahih Bukhari og Musnad av Imam Ibn Hanbal fra Abu Raja 
igjen fra Imran Ibn Hasin at "... verset av mut'a ble åpenbart i Allahs bok. Så vi 
handlet i overensstemmelse med det under Den hellige profetens tid. Ingen vers ble 
åpenbart for å gjøre det forbudt, og heller forbød aldri Den hellige profeten det." 
Én mann bestemte seg for å endre denne loven. Bukhari sier at mannen var Umar. 
 
Muslim i Sahih, del I, i kapittelet i Nikatu'l-Mut'a, sier "Hassan Halwa'i rapporterte 
til oss at han ble fortalt av Abdu'r-Razzaq, som ble informert av Ibn Jarih, som ble 
fortalt av Ata at Jabir Ibn Abdullah Ansari kom til Mekka for Umra og de gikk til 
ham ved hans oppholdssted. Folk spurte ham mange spørsmål. Da de kom til 
spørsmålet om mut'a sa han: "Ja, vi pleide å praktisere mut'a i løpet av Den hellige 
profetens tid og under kalifatet til Abu Bakr og Umar.' 'Også i den samme boken 
del 1, i kapittelet om al-Mut'a Bi'l-Hajj wa'l-Umra, er det fortalt av Abu Nazara at 
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han sa: "Jeg var i selskap med Jabir Ibn Abdullah Ansari da en mann kom og sa: 
"Det er en meningsforskjell mellom Ibn Abbas og Ibn Zubair vedrørende de to 
mut'aene, Mut'atu'n-Nisa og Mut'atu'l-Hajj. Da sa Jabir: 'Vi har utført begge disse 
under tiden av Den hellige profeten. Deretter, da Umar forbød det, kunne vi ikke 
gjøre det.'" 
 
Imam Ahmad Ibn Hanbal i sin Musnad, del I, s. 25, forteller Abu Nazaras 
beretning på en annen måte. Samtidig forteller begge to en annen beretning fra 
Jabir hvor han sa: "I dagene til Den hellige profeten og Abu Bakr, pleide vi å 
praktisere mut'a for en håndfull dadler og mel, inntil Umar forbød det i saken til 
Amr Ibn Harith." 
 
Hamidi, i sin Jam al-Bainu's-Sahihain, forteller fra Abdullah Ibn Abbas at han sa: 
"Vi pleide å utøve mut'a under Den hellige profetens tid. Da Umar var kalif, sa han 
at 'Allah den Allmektige gjorde lovlig hva han likte for sin hellige profet. Nå er 
han død, og Koranen tar hans plass. Så når du begynner din Hajj eller Umra, bør du 
fullføre dem som Allah har beordret deg til. Du bør omvende deg og avstå fra 
mut'a. Ta med ham som har praktisert mut'a til meg, så jeg kan steine ham.'" 
 
Det finnes mange slike beretninger i dine egne pålitelige bøker som viser at mut'a 
var tillatt under Den hellige profetens dager. Følgesvennene praktiserte det inntil 
Umar gjorde det ulovlig. 
 
I tillegg til disse beretningene har noen av følgesvennene, som Ubayy Ibn Ka'b, Ibn 
Abbas, Abdullah Ibn Mas'ud, Sa'id Ibn Jabir og Sa'd resitert verset av mut'a på 
denne måten, "og som sådan av dem som du hadde mut'a med til en fastsatt tid." 
 
Jarullah Zamakhshari rapporterer i sin Kashshaf fra Ibn Abbas og det samme gjør 
Muhammad Ibn Jarir Tabari i hans Tafsir al-Kabir og Imam Fakhru'd-din Razi i sin 
Tafsir al-Mafatihu'l-Ghaib, vol. III, som skriver om dette hellige verset og Imam 
Nawawi i sin Sharh al-Muslim, kapittel I, Nikatu'l-Mut'a rapport fra Nazari at Qazi 
Ayaz uttalte at "Abdullah Ibn Mas'ud, forfatteren av wahi (dvs. skriveren av 
åpenbaringene), pleide å resitere dette verset på samme måte, det vil si "inntil en 
fastsatt tid'" 
 
Imam Fakhru'd-din Razi, etter å ha sitert uttalelsen av Ubayy Ibn Ka'b og Ibn 
Abbas, sa: "Fellesskapet avviste ikke resitasjonen av verset på denne måten, så det 
vi sa er blitt akseptert gjennom konsensus." Igjen på den neste siden argumenterer 
han på denne måten: "Denne resiteringen viser tydelig at mut'a hadde stadfestelse i 
religionen. Vi har ingen uenighet i meningen om at det var tillatt i Den hellige 
profetens tid." 
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Ordren som tillater mut'a ble ikke opphevet 
 
Sheikh: Kan du bevise at det var tillatt under Den hellige profetens dager, men ikke 
ble opphevet senere? 
 
Velmenende: Det er rikelig med bevis på at det ikke ble annullert. Det mest 
overbevisende argumentet er at mut'a hadde blitt tillatt fra den hellige profetens tid 
til midten av Umars kalifat. 
 
Kalif Umars sin egen uttalelse har blitt rapportert generelt av deres lærde. De har 
skrevet at han gikk til prekestolen og sa: "På profetens tid var to mut’aer tillatt. Jeg 
gjør dem begge ulovlige, og hvis noen praktiserer det, vil jeg straffe ham." 
 
Sheikh: Det du sier er riktig, men poenget mitt er at det er mange ordrer, som var 
gjeldende tidligere under Den hellige profetens tid, men som ble opphevet senere. 
Mut'a var også tillatt i begynnelsen, men ble senere gjort forbudt. 
 
Velmenende: Siden grunnlaget og fundamentet for religionen er den hellige 
Koranen, hvis noen forordninger er tilstede i den hellige Koranen og oppheves, må 
opphevelsen også være tilstede i den. Nå, henvis meg til hvor i den hellige Koranen 
denne forordningen har blitt opphevet. 
 
Sheikh: I sura (kapittel) 23, Mu'minin (de troende), vers 6 oppheves denne 
forordringen. Det står: "Unntatt når det gjelder hustruer og slavinner, for da kan de 
ikke lastes," (22:6) 
 
Dette verset fastsetter to betingelser for ekteskapelige forhold: ekteskap eller 
samleie med slaver. Så dette verset viser at mut’aens forordning er blitt opphevet. 
 
Velmenende: Dette verset viser på ingen måte at mut'a ble opphevet; det bekrefter 
det derimot. Kvinnen forenet av mut'a er mannenes ekte kone. Hadde hun ikke 
vært hans ekte kone, ville Allah ikke ha beordret hennes mahr (medgift) å bli 
betalt. Sura mu’minin (de troende) ble videre åpenbart mens profeten var i Mekka, 
mens sura Nisa (kvinnene) da han var i Medina. Det er åpenbart at kapitlene i 
Mekka innledet til Medina-kapitlet. Kan vers A oppheve vers B, hvis vers A kom 
før B? 
 
 
Fremtredende følgesvenner og Imam Malik insisterer på at forordningen av 
mut'a ikke ble opphevet 
 
Abdullah Ibn Abbas, Abdullah Ibn Mas'ud, Jabir Ibn Abdullah Ansari, Salama Ibn 
Akwa, Abu'dh-Dharr Ghifari, Subra Ibn Ma'bad, Akwa Ibn Abdullah Al-Aslami og 
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Imran Ibn Hasin har uttalt at forordningen av mut'a ble ikke opphevet. Dessuten 
har deres fremtredende lærde holdt fast at den ikke ble opphevet. 
 
For eksempel, har Jarullah Zamakhshari, i hans Tafsir al-Kashshaf sagt vedrørende 
Abdullah Ibn Abbas sin uttalelse om at verset av mut'a var en av den hellige 
Koranens klare forordninger, at dette verset ikke ble opphevet. Imam Malik Ibn 
Anas sa også at tillatelsen til mut'a ikke var opphevet. 
 
Mulla Sa'idu'd-din Taftazani i Sharh al-Maqasid, Burhanu'd-din Hanafi i hans 
Hidaya, Ibn Hajar Asqalani i hans Fathu'l-Bari og andre har også rapportert Maliks 
uttalelse og dom, som sier: " Mut'a er lovlig. Det er tillatt ved religionen. Den 
lovligheten, som ble bekreftet av Ibn Abbas, er ganske kjent, og de fleste av hans 
følgesvenner fra Yemen og Mekka har praktisert det. På et annet sted sier han: 
"Mut'a er lovlig siden det har vært tillatt og lovligheten og tillatelsen er gyldig med 
mindre den blir opphevet." Du vil legge merke til at inntil Maliks død var det ikke 
noe bevis på at mut'as forordning var blitt opphevet. 
 
Dessuten har dine fremtredende kommentatorer, som Zamakhshari, Baghawi og 
Imam Tha'labi, fulgt Ibn Abbas og andre fremtredende følgesvenners stilling og 
har trodd på lovligheten av mut'a. 
 
 
Alle betingelser for ekteskap er oppfylt ved mut'a 
 
Sheikh: Siden det ikke er noen bestemmelser for en kvinne som har inngått mut'a, 
som f.eks arv, skilsmisse, etter skilsmisse (ventetid) og forsørgelse, noe som er 
nødvendig for en kone, kan hun ikke være en ekte kone. 
 
Velmenende: En kvinne som har inngått mut'a med en mann er beskyttet av alle 
bestemmelser slik som enhver kone er, bortsett fra de som er blitt utelatt. Mut'a er 
en slags nika (ekteskap), som berettiger en kvinne som hustru. Selvfølgelig for 
fellesskapets bekvemmelighet og for å beskytte dem fra lovløshet, har noen av 
dens forhold og formaliteter blitt fraveket. 
Når det gjelder forholdene, må det sies at for det første, er det ikke bevist at arv er 
en nødvendig ekteskapsbetingelse. Mange kvinner, til tross for å være koner, 
mottar ikke en arv fra sine ektemenn. For eksempel er ulydige koner eller de som 
myrder fratatt arvelighet. 
 
For det andre er det ikke klart fastslått om en kvinne som har inngått mut'a, er 
fratatt hennes arveligtsrett. Juristene er uenige i deres meninger om det, og slike 
forskjeller eksisterer også blant dere. 
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For det tredje har Imamiyya lærdene et enstemmig synspunkt om at en kvinne som 
har inngått mut'a, også må følge 'idda (ventetid før man gifter seg på nytt). Den 
korteste perioden er på 45 dager. Hvis ektemannen dør, bør hun forholde seg til 
den vanlige idda på fire måneder og ti dager, uavhengig om hun hadde samleie 
med mannen sin eller ikke, eller om hun har gått gjennom menstruasjonssyklus 
eller ikke. 
 
For det fjerde er retten til forsørgelse ikke en nødvendig betingelse knyttet til 
ekteskapet. Det er flere kvinner som ikke har rett til forsørgelse, f.eks de som er 
ulydige eller som myrder sine ektemenn. 
 
For det femte er utløpet av den avtalte perioden i seg selv hennes skilsmisse. På 
samme måte, med samtykke fra ektemannen, kan hun bli skilt før utløpsdatoen. 
 
Derfor har ingen av betingelsene du har nevnt noen kraft. En anerkjent sjialærd, 
Allama Jamalu'd-Din al-Hilli (Hassan Ibn Yusuf Ibn 'Ali Ibn mutàhhar), har gitt de 
samme argumentene i detalj som svar på synet til deres fremtredende lærde. Jeg 
har referert til dem kort. Alle som ønsker å studere det i detalj, kan konsultere 
Allama al.Hillis Mabahithat al-Sunniyya wa Ma'rifat al-Nussairiyya. 
 
 
Ble den koranske befalingen for mut'a opphevet av Den hellige profeten? 
 
Sheikh: Foruten det hellige verset er det også et stort antall ahadith som sier at 
ordningen om mut'a hadde blitt opphevet under Den hellige profetens tid. 
 
Velmenende: Vennligst la oss vite om denne ordren vedrørende opphevelsen. 
 
Sheikh: Det har blitt fortalt med noen variasjoner. Noen beretninger sier at det ble 
fastsatt på dagen ved erobringen av Khaibar, mens noen sier at det skjedde ved 
erobringen av Mekka, andre beretninger sier at det var i forbindelse med den siste 
pilegrimsreisen, og noen sier at det var på dagen ved Tabuk. Andre er imidlertid av 
den oppfatning at ordren for avskaffelsen ble åpenbart i anledningen av Umratu'l-
Qaza (Farvel pilgrimsreisen). 
 
 
Argumenter vedrørende opphevelsen under tiden av Den hellige profeten 
 
Velmenende: De motstridende beretningene viser tydelig at det ikke var en slik 
ordre om opphevelse. Og hvordan kan disse rapportene stoles på når det derimot er 
mange ahadith rapportert i Sahih al-Sitta, Jam 'al-Bainu's-Sahihain, Jam'al-Bainu's-
Sahih al-Sitta, Musnad, etc., fra fremtredende følgesvenner som beviser at dette 
verset ikke ble opphørt frem til kalifatet av Umar. 
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Det mest overbevisende argumentet er at dine egne lærde selv har sitert utsagnet 
fra kalifen Umar, hvor han har sagt følgende: "Jeg gjør begge de to mut’aene som 
var aktuelle i Den hellige profetens dager ulovlige." Hadde det vært noen vers eller 
ordre fra Den hellige profeten, hadde kalifen derimot sagt: "I følge instrukser fra 
Den hellige profeten, som støttes av verset fra Koranen, dersom noen begår den 
ulovlige handlingen i strid med den opphevede forordningen, vil jeg straffe ham." 
En slik uttalelse ville vært mer imponerende for folket. Men han sa bare: "To 
mut’aer var tillatt under Den hellige profetens tid, og jeg gjør dem forbudt" 
 
Hvis imidlertid kravet ditt er riktig og verset av mut'a ble opphevet, hvorfor 
handlet ikke elever av den hellige profet, som Abdullah Ibn Abbas, Imran Ibn 
Hashim og andre følgesvenner, på det? Dine egne store lærde og historikere, 
inkludert Bukhari og muslim, har registrert dette faktum. Alle disse tingene viser 
tydelig at fra tiden til Den hellige profeten frem til kalifatet av Umar, fulgte 
følgesvennene denne forordningen. 
 
 
Kan kalifen Umar oppheve mut'a? 
 
Så det er klart at mut'a skal fortsette å være lovlig for alltid. Abu Isa Muhammad 
Ibn Sawratu't-Tirmidhi i sin Sunan, som regnes som en av de seks Sahihene av 
dere, Imam Ahmad Ibn Hanbal i hans Musnad, del II, s. 95, og Ibn Athir i hans 
Jam'u'l -Usul har rapportert at en syrisk mann spurte Abdullah Ibn Umar Ibn 
Khattab hva han mente om Mut'a al-Nisa. Han sa: "Selvfølgelig er det lovlig." 
Mannen sa igjen: "Men din far, kalifen, forbød folket fra å gjøre det." Han sa: "Det 
ble beordret av Den hellige profeten, så hvis det er blitt gjort forbudt av min far så 
kan ikke den ordren overgå Den hellige profetens ordre. Jeg er en følger av Den 
hellige profetens ordre." 
 
Angående beretningene som er blitt fortalt, kan det hende at folk senere kanskje 
forfalsket hadith for å støtte kalifen Umar sin uttalelse. Saken er for klar til at man 
ytterligere skal belyse den. Faktumet er at du ikke har noen virkelige bevis for 
ulovligheten av mut'a unntatt uttalelsen av kalifen Umar. 
 
Sheikh: Kalifen Umars erklæring i seg selv er det sterkeste beviset for muslimer, 
og de må følge det. Hvis han ikke hadde hørt det fra Den hellige profeten, ville han 
ikke ha sagt det. 
 
Velmenende: Er kalifen Umars uttalelse så overbevisende at muslimer må følge 
det? Jeg har ikke sett en eneste hadith i bøkene deres, hvor Den hellige profeten sa 
at Umar Ibn Khattabs uttalelse var en bekreftet kilde eller at muslimer skulle følge 
det. 
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På den andre siden er bøkene deres fylt med pålitelige hadith som sier at vi bør 
følge etterkommerne til Den hellige profeten, spesielt Ali. Jeg har henvist til noen 
av disse hadithene ved de tidligere nettene. Den hellige profetens ahlulbayt har sagt 
at forordningen av mut’a ikke ble opphevet. 
 
Du sa at hvis  kalifen Umar ikke hadde hørt om opphevelsesordren fra Den hellige 
profeten selv, ville han ikke ha sagt det. Men dette kan lett motbevises. For det 
første, hvis kalifen Umar hadde hørt om kanselleringen av mut'a fra Den hellige 
profeten, burde han ha snakket om det under Den hellige profetens liv fram til 
perioden av sitt eget kalifat. Dette ville ha vært spesielt viktig siden han så 
fremtredende følgesvenner hadde praktisert det, og det var hans plikt å fortelle folk 
at bruken av mut'a hadde blitt annullert. Hvorfor utførte han ikke plikten til å 
forebygge ondskap? 
 
For det andre, utøvelsen som var aktuell blant samfunnet til Den hellige profetens 
ordre, kunne kun bli opphevet av Den hellige profeten. Det burde ikke vært noe 
forsinkelse i dette tilfellet. Er det fornuftig å tro at hvis en ordre for samfunnet 
hadde blitt praktisert og senere ble opphørt, ville Den hellige profeten ikke ha 
snakket om det til noen, unntatt Umar? Og ville det ha vært fornuftig at Umar ikke 
ville ha fortalt noen om det til sent i sitt eget kalifat? I løpet av hele denne perioden 
da samfunnet fortsatte å følge denne (såkalte) opphevede ordren, lå det ikke noe 
ansvar hos Umar? 
 
Du sier at forbudet mot "ugyldig og irreligiøs" praksis ikke kunne bli kjent for 
andre, og derfor fortsatte samfunnet å følge det. Kan noen andre enn Den hellige 
profeten holdes ansvarlig for ikke å forkynne opphør av en ordre, etter å ha kun 
sagt det til Umar? Er det ikke vantro å si at Den hellige profeten neglisjerte å utføre 
sitt oppdrag og at samfunnet på grunn av sin uvitenhet fortsatte å handle på en 
opphevet ordre i lang tid? 
For det tredje, hvis ordren til mut'a hadde blitt annullert under Den hellige 
profetens tid og Umar hadde hørt om dette fra Den hellige profeten, kunne Umar 
ha sagt da han forbød det at han selv hadde hørt Den hellige profeten si at 
utøvelsen av mut'a hadde blitt opphevet. 
 
Selvfølgelig, hvis han hadde henvist til den hellige profetens uttalelse, ville 
samfunnet ha blitt veldig imponert over det. Men han sa: "Under den hellige 
profetens tid ble to mutàer tillatt, men jeg gjør dem ulovlige. Nå vil jeg steine 
enhver som praktiserer det." Er det ikke Den hellige profetens plikt å erklære ting 
lovlig eller ulovlig? Eller kan det være retten til en kalif som har blitt utnevnt av 
folket? 
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Jeg forstår ikke på hvilket grunnlag Umar erklærte ulovlig hva Allah lovliggjorde. 
Hvor rart er det at Den hellige profeten aldri sa at han gjorde en viss ting lovlig 
eller ulovlig. Nårenn han kunngjorde en ordre, sa han at Allah hadde beordret ham 
til å formidle det til folket. Hvor dristig Umar er når han sier: "To mut'aer var tillatt 
under Den hellige profetens tid. Jeg gjør dem begge ulovlige. Jeg vil straffe dem 
som begår disse handlingene." 
 
 
Befalingen til Allah eller Den hellige profeten kan ikke bli opphørt av en kalif 
 
Sheikh: Visst er du klar over at noen av våre lærde av stor lærdom tror at siden 
Den hellige profeten var en mujtahid (autoritet) i spørsmål om religiøse ordrer, kan 
en annen mujtahid, på bakgrunn av sine egne funn, legge til side den tidligere 
ordren. Det var på dette grunnlaget at Umar sa: "Jeg gjør disse to tingene ulovlig." 
 
Velmenende: I et forsøk på å sette riktig feil, begår du mange andre feil. Har ijtihad 
noen betydning i motsetning til et forbud mot den hellige Koran? Er ikke uttalelsen 
din helt absurd og motsatt til versene i Koranen? 
 
Allah, den Allmektige, sier i sura Jonas: "...Si: «Det står ikke til meg å gjøre 
forandringer i den på egen hånd! Jeg retter meg bare etter det som er åpenbart 
meg»..."  (10:15) 
 
Hvis det er sant at Den hellige profeten ikke kunne gjøre noen endringer i religiøs 
ordre, med mindre han ble beordret av Allah om å gjøre det, hvordan kunne Umar, 
som ikke hadde kjennskap til åpenbaring, ha myndighet til å gjøre ulovlig det som 
Allah hadde gjort lovlig? 
 
I sura av Najm (Stjernen) sier Allah: "Han snakker heller ikke ut av eget påfunn. 
Det er ingenting utenom åpenbaring som er åpenbart." (53: 3-4) 
 
I sura av Ahqaf (Sanddynene), sier Allah: "Si: «Jeg er ikke noe nytt blant 
sendebudene. Jeg vet ikke hva som vil gjøres med meg eller med dere. Jeg følger 
bare det som er meg åpenbart meg...»" (46:9) 
 
Lydighet mot Den hellige profeten er obligatorisk. Ingen, hverken Umar eller noen 
andre, har rett til å forstyrre guddommelige ordrer og gjøre ulovlige det som Allah 
gjorde lovlig. 
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Hensiktsmessighet er ikke begrunnelse for opphevelse 
 
Sheikh: Umar trodde definitivt det var hensiktsmessig og vurdert det i folks 
interesse for å oppheve den ordren. Vi finner i disse dager at noen mennesker tar en 
kvinne i mut'a for glede i en time, en måned eller et år. For deretter å senere, 
uavhengig om hun er gravid eller ikke, forlater de henne. 
 
Velmenende: Dette er latterlig! Hva har lovligheten til denne islamske 
kommandoen å gjøre med folks overbærenhet i ulovlige seksuelle forhold? Hvis vi 
fulgte resonnementet ditt, bør permanent ekteskap bli gjort ulovlig. Tross alt så 
gifter folk seg med edle jenter på grunn av pengene deres eller deres skjønnhet og 
forlater dem senere, uten å gi dem økonomisk støtte. Siden noen mennesker gjør 
dette, tror du at permanent ekteskap bør oppheves? 
 
Nei. Vi bør oppfordre folk til å være ærlige og gi dem riktig religiøs instruksjon. 
Hvis en rettferdig mann ikke finner i seg selv evnen til å ta ansvaret for å ha en fast 
kone, og hvis han ønsker å unngå en ulovlig handling, vil han i samsvar med 
religions kodeksen ønske å ta en kvinne i mut'a eller i midlertidig ekteskap. 
 
Derfor vil han gjerne vite betingelsene for mut'a fordi han vet at for hver ordre er 
det visse vilkår. På tidspunktet for gjensidig avtale ville han gi mengden mehr 
(medgift) for kvinnen som ville være tilstrekkelig for hennes vedlikehold i løpet av 
hennes idda, som er 45 dager etter perioden for mut'a. 
 
For det andre, etter separasjonen, ville han se etter kvinnen i hele perioden idda. 
Hvis hun var gravid, må han ta vare på moren, slik at han kunne ta vare på sitt barn 
etter fødselen. Hvis noen mennesker ikke klarer å respektere disse forholdene, 
følger det ikke med at en gyldig lovbestemmelse har blitt opphevet. Velferden til 
samfunnet ble bedre forstått av Allah og Den hellige profeten enn ved Umar. Og de 
forbød ikke mut'a. Hvis de ikke forbød det, kan ingen kalif eller imam, eller noen 
annen mann, selv en guddommelig ordre, selv gjøre ulovlig det som Allah har gjort 
lovlig. Så påstanden din om at det var i samfunnets interesse at folk ville gi opp 
mut'a, er uholdbart. 
 
Mut'a var ikke årsaken til lovløshetens spredning (at vilkårene ved regelen ikke ble 
fulgt); heller var det forbudet mot det som spredte uanstendighet. De unge menn og 
kvinner, som ikke har råd til å ta del i permanent ekteskap, vil hengive seg i ulovlig 
seg hvis de ikke kan kontrollere og begrense sin seksuelle appetitt. Og selvfølgelig 
utbreder utroskap og hor seg som ødelegger folks moralske karakter. 
 
Imam Tha'labi og Tabari i deres Tafsir og Imam Ahmad Ibn Hanbal i hans 
Musnad, skriver i forbindelse med verset av Mut'a, forteller fra Amiru'l-Mu'minin 
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Ali at han sa: "Hvis Umar ikke hadde gjort tilbakeholdenhet på mut'a, hadde ingen, 
unntatt en uheldig mann, ville ha begått utukt (samleie før ekteskap). " 
 
Ibn Jarih og Amr Ibn Dinar rapporterer også fra Abdullah Ibn Abbas som sa: 
"Mut'a var virkelig en barmhjertighet av Allah, som Han ga til Muhammeds 
samfunn. Hvis Umar ikke hadde forbudt det, ville ingen unntatt en uheldig mann 
har begått utukt. " 
 
Så ifølge utsagnene fra Den hellige profetens følgesvenner var årsaken til 
utbredelsen av utukt forbudet mot mut'a, snarere enn å utøve dens praksis. Faktisk 
er alle de guddommelige befalinger om lovlige og ulovlige handlinger som er blitt 
overført til samfunnet gjennom den hellige Profet, ment å være til det beste for 
folks velferd. Disse (befalingene) fortsetter å være nyttige til den dag i dag. 
 
 
Abu Talibs tro var godt kjent under Den hellige profetens tid 
 
Vårt diskusjonsemne var ikke dette, men jeg ville fjerne tvilen din siden du sa at 
det som var kjent under Den hellige profetens tid kunne settes til side gjennom 
forfalskede hadither. Tilsvarende er det ingen gyldighet i innsigelsen din 
(meningen din) om Abu Talibs tro. 
Hans tro i den hellige profetens tid var også kjent og betraktet med respekt. Men 
ved å forfalske Zahza's hadith, spredte noen mennesker bare motsatt rapport. De 
uinformerte menneskene, som blindt fulgte de eldste, aksepterte denne falske 
rapporten. 
 
Kort sagt, det jeg har sagt, viser godt at Ali tilhørte en så fremtredende familie at 
ingen av de fremtredende følgesvenner kunne matche ham. 
 
 
Alis fødested var Ka'ba 
 
En annen indikasjon på Ali spesielle meritter var hans fødested. Ingen andre, fra 
Adam ned gjennom alle profetene, hadde et slikt skille. Av alle mennesker ble han 
født i ka'bah 's hellige område. På tidspunktet for fødsel av profeten Jesus ble hans 
berømte mor tvunget til å forlate det hellige Hus. En stemme sa til henne: "Å 
Maria! Forlat Baitu'l-Muqaddas, siden det er stedet for tilbedelse og ikke for 
fødsel." 
 
Men da tiden til Alis fødsel nærmet seg, ble hans mor, Fatima Bint Asad, bedt om 
å komme inn i Ka'ba. Og dette var ikke en utilsiktet affære som om en kvinne var i 
moskeen og plutselig så skulle hun til å føde et barn. Hun ble uttrykkelig tilkalt for 
å komme inn i Ka'ba, hvor døren var låst. Noen uinformerte folk tror at Fatima 
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Bint Asad var i den hellige moske da hun følte fødselssmerter, og at hun på 
bakgrunn av dette ikke kunne gå ut og føde barnet. Faktumet var omvendt. Det var 
måneden for Fatima Bint Asads fødsel. Hun dro til Masjidu'l-Haram, hvor hun 
følte fødselssmerter. Hun ba til Allah i Ka'ba, og sa: "Å Allah, jeg ber til deg i din 
ære og ærefrykt for å sette meg i lettelse ved min fødsel." Plutselig åpnet Ka'ba-
veggen seg som var låst. 
 
En annen rapport sier at en stemme ble hørt å si: "Å Fatima! Gå inn i huset." 
Fatima gikk inn i Allahs hus foran en mengde mennesker som satt rundt det stedet 
og veggen vendte seg tilbake til sin opprinnelige tilstand. Folk var sterkt forbauset. 
Abbas var også der. Da han så hva som hadde skjedd, fortalte han umiddelbart Abu 
Talib fordi han hadde nøkkelen til døren. Han kom umiddelbart der og prøvde sitt 
beste for å låse opp døren, men døren åpnet seg ikke. I tre dager forblir Fatima Bint 
Asad inne i Ka'ba, tilsynelatende uten næring av noe slag. Denne uvanlige 
hendelsen ble taleemnet i byen. Til slutt, på den tredje dagen, åpnet åpningsstedet 
der hun kom inn gjennom, og Fatima kom ut. Folket så at hun hadde et nydelig 
barn i sine hender. Begge sekter (sjia og Sunnis) er enige om at ingen andre noen 
gang har fått en slik distinksjon. 
 
Hakim i hans Mustadrak og Nuru'd-din Ibn Sabbagh Maliki i sin Fusulu'l-
Muhimma, Fasl I, s. 14, sier: "Ingen før Ali ble født i Ka'ba. Dette var en 
distinksjon som ble gitt til Ali for å forbedre hans ære, rang og verdighet." 
 
 
Opprinnelsen til Alis navn var den usynlige verden 
 
En annen indikasjon på Alis spesielle meritter var at hans navn hadde sin 
opprinnelse i den usynlige verden. 
 
Sheikh: Du har sagt en roman ting. Dette betyr at Abu Talib var en profet som 
oppkalte Ali gjennom guddommelig inspirasjon. Din uttalelse er en av de løgnene 
som sjiaene har oppfunnet i sin ekstreme kjærlighet (ghulu) for Ali. Men det er 
farcisk å si at Allah beordret at barnet skulle bli kalt Ali. Ali var et vanlig navn som 
foreldrene, av deres egen vilje foreslo. Det hadde ingenting å gjøre med den usette 
verden. 
 
Velmenende: Det jeg sa hadde ingen novelle i seg. Din forbauselse skyldes din 
mangel på kunnskap om merittene til wilaya (lederskap). 
 
Først tror du at barnet fikk navnet etter dens fødsel, selv om det ikke var slik. I alle 
de himmelske bøkene er navnene på Muhammed og Ali blitt nevnt. Allah den 
allmektige ga navn til dem tusenvis av år før deres skapelse. Navnene ble skrevet 
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på himmelen, på himmelens porter og på arsen (den høyeste himlen). Det hadde 
ingenting å gjøre med Abu Talibs tid. 
 
Sheikh: Sannelig er denne setningen et eksempel på overdreven kjærlighet til Ali. 
Du har reist ham så høyt at du hevder at hans navn ble skrevet lenge før universets 
skaperverk. Resultatet av slike uttalelser er at deres lærde vurderer å uttale navnet 
til Ali etter navnet på Den hellige profeten i kallet til bønn. 
 
Velmenende: Nei, sir. Min påstand har ingenting å gjøre med overdreven 
kjærlighet. Og det er jeg ikke som har skrevet hans navn i himmelen. Allah 
beordret Alis navn å bli skrevet sammen med sitt eget navn og hans profetens 
navn. 
 
Sheikh: Vennligst referer til noen av disse hadithene. 
 
 
Etter navnene til Allah og Den hellige profeten, er Alis navn skrevet på 
Arshen (den høyeste himmel) 
 
Velmenende: Muhammad Ibn Jarir Tabari i hans Tafsir, Ibn Asakir i hans T'rikh, 
Muhammad Ibn Yusuf Ganji Shafi'i, i sin Kifayatu't-Talib, kap.62, Hafiz Abu 
Nu'aim, i Hilyatu'l -Auliya og Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi i Yanabiu'l-
Mawadda, s.238, kap. 56, Hadith 52, forteller fra Dhakha'iru'l-Uqba av Imamu'l-
Haram Ahmad Ibn Abdullah Tabari Shafi'i på myndigheten av Abu Huraira (med 
en liten variasjon i ordlyden) at Den hellige profeten sa: "Det er skrevet på arsen at 
'Det er ingen gud, utenom Allah, Den som ikke har noen partnere, og Muhammad 
er min tjener og profet, som jeg hjalp gjennom Ali Ali Abi Talib.'" 
 
Også i Jalalu'd-Suyuti's Khasa'isu'l-Kubra, vol.I, s.10 og Tafsir al-Durr al-Mansur, 
begynnelsen av kapitlet i Israil, er det rapportert fra Ibn Adi og Ibn Asakir, som 
forteller fra Ana's Ibn Malik, at Allahs hellige Profet sa at han hadde sett skrevet på 
arsen: "Det er ingen gud, utenom Allah, Muhammad er Allahs profet, jeg har gitt 
ham støtte gjennom Ali." 
 
I Yanabiu'l-Mawadda er det fortalt fra Dhakha'iru'l-Uqba av Imamu'l-Haram 
Tabari, ifølge rapporten fra Sirat al-Mullah at Allahs hellige Profet sa: "På natten 
av Mi'Raj, da jeg ble tatt til den høyeste himmelen, så jeg at det stod skrevet på 
høyre side av arsen: 'Muhammad er Allahs profet. Jeg har gitt ham hjelp og støtte 
gjennom Ali." 
 
Det er rapportert i Yanabi, Hadith 19, fra Kitabu's-Sabi'in av Imamu'l-Haram 
Tabari, med henvisning fra Manqqib av Faqih Wasti Ibn Maghazili Shafi'i, og også 
Mir Sayyid Ali Hamadani Shafi'i skriver i sin Mawadda VI fra Mawaddatu'l-Qurba 
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to hadith; Khatib Khawarizmi i Manaqib, Ibn Shirwaih i Firdaus og Ibn Maghazili 
Shafi'i i Manaqib som forteller fra Jabir Ibn Abdullah Ansari at Den hellige 
profeten sa: "Det er skrevet på Paradisets port at 'Det er ingen gud, utenom Allah, 
Muhammad er Allahs profet, og Ali er Allahs Wali (beskytter) og broren til Allahs 
profet.' Dette ble skrevet 2000 år før skapelsen av skyene og verden." 
 
Jeg husker en annen hadith. Mir Sayyid Ali Faqih Shafi'i skriver i Mawaddat VIII 
av Mawaddatu'l-Qurba at Den hellige profeten sa til Ali: "Jeg har sett navnet ditt 
kombinert med mitt på fire steder: 
 
(1) På natten av Mi'raj (oppstigningen) da jeg nådde Baitu'l Muqaddas, skrev jeg i 
fjellet: "Det er ingen gud, utenom Allah, og Muhammad er Allahs profet som jeg 
ga støtte gjennom hans vizier (nestleder) "Ali." 
 
(2) Da jeg nådde Sidratu'l-Muntaha (det høyeste stedet) så jeg ordene: 'Sannelig, 
jeg er Allah; Det er ingen gud, utenom Meg, en, og Muhammad blant min skapelse 
er min kjærlighet. Jeg ga ham støtte gjennom hans vizier, Ali.' 
 
(3) Da jeg nådde den aller høyeste av Allahs arsh (høyeste himmel), så jeg det 
skrevet på stolpene: "Sannelig, jeg er Allah, og det er ingen Gud, unntatt meg. Av 
alle mine skapninger er Muhammad min kjærlighet. Jeg har støttet ham gjennom 
hans vizier, Ali.' 
 
(4) Da jeg nådde paradis skrev jeg på porten: "Det er ingen gud, utenom Meg. Av 
all mine skaperverk er Muhammad min kjærlighet. Jeg ga ham hjelp og støtte 
gjennom hans vizier, Ali." 
 
Imam Tha'labi i hans Tafsir Kashfu'l-Bayan og Sheikh Sulayman Balkhi i 
Yanabiu'l-Mawadda, kapittel 24, rapportering fra Hafiz Abu Nu'aim Ispahani, 
Muhammad Ibn Jarir i hans Tafsir og Ibn Asakir i hans Ta'rikh, beretter fra Ibn 
Abbas og Abu Huraira at vers 64 av Anfal (tiltrekningene) av Den hellige Koran, 
sier følgende: "… Han har støttet deg ved Sin hjelp, og ved de troende." (8:62) 
 
Da sier de at Den hellige profeten sa: "Jeg så skrevet på arsen" at det ikke finnes 
noen gud, utenom Allah, den ene, som ikke har noen partner, og Muhammad er 
min tjener og profet, jeg styrket ham med Ali Ibn Abi Talib." 
 
Deretter forteller de andre hadithene av denne typen fra Kitab al-Sifa og Manaqib. 
Kilden til navnene på Muhammad og Ali er Allah selv. 
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Ord som Adam brukte for å bli akseptert for sin omvendelse var navnene til 
de fem rene 
 
Også Imam Tha'labi i Tafsir Kashfu'l-Bayan og Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi i 
Yanabi, kapittel 24, rapportering fra Faqih Wasti Ibn Maghazili Shafi'i, er en 
kommentar til vers 37 av sura 2 i den hellige Koranen, som sier følgende: "Da 
mottok Adam (noen) ord fra sin Herre, så vendte Han seg til ham med 
barmhjertighet, sannelig er Han er Tilgivende, den Nåderike." (2:37) 
 
Sa'id Ibn Jabir rapporterte fra Ibn Abbas, som sa: "Den hellige profeten ble spurt 
om ordene som profeten Adam hadde lært og som førte til aksept av hans 
omvendelse. profeten sa: "Han påkalte Allah i navnene til Muhammad, Ali, 
Fatima, Hassan og Hussain. Så Allah tok imot hans omvendelse og tilgav ham." 
 
 
Wahi (åpenbaring) og ilham (innsikt) ble gitt til andre enn profeter, selv til 
dyr 
 
Når det gjelder tildeling av wahi og profeti til Abu Talib, tar du igjen feil. Wahi og 
Ilham har stadier som ikke er særegne for profetenes rang alene. Disse begrepene 
refererer til et vesens evne til å forstå skjult kunnskap direkte. Denne kunnskapen 
er gitt til spesielle mennesker så vel som til dyr. Var bien en profet som Allah 
sendte Wahi til? Et vers av den hellige Koranen i sura Nahl (biene) sier klart: 
"Herren har inngitt biene: «Finn dere hus i fjell og trær, og i det menneskene setter 
opp." (16:68) 
 
Tror du at Nukhabuz (eller ifølge noen kommentatorer, Yukhabuz), moren til 
profeten Moses var en profet? I suraen av Qasas er det klart at hun hadde fått to 
kommandoer, to forbudte edikter, to deler av informasjon og to gode budskap 
gjennom Wahi, Allah sier: "Så gav Vi Mose mor denne inspirasjon: «Gi ham bryst, 
og når du blir redd for ham, så sett ham ut på elven! Vær ikke redd og vær ikke 
bedrøvet! Vi vil bringe ham tilbake til deg, og gjøre ham til et sendebud.»" ((28:7) 
 
Bortsett fra disse fakta er det ikke nødvendig for folks veiledning at alle 
instruksjoner og kommandoer av Allah skal kommuniseres gjennom Wahi. Noen 
ganger styrer han folket gjennom en stemme. Det har gjentatte ganger skjedd, og 
den hellige Koranen bærer vitnesbyrd om dette faktum. I sura Maryam (Maria), 
sier Han hvordan han ledet Maria: «Da ropte det til henne fra under henne: «Vær 
ikke lei deg! Herren har latt en bekk strømme ved dine føtter! Og ryst 
palmestammen, så faller friske og modne dadler over deg! Spis og drikk, og tørk 
tårene! Og får du se et menneske, så si: ’Jeg har lovet den Barmhjertige en faste, og 
vil ikke snakke med noen i dag.’"(19: 24-26) 
 



 395 

 
Abu Talib ble veiledet av Allah til å oppkalle hans sønn Ali 
 
På samme måte som bien, Moses mor og Jesus mor ble instruert av Allah, selv om 
ingen av dem var en profet, ble også Abu Talib instruert om å gi navnet til hans 
sønn. 
 
Videre har ingen noensinne sagt at Abu Talib var en profet eller at Wahi 
(åpenbaring) ble gitt til ham. En himmelsk stemme og en tavle inneholdt 
instruksjonen for å nevne navnet på hans barn. Deres egen lærde har skrevet dette 
faktumet i sine bøker. 
 
Sheikh: Hvor har vår lærde sagt dette? 
 
Velmenende: Det er mange slike bøker. 
 
 
Åpenbaring av loven (tablett) til Abu Talib 
 
Mir Sayyid Ali Hamadani Faqih Shafi'i, i sin Mawaddatu'l-Qurba, Mawadda VIII, 
fra rapporten fra Abbas Ibn Abdu'l-Muttalib, som Sulayman Balkhi Hanafi også 
siterer i hans Yanabiu'l-Mawadda, kapittel 56, og Muhammad Ibn Yusuf Ganji 
Shafi'i i sin Kifayatu't-Talib forteller med liten variasjon i ordlyden, at da Ali ble 
født, kalte hans mor Fatima Bint Asad ham etter far, Asad. 
 
Abu Talib var ikke enig med henne og sa: "Å Fatima! La oss gå til Qubais-åsene, 
og påkalle Allah (noen reportere sier at han sa at de skulle gå til Masjidu'l-Haram). 
Han kan fortelle oss navnet av dette barnet." Det var natt da de nådde Abu Qubais-
åsene (eller Masjidu'l-Haram) og startet deres påkallinger. Abu Talib ba: "Å 
Skaperen av denne mørke natten og den lyse månen, gi oss beskjed om din vilje 
angående dette barnets navn." 
 
På den tiden kom en stemme fra himmelen. Da Abu Talib løftet hodet, så han en 
tavle som en grønn juvel, med fire linjer skrevet på den. Han tok tavlen og klemte 
den til brystet. Da han leste det, fant han disse versene skrevet på det: "Jeg har gitt 
deg en spesiell ære, ved å gi deg en ren, fremtredende sønn. Han har fått navnet Ali 
fra Allahs side. Det er avledet fra Al-Ali (Den Opphøyde)." 
 
Ganji Shafi'i skriver i Kifayatu't-Talib at en stemme kom som svar til versene av 
Abu Talib som resiterte disse to versparene: "Å mennesker i det ophøjede 
profetens hus! Jeg har tilgjort dere med et rent barn. Sannelig har han blitt kalt Ali 
fra Allahs den Allmektige sin side. Dette navnet er hentet fra Allahs eget navn, Al-
Ali." 
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Abu Talib var enormt fornøyd og falt ned i sujud foran Allah. Som et takk til 
takknemlighet for denne store begivenheten, ofret han ti kameler. Han hang tavlen 
i Masjidu'l-Haram. Bani Hashim pleide å være stolt over det i tilstedeværelsen til 
Quraish. Tavlen forble hengende der til den forsvant i krigstid mellom Abdullah 
Ibn Zubair og Hajjaj. Denne rapporten støtter også tidligere nevnte hadith som sier 
at Abu Talib fra begynnelsen hadde vært en troende. Han bad Allah om å nevne 
barnet. Da han så Allahs barmhjertige gave, falt han ned i sujud foran Ham. Er 
dette en ikke-troendes oppførsel? 
 
 
Alis navn er ikke en del av adhan og iqama (bønneropet) 
 
Du har hevdet at sjia-lærde insisterer på at navnet til Ali er å anse som obligatorisk 
i Adhan og Iqama (bønneropet). Faktisk har ikke en eneste sjia-lærd uttalt at navnet 
til Ali er en integrert del av Adhan eller Iqama. I alle bøkene av rettsvitenskap sier 
sjia-lærde alltid at det å være bevitne til lederskapet til Amiru'l-Mu'minin, ikke er 
en del av Adhan eller Iqama. Å si det i Adhan og Iqama med den hensikten er 
ulovlig. Hvis det på begynnelsen av bønnen er intensjonen at navnet til den hellige 
Imamen er en integrert del av bønnene, blir handlingen (bønnen med andre ord) 
ugyldig. Hvis man ønsker å nevne navnet til Ali etter navnet på Den hellige 
profeten uten å vurdere det som avgjørende for formålet, men bare for nådens og 
velsignelsens skyld, er det selvfølgelig ønskelig. Allah har nevnt sitt navn på hvert 
sted etter navnet på Den hellige profeten som jeg allerede har sagt før. 
 
Nå kommer vi til vårt hovedpunkt: Ingen blant de fremtredende følgesvennene 
hadde en så opphøyet slektslinje som Ali. 
 
 
Alis fromhet 
 
Når det gjelder Alis fromhet, kunne ingen andre sammenlignes med ham. Både 
hans venner og hans fiender er enige om at etter Den hellige profeten var ingen like 
fromme som Ali var. 
 
Ibn Abi'l-Hadid i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha og Muhammad Ibn Talha Shafi'i i 
Matalibu's-Su'ul, rapporterer fra Umar Ibn Abdu'l-Aziz at den hellige Imam var 
overlegen i fromhet blant alle av menneskeheten. Han sier: "Vi kjenner ikke noen i 
samfunnet etter Den hellige profeten, som var mer velsignet og fromme enn Ali 
Ibn Abu Talib." 
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Mullah Ali Qushachi, for all sin ekstreme intoleranse, skriver at menneskene har et 
tap for å forstå merittene til Ali. I sin Sharh al-Tajrid sier han: "Menn er forbløffet 
når de hører om praksisene til Alis liv." 
 
 
Abdullah ibn Rafi'i's rapport 
 
Abdullah Ibn Rafi'i sier at på slutten av en fastedag gikk han til Amiru'l-Mu'minin. 
Han så at en forseglet pose ble brakt til ham. Når Ali åpnet den, ble det funnet å 
inneholde usiktet mel. Imamen tok tre håndfuller mel, spiste det, drakk litt vann og 
tilbød takknemlighet ovenfor Allah. Abdullah Ibn Rafi'i sa: "Å Abu'l-Hassan! 
Hvorfor har du forseglet posens inngang?" Imamen svarte: "Det er slik at mine 
sønner, som elsker meg, ikke må blande olivenolje eller sukker med melet, noe 
som ville føre til at Alis selv vil nyte dens smak." 
 
Så Ali pleide å holde seg avskilt fra deilige matvarer, slik at han kanskje ikke ble 
forført av det. Sulayman Balkhi Hanafi har også sitert denne hadithen i hans 
Yanabiu'l-Mawadda, kapittel 51, fra Ahnaf Ibn Qais. 
 
 
Suwaid ibn Ghaflas rapport 
 
Dessuten har sheiken, i hans Yanabiu'l-Mawadda, Muhammad Ibn Talha Shafi'i i 
Matalibu's-Su'ul, Khatib Khawarizmi i Manaqib og Tabari i hans T'rikh, rapportert 
fra Suwaid Ibn Ghafla at han sa: "En dag hadde jeg æren av å besøke Amiru'l-
Mu'minin. Jeg så en kopp med melk foran ham som var så sur at jeg kunne lukte 
dens lukt. Imamen hadde tørt brød i hånden. Det var så tørt at det kunne knapt 
knuses. Imamen brøt den ved å sette den under kneet og spiste den etter at den ble 
myk i surmælken. Han spurte meg om å spise med ham. Jeg fortalte ham at jeg var 
fastende. Imamen sa: 'Jeg har hørt fra min venn, Allahs Profet, at hvis man 
observerer en faste og har en tilbøyelighet til noe mat, men ikke spiser det for 
Allahs skyld, da vil Allah gi ham himmelske matvarer.'" 
 
Suwaid fortsatte: "Ved å se på tilstanden til Ali, ble jeg forbauset. Jeg spurte 
Imams tjener, Fizza, som stod nær meg, hvorfor hun ikke var redd for Allah, med 
andre ord hvorfor hun hadde kokt byggbrødet uten å fjerne dens skall. Fizza 
sverget på at Ali selv hadde beordret henne om ikke å fjerne dens skall. 
 
Imamen spurte meg hva jeg sa til Fizza. Jeg fortalte ham at jeg hadde spurt henne 
hvorfor hun ikke siktet melet. Ali sa: 'Må min far og mor bli ofret til Den hellige 
profeten! Den hellige profeten fjernet aldri skallet; han tilfredsstilte aldri sin sult 
med hvetebrød i tre påfølgende dager. Jeg følger Den hellige profetens praksis.'" 
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Ali avstår fra å spise halwa 
 
Muwaffaq Ibn Ahmad Khawarizmi og Ibn Maghazili Faqih Shafi'i skriver i deres 
Manaqib; at Ali (i løpet av Alis kalifat) en dag fikk brakt frem noe halwa (en søt 
tallerken). Han plukket opp litt av det, luktet på det og sa: "Hvor tiltalende og søtt-
duftende dette er! Men Ali vet ikke om dens smak. Jeg har aldri spist halwa." 
Fortelleren sa til ham: "Å Ali! Er halwa ulovlig for deg?" Imamen sa: "Det som 
Allah har gjort lovlig, kan aldri være ulovlig. Men kan jeg være fornøyd med å 
fylle min mage, mens det er sultende mennesker i landet? Skal jeg sove med 
magen min full når folk gjennom hele Hijaz dør av sult? Hvordan kan jeg 
tilfredsstille meg selv med navnet mitt Amiru'l-Mu'minin? Hvorfor skal jeg ikke 
forbinde meg selv med folket i deres fattigdom og lidelser?" 
 
Også Khawarizmi rapporterer fra Abi Ibn Thabit at det en dag ble brakt frem 
'faluda' (en deilig sirup) til Ali, men han undertrykte sitt ønske og drakk det ikke. 
 
Dette er noen eksempler på hans praksis med å spise og drikke. Han spiste tørt 
byggbrød, noen ganger med eddik eller salt og andre ganger med litt grønnsaker 
eller melk. Det var aldri to slags mattyper på bordduken hans.  
 
I år 40 E.H. på natten av det 19. Ramadhan, da Abdu'r-Rahman Ibn Muljim Muradi 
påførte det dødelige såret, var han gjest hos hans datter, Umm Kulthum, for å 
avslutte hans faste. Da brød, melk og salt ble lagt på bordduken, sa Ali (med 
sinne), som hadde stor kjærlighet til datteren hans, Umm Kulthum: "Jeg har aldri 
sett en jente som er så ukjent for sin far." Umm Kulthum sa: "Far! Hva har jeg 
gjort galt?" Ali sa:" Har du noen gang sett at din far har to slags typer mat på 
samme bordduk? " Deretter beordret han at melken skulle bli fjernet. Han spiste 
derimot noe små brød med salt og sa deretter: «Vi må gi regnskap for alle lovlige 
ting, for ulovlige handlinger er det straff.» 
 
 
Alis klesstil 
 
Alis klesstil var veldig enkel. Ibn Abi'l-Hadid i hans Sharh al-Nahju'l-Balagha, Ibn 
Maghazili Shafi'i i Manaqib, Imam Ahmad Ibn Hanbal i Musnad, Sibt Ibn Jauzi i 
Tadhkira og andre av deres lærde har skrevet følgende: "Hans klesstil var av grov 
duk, kjøpt for fem dirhamer." Han lappet klærne sine selv. Lappene var kamuflert 
eller av palmeblader. Skoene hans ble også laget av palmeblader. Muhammad Ibn 
Talha Shafi'i i Matalibu's-Su'ul, Sulayman Balkhi Hanafi i Yanabiu'l-Mawadda og 
Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali i Sharh al-Nahju'l-Balagha har skrevet at Ali hadde så 
mange lapper på klærne hans under hans khalifat, at når hans fetter, Abdullah Ibn 
Abbas, så han, følte han seg trist. Ali sa: "Jeg har så mange lapper på klærne mine 
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nå, at jeg føler meg flau av lappene. Hva har Ali å gjøre med verdslig utsmykning? 
Hvordan skal jeg være fornøyd med den glede som skal forsvinne bort, og den 
velsignelsen som ikke skal vare?" 
 
En annen person protesterte mot Alis utseende, og sa: "Hvorfor lapper du klær selv 
i dagene av ditt kalifat og overherredømme? Det gjør at fienden ser ned på deg." 
Ali sa: "Dette er den slags klesstil som undertrykker våre lidenskaper, fjerner 
følelsen av stolthet i mennesket, og blir godtatt av en troende." 
 
Muhammad Ibn Talha i hans Matalibu's-Su'ul, Khawarizmi i hans Manaqib, Ibn 
Athir i hans Kamil og Sulayman Balkhi i hans Yanabiu'l-Mawadda har rapportert 
at Ali og hans tjener hadde identiske klær. Han kjøpte to stykker klær av samme 
type og pris. En han bar på seg selv og den andre han ga til sin tjener, Qanbar. 
 
Dette var Alis skikker vedrørende mat og klær. Han spiste tørt byggbrød og ga 
brød laget av hvete, sukker, honning og dadler til tiggere og foreldreløse. Han 
hadde på seg de lappete klærne, men ga gode klær til foreldreløse og enker. 
 
 
Zurars samtale med Mu'awiya vedrørende Ali 
 
Det er mange eksempler på Alis avvisning av denne verdenen. Ibn Abi'l-Hadid i 
sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, Hafiz Abu Nu'aim Isfahani i Hilyatu'l-Auliya, vol. I, 
s. 84, Sheikh Abdullah Ibn Amir Shabrawi Shafi'i i Kitabu'l-I'ttihad Ibn Hubbi'l-
Ashraf, s.8; Muhammad Ibn Talha i Matalibu's-Suul, s. 33; Nuru'd-din Ibn 
Sabbagh Maliki i Fusulu'l-Muhimma, s.128; Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi i 
Yanabiu'l-Mawadda, kapittel 51; Sibt Ibn Jauzi i Tadhkira Khawasu'l-Umma i 
slutten av kapittel 5, og mange andre av deres akkrediterte lærde og historikere har 
registrert i detalj samtalen mellom Mu'awiya og Zurar Ibn Zumra. På slutten av 
samtalen med Mu'awiya roste Zurar Ali med disse ordene: "Noen ganger har jeg 
sett Ali om natten når stjernene var spredt over himmelen, holdt sitt skjegg og 
vrede seg slik en gjør når man blir bitt av en slange, gråtende som i intens smerte 
og sier: "Å verden! Forfør noen andre i stedet for meg. Holder du meg i armene 
dine og er du glad i meg? Dette kan ikke stemme. Jeg har gitt deg tre skilsmisser, 
hvoretter forening ikke er mulig. Tiden din er kortvarig, frykten du tar med er stor, 
og gleden din er veldig fornærmende. Måtte Allah frelse oss fra det manglende 
reisemidlet, bestemmelsens avstand og farens farer!" Da begynte Mu'awiya å gråte 
og sa: 'Må Allah være barmhjertig med Abu'l-Hassan. Ved Allah var han akkurat 
slik.' Mu'awiya sa også: "Kvinner er ute av stand til å avle en mann slim som Ali 
Ibn Abi Talib.'" 
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Profetens erkjennelse av Alis fromhet 
 
profeten selv anerkjente Alis fremragende fromhet. Muhammad Ibn Yusuf Ganji 
Shafi'i i hans Kifayatu't-Talib, kapittel 46, rapporterer fra Ammar Yasir, som sa at 
han hørte fra Den hellige profeten at han skal ha sagt til Ali: "Sannelig, Allahs 
Allmektige har gitt deg en utsmykning som han ikke har gitt til noen andre som 
han elsket. Og det er din fromhet i denne verden. Han har gjort deg slik at du heller 
ikke drar nytte av denne verden, og verden kan heller ikke gjør deg tilbøyelig til 
den. Han gav deg kjærligheten til de fattige og de trengende. 
Så de var fornøyd med deres Imamat (lederskap), og jeg var også fornøyd med 
dem på grunn av de fulgte deg. velsignet er han som befinner seg med deg og 
anerkjenner deg; og ve være over den som er fiendtlig mot deg. De som elsker deg 
og anerkjenner deg, skal være dine naboer i paradis og skal være dine følgesvenner 
i ditt palass. De som har vært imot deg, skal regnes som løgnerne av Allah på 
Dommens Dag og skal bli gitt deres skyldige straff." 
 
 
Allah og Den hellige profeten kalte Ali, Imamu'l-muttaqin (høvdingen av de 
fromme) 
 
Han nådde et så høyt stadium av fromhet at både venner og fiender kalte ham 
Imamu'l-Muttaqin (høvdingen av de fromme). Faktisk var den første personen til å 
ta imot ham med denne tittelen Den hellige profeten selv. 
 
Ibn Abi'l-Hadid i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, vol. II, s. 450; Hafiz Abu Nu'aim 
Ispahani i Hilyatu'l-Auliya, Mir Sayyid Ali Hamadani i Mawaddatu'l-Qurba og 
Muhammad Ibn Yusuf Ganji Shafi'i i hans Kifayatu't-Talib, kapittel 54, rapporterer 
fra Anas Ibn Malik at den ene dagen Den hellige profeten ba ham om å bringe vann 
til ham for wuhdu (ablusjon-rutiell vask før bønn). Da han hadde bragt vann, 
utførte den hellige Profet sin wuhdu og utførte da to rak'ats av bønn. Da sa han til 
ham: "Å Anas! Den neste personen som kommer inn i denne døren, er høvdingen 
til de fromme, muslimens leder, de troendes suverene og etterfølgerenes 
etterfølger, som vil lede folk med lyse ansikter og hender til paradis." 
 
Anas sier: "Jeg ba i meg selv til Allah at han kunne sende en fra Ansar gjennom 
døren, men jeg holdt min henvendelse hemmelig. Plutselig så jeg Ali komme inn 
gjennom døren. Den hellige profeten spurte hvem han var. Jeg svarte at det var Ali 
Ibn Abu Talib. Da kom Den hellige profeten glad opp for å hilse på Ali. Han holdt 
ham i armene sine og tørket svetten fra ansiktet hans. Ali sa: 'Å hellige Profet! Du 
behandler meg i dag som du aldri har gjort før! ' 
Den hellige profeten sa: 'Hvorfor skulle jeg ikke gjøre det når du overfører mitt 
profeti til samfunnet, vil få dem til å høre min stemme og forklare dem de ting som 
de har forskjellige meninger om? 
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Ibn Abi'l-Hadid i Sharh al-Nahju'l-Balagha, vol II og Hafiz Abu Nu'aim i Hilyatu'l-
Auliya skriver også at Ali en dag kom til Den hellige profeten. profeten sa til ham: 
"Velkommen, muslimens leder og høvdingen til de fromme!" Ali sa: "Jeg priser 
Allah for den velsignelsen Han har gitt meg, og jeg ber om Hans gavmildhet til 
meg." Muhammad Ibn Talha Shafi'i forteller også denne hadithen på slutten av 
avsnitt IV; del I, av hans Matalibu's-Su'ul og gjennom det viser at Ali var Imamen 
av alle de fromme. 
 
Hakim, i hans Mustadrak, del III, s. 38 og Bukhari og Muslim, hver i sin Sahih, 
rapporterer at Den hellige profeten sa: "Allah sendte meg åpenbaringer om Ali 
vedrørende tre ting: Han er mesteren og lederen av muslimene, (2) han er 
høvdingen for de fromme, og (3) han er veilederen som vil lede folket med lyse 
ansikter og hender (til paradis)." 
 
Muhammad Ibn Yusuf Ganji Shafi'i rapporterer i sin Kifayatu't-Talib, kapittel 45, 
på vegne av Abdullah Ibn Asad Ibn Zurara at profeten sa: "På Mi'raj-natten, da jeg 
ble tatt til Himmelen, fikk jeg lov til å gå entre en plass av perler, hvor gulvet var 
av glitrende gull. Da ble åpenbaring sendt til meg, og jeg ble fortalt tre ting om Ali: 
(1) at han sannelig er muslimens mester og leder; (2) at han er Imamen og 
høvdingen for de fromme; og (3) at han er guiden som vil lede mennesker med lyse 
ansikter og hender (til Paradis)." 
 
Imam Ahmad Ibn Hanbal skriver i sin Musnad at Den hellige profeten en dag 
adresserte Ali således: 'Å Ali! Å kaste et blikk på ditt ansikt er tilbedelse, for 
sannelig er du de øverste av de fromme og de troendes leder. Han som er en venn 
av deg, er en venn av meg, og den som er min venn, er sannelig Allahs venn. Han 
som har en ond hensikt mot deg, har en ond hensikt mot meg, og den som har en 
ond hensikt mot meg, har visselig en ond hensikt mot Allah." 
 
Så det er tilstrekkelig for den opphøyde rangen av Ali at Den hellige profeten 
insisterte på at Ali overgikk alle følgesvenner i formhet. Han alene hadde fått 
tittelen Imamu'l-Muttaqin (høvdingen for de fromme) og Den hellige profeten 
refererte gjentatte ganger til ham som sådan. 
 
 
Som Imamu'l-muttaqin hadde Ali ingen tilbøyelighet for selvtillit eller 
autoritet 
 
Sheikh: Man kan ikke si for mye i ros av Ali. Selvfølgelig sa Mu'awiya det riktige: 
verdens kvinner er ikke i stand til å føde en mann som Ali. 
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Velmenende: Nå er det klart at blant de ærverdige følgesvennene var Ali 
høvdingen av de fromme. En ide har nettopp slått meg. Hvis du tillater det, vil jeg 
spørre deg om en ting. 
 
Sheikh: Ja, vær så snill. 
 
Velmenende: Etter å ha anerkjent at blant de fremtredende følgesvennene hadde 
Ali den eksklusive meritten om å være lederen over de fromme, vil du anta at han 
hadde noen tilbøyelighet til selvtillit eller autoritet? 
 
Sheikh: Det er umulig å anta noe om ham. Du har påpekt det velkjente faktum at 
Ali ga tre skilsmisser til verden. Etter å ha bevist sin avvik fra verden, hvordan 
kunne han være tilbøyelig til den. Dessuten er hans rang så opphøyet at det er 
umulig å underholde en slik falsk oppfatning av ham. 
 
Velmenende: Så det følger at alle handlinger av en slik utførelsesform av fromhet 
var definitivt for Allah. Han svingte aldri en tommer (2,54cm) fra den rette veien. 
 
Sheikh: Det er åpenbart at vi ikke nekter disse tingene om Ali. 
 
 
Alis nektelse vedrørende å gi troskapsed til Abu Bakr beviser at metoden for 
hans utnevnelse som kalif ikke var rett 
 
Velmenende: Da Den hellige profeten døde, utførte Ali i henhold til den hellige 
profetens Vilje, begravelsesritualene. Noen mennesker, som satt sammen på Saqifa 
al-Bani Sa'ida, sverget troskapsed til Abu Bakr. Senere, da Ali ble tilkalt, hvorfor 
nektet han å gi troskapsed? 
 
Hvis måten Abu Bakr ble valgt på, var det riktig, og spørsmålet om Ijma 
(konsensus) ble vist å være rettferdig, da burde Ali, som var så from, ikke ha 
avviket fra sannheten. Du kan tilbakekalle hadithene som jeg nevnte på de tidligere 
nettene, hvor Den hellige profeten sa: "Ali er med sannheten, og sannheten er med 
Ali." Hvis saken i Saqifa var basert på rettferdighet og utnevnelsen av Abu Bakr 
som kalif var gyldig, burde Imamen ha ønsket dem velkommen og anerkjente Abu 
Bakr som den rettmessige kalifen. Men han var faktisk sterkt imot valget. 
Opposisjonen til Ali må ha vært basert på en av to ting. Enten Ali gikk mot den 
rette veien, og han overtrådte den hellige profetens ordre, eller betraktet han 
konsensus som et skjult skuespill. 
Når det gjelder den første muligheten, er det utelukket å anta at Ali kunne nekte 
sannheten. Ifølge Den hellige profeten "Ali er med sannheten og sannheten dreier 
seg rundt Ali." Videre har ingen noensinne hevdet at han var interessert i verdslig 
makt. Han skilt seg med verden tre ganger. Han hadde ingen ønske om å oppnå 
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politisk oppstigning. Det var den andre omstendigheten som ba ham om å nekte å 
anerkjenne Abu Bakrs kalifat. Han visste at det motsatte seg Allahs og den hellige 
profetens vilje. 
 
Sheikh: Det er rart at du sier at Ali ikke sverget troskapsed til Abu Bakr. 
Referanser i historien din og våre bøker viser at Ali ga troskapsed til Kalif Abu 
Bakr og ikke motsatte seg konsensus. 
 
Velmenende: Har du glemt alle våre tidligere diskusjoner der jeg ga fulle detaljer 
om uttalelsene til din fremtredende lærde? Selv Bukhari og Muslim har skrevet 
hver i sin Sahih at Ali ikke ga troskapsed på den tiden. Deres lærde har generelt 
innrømmet at den første dagen, da den hellige imamen ble voldsomt og 
fornærmende dratt fra sitt hus til moskeen (som blitt nevnt tidligere), ga han ikke 
troskapsed, men returnerte hjem. Ibrahim Ibn Sa'd Saqafi (døde 283 E.H.), Ibn 
Abi'l-Hadid Tabari, og andre har skrevet at Ali tilbød troskapsed etter seks 
måneder (det vil si etter Fatimas død). Selv om vi innrømmer at Imamen tilbød 
troskapsed, hvorfor ventet han i seks måneder før han gjorde det? 
 
Sheikh: Det må sannelig ha vært en grunn til det. Han må ha kjent det alene. Men 
hvorfor skulle vi bekymre oss om den felles uenigheten av våres eldre? Hvorfor 
skal vi snuse i forskjellene deres etter 1300 år? (Høy latter fra publikum.) 
 
Velmenende: Når du ikke finner et rimelig svar for å bevise poenget ditt, er du 
avhengig av et slikt svar. Men foran alle rettferdige mennesker er saken for klar til 
å kreve noe belysning eller bevis. 
 
Når det gjelder din påstand om at vi ikke trenger å forstyrre forskjellene fra våres 
forgjengere, har du selvfølgelig rett, i den grad deres saker ikke har noen betydning 
for oss. Men i det foreliggende tilfelle er du feilaktig fordi det er plikt til enhver 
fornuftig muslim å ha tro basert på grunn, ikke å følge blindt. Ved å stille spørsmål 
om religion studerer vi muslimers felles historie. 
Vi finner ut at etter Den hellige profetens død, oppsto det to sekter. Derfor bør vi 
gjøre grundige henvendelser for å forstå hvilken av de to sektene som er riktig 
veiledet. Tydeligvis bør vi ikke blindt følge våre forgjengere. 
 
Sheikh: Sannelig er poenget ditt at Abu Bakrs kalifat ikke var rettferdig. Men hvis 
Abu Bakr ikke var den rettmessige kalifen, og hvis det var Alis rett til å okkupere 
denne posisjonen, hvorfor brukte han ikke sin spesielle styrke og mot til å etablere 
rettferdighet? Han pleide å delta i bønnene også og ga ofte nyttige råd til de 
fremtredende kalifene i viktige saker. 
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Stillheten av de hellige profetene 
 
Velmenende: For det første handlet profetene og deres etterfølgere etter Allahs 
vilje. Derfor kan vi ikke reise noen innvendinger om hvorfor de ikke krigde, eller 
hvorfor de vedtok stillhet foran fienden, eller hvorfor de led nederlag. 
 
Hvis du studerer de historiske faktaene om de hellige profeters liv og deres 
etterfølgere, vil du finne mange lignende tilfeller av samtykke. Den hellige 
Koranen har fortalt noen av disse hendelsene. I suraen av Al-Qamar (Månen), 
forteller den hellige Koranen hva profeten Noah sa da hans folk forkastet ham:  
"Men han ropte til Herren: «Jeg har blitt seiret over, så hjelp til Du!»", (54:10) 
 
I sura av Maryam (Maria) forteller Koranen oss om Abrahams stillhet når han 
søkte sin onkel Azars hjelp og mottok et skuffende svar: "Men jeg vil holde meg 
borte fra dere og det dere påkaller fremfor Allah. Og jeg vil be til min Herre…" 
(19:48) 
 
Så akkurat som Abraham trakk seg fra folket da han ikke mottok støtte fra sin 
onkel Azar, tilbaketrakk Ali også seg fra folket og gikk i isolasjon. 
 
Sheikh: Jeg tror denne isolasjonen betyr tilbaketrekking av hjertet. Det er at han 
trakk seg og holdt seg utenfor dem, men antok ikke fysisk tilbaketrukkethet. 
 
Velmenende: Hvis du studerer kommentarene til begge sektene, vil du oppdage at 
hans tilbaketrekking fra mennesker var fysisk, ikke bare psykologisk. Jeg husker at 
Imam Fakhru'd-din Razi sier i sin Tafsir al-Kabir, vol.V, s. 809: "Isolering fra noe 
betyr at du holder deg unna det." Det som Abraham mente var at han ønsket å 
holde seg unna dem, både fra et fysisk og religiøst synspunkt." 
 
Krøniklene (oversikt over historiske fakta i kronologisk orden) rapporterer at 
Abraham etter dette avslaget migrert fra Babylon til Kuhistan i Fars og bodde et 
ensomt liv i de fjellrike omgivelsene i syv år. Han retunerte deretter tilbake til 
Babylon og forkynte igjen offentligheten Allahs budskap og brøt folks avguder. 
Ved dette kastet folket ham inn i brannen. Allah, den Allmektige, gjorde ilden kald 
og trygg for ham, og så ble hans profeti således fast etablert. I sura av Qasas 
(fortellingene) er historien om Moses som løper i frykt for sitt liv, fortalt på denne 
måten: 
"Så dro han ut, engstelig og på vakt. Han sa: «Herre, beskytt meg fra dette 
urettferdige folk.»" (28:21) 
 
I suraen av A'raf (De forhøyede stedene) forteller den hellige Koranen oss om 
Aarons situasjon da Moses hadde forlatt ham som ansvarlig for Bani Israel. Folket 
begynte umiddelbart å tilbe den gylne kalven, og fordi Aaron ikke hadde noen som 
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kunne støtte ham; forble han stille. Koranen sier: "…Og han grep sin bror i hodet 
og trakk ham til seg. Aron sa: «Sønn av min mor, folket undertrykket meg ikke, og 
holdt på å nesten drepe meg! ..." (7:150) 
 
 
Alis situasjon er lik Aarons 
 
Så ifølge den hellige Koranen trakk Aaron ikke opp sverdet mot folket. Han forble 
stille da de vedtok Samirs gylne kalv som gjenstand for tilbedelse fordi han 
(Aaron) innså at han var underlegen. Tilsvarende var Ali, som Den hellige profeten 
uttalt å være Aarons motstykke (som vi tidligere har diskutert i detalj), var også 
fullt ut begrunnet i å ha vært tålmodig og ha toleranse når han hadde blitt forlatt 
alene. 
 
Den hellige Imamen ble med tvang ført til moskeen og et åpent sverd ble satt på 
hodet for å tvinge ham til å sverge troskapsed. Senere gikk han til den hellige 
profetens grav og gjentok de samme ordene som Allah den Allmektige har 
åpenbart gjennom Arons tunge. Aaron hadde sagt til Moses: "Sannelig hadde 
folket betraktet meg som svak og hadde drept meg." 
 
 
Ivaretakelsen av profeter 
 
profeten Muhammeds eksempel på dette punktet er selvfølgelig mest lærerikt. Vi 
bør betrakte hvorfor han opprettholdt fullstendig stillhet i tretten år i møte med 
fiendtlige aktiviteter fra fienden i Mekka, til han til slutt måtte forlate sin hjemby i 
nattens mørke. Årsaken var at han ikke hadde noen hjelpere. Faktisk, selv i løpet 
av hans dager med myndighet (autoritet), kunne han ikke gjøre unna med noen 
innovasjoner. 
 
Sheikh: Hvordan kan du si at Den hellige profeten ikke klarte å gjøre unna med 
innovasjoner? 
 
 
Den hellige profeten kunne ikke påvirke drastiske endringer av frykt for 
mennesker 
 
Velmenende: Det har blitt rapportert av Hamidi i sin Jam'i Bainu's-Sahihain og av 
Imam Ahmad Ibn Hanbal i Musnad fra Ummu'l-Mominin A'ysha at Den hellige 
profeten sa til henne: "Hadde disse menneskene ikke vært i nærheten av alderen til 
vantro og uvitenhet, og hadde jeg ikke fryktet for at det ville ødelegge deres tro, 
ville jeg ha beordret at Ka'ba-huset for å bli revet og det som hadde blitt tatt ut av 
det for å bli gjenopprettet. Etter å ha oppnådd det ville jeg ha reist to dører mot øst 
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og vest slik som det var i profetens Abrahams dager, og jeg ville ha gjenoppbygget 
den på grunnlagene som ble satt opp av Abraham." 
 
Sannelig om Den hellige profeten selv ikke klarte å motsette seg store 
innovasjoner, var Ali berettiget til å observere det samme prinsipp når han møtte en 
lignende utfordring. 
 
Den store jurist, Wasiti Ibn Maghazili Shafi'i, og Khatib Khawarizmi rapporterer i 
deres Manaqib at Den hellige profeten sa til Ali: "Samfunnet har et sterkt nag mot 
deg. Kort tid etter min død vil de lure deg og avsløre hva de har i deres hjerter. Jeg 
ber deg om å være tålmodig og kontrollere deg selv på den tiden, slik at Allah kan 
gi deg dens belønning og en god godtgjørelse." 
 
 
Etter Den hellige profetens død var Alis tålmodighet kun for Allahs skyld 
 
For det andre, Amiru'l-Mu'minin så aldri på seg selv som noe, men var alltid 
oppmerksom på Allah. Han var fullstendig i hukommelse av Allah. Han ga avkall 
på seg selv og sitt folk for Allahs vilje. Derfor var hans tålmodighet og 
overbærenhet i å vinne sin rett for Allahs skyld, slik at det ikke kunne være 
uenighet blant muslimene, og at folk kanskje ikke ville vende tilbake til deres 
tidligere vantro. Da Fatimas eiendom ble tatt fra henne, kom hun hjem, deprimert 
og forferdet. Hun sa til Ali: "Du har gått tilbake som et foster. Du har pensjonert 
deg fra verden som en anklaget og har ødelagt dine hauk-lignende vinger. Nå 
støtter de svake svingene fra en fugl ikke deg. Denne Ibn Qahafa (Abu Bakr) 
tvangsstjeler fra meg, min fars gave og mine barns middel for livsopphold. Faktisk 
misbrukte disse menneskene meg med åpen onde hensikter og kjempet mot meg." 
Hun snakket for en god stund. 
 
Den hellige Imamen lyttet til Fatima helt frem til hun ble stille. Deretter ga han 
henne et kort svar som gjorde henne fornøyd. Han sa: "Å Fatima! I spørsmålet om 
religion og forkynnelse av sannhet har jeg aldri vært inaktiv. Ønsker du at denne 
hellige religionen forblir trygg og at din hellige Fars navn kalles i moskeer til 
evigheten?" Hun sa: "Ja, det er mitt mest glødende ønske." 
Ali sa: "Da burde du være tålmodig. Din far har gitt meg instruksjoner om denne 
situasjonen, og jeg vet at jeg burde være overbærende. Ellers har jeg en slik styrke 
at jeg kunne undertrykke fienden og ta tilbake din rett fra dem. Men du burde vite 
at i et slikt tilfelle vill religionen bli ødelagt. Så, for Allahs skyld og for sikkerheten 
til Allahs religion, vær tålmodig. Belønningen i det neste liv for deg er bedre enn 
din rett som er blitt berøvet." 
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Det var av denne grunnen at Amiru'l-Mu'minin gjorde tålmodighet til sin skikk 
(sedvane). Han tok til seg overbærenhet og stillhet for sikkerheten til islam. I 
mange av hans prekener har han henvist til dette punktet. 
 
 
Alis uttalelser om hans formål vedrørende hans stillhet etter Den hellige 
profetens død 
 
Ibrahim Ibn Muhammad Saqafi, som er en av de troverdige lærdene til sunniene, 
Ibn Abi'l-Hadid, og Ali Ibn Muhammad Hamadani, rapporterer at når Talha og 
Zubair brøt deres allianser og forlot Basra, beordret Ali folket om å samles i 
moskeen. Etter å ha priset Allah den Allmektige, sa han: "Etter Den hellige 
profetens død sa vi at vi var hans Ahlul Bayt, hans etterfølgere og de rettmessige 
menneskene til å motta hans arv. Ingen utenom oss kunne hevde retten til å 
lederskap etter ham. Men en gruppe hyklere rystet vekk vår hellige profetens 
lederskap fra oss og ga det til dem som var våre motstandere. Ved Allah gråt våre 
hjerter og øyne for det. Ved Allah var vi fulle av sorg og sinne. Jeg sverger ved 
Allah at hvis det ikke var frykt for at det muslimske samfunnet ville bli knust, ville 
vi ha veltet kalifatet. De okkuperte stolen av makt til de nådde sin ende. Nå har 
Allah returnert kalifatet til meg. Og disse to mennene (Talha og Zubair) sverget 
også troskapsed til meg. Nå har de gått videre til Basra, og har til hensikt å føre 
opprør blant folket." 
 
Blant dine store lærde, har Ibn Abi'l-Hadid og Kalbi, rapportert at på tidspunktet 
for Alis reise til Basra adresserte han folket. Han sa følgende: "Når Allahs Profet 
døde, feide Quraish ned på oss og fratok oss den rett som vi fortjente mer enn noen 
andre. På den tiden så jeg på det som bedre å være tålmodig, heller enn å la 
muslimene oppløse seg og deres blod bli sølt, for de hadde bare omfavnet islam for 
nylig." 
 
Alis stillhet og hans avståelse fra å utfordre Abu Bakrs og Umars kalifat var ikke 
på grunn av hans samspill med dem. Det var fordi han ønsket å unngå å forårsake 
bitter konflikt blant folket, og fordi han ønsket å redde religionen fra tilintetgjøring. 
Så etter seks måneders stillhet og misnøye, så, slik som det ble sitert fra deres 
lærde, tilbød han troskapsed og samarbeidet med dem. I et brev sendt til folket av 
Egypt gjennom Malik Ashtar skriver han tydelig at hans stillhet var for å bevare 
islam. 
 
Den opprinnelige teksten til Alis brev, som Ibn Abi'l-Hadid har registrert inn i sin 
Sharh al-Nahju'l-Balagha, vol.IV, s.164, er som følger: 
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Amiru'l-Mu'minins brev til folket i Egypt forklarer hans stillhet når han ble 
berøvet fra kalifatet 
 
"Allah den Allmektige sendte Muhammed som et vitnesbyrd om profetene for å 
advare folket. Så da Den hellige profeten døde, var muslimene uenige seg imellom 
om hvem som skulle etterfølge ham. Jeg sverger ved Allah at jeg aldri tenkte eller 
trodde, og heller ikke var det minste tegn på at folket i Arabia ville ta bort retten til 
arvefølgen fra Ahlulbayt og gi det til andre etter ham. 
Det var utenkelig at etter Den hellige profetens død, på tross av hans klare befaling, 
ville de frata meg denne rettigheten. 
 
Jeg var sterkt fortvilet at folket løp til en bestemt person (Abu Bakr) og sverget 
troskapsed til ham. Så jeg trakk meg tilbake til jeg så at en gruppe mennesker 
divergerte (gikk bort) fra islam og hadde planer om å ødelegge islam. Da fryktet 
jeg at hvis jeg ikke hjalp islam og muslimene, ville islam lide en slik ødeleggelse 
som ville være mer smertefull for meg enn frarøvelsen av kalifatet. Selvfølgelig 
kan politisk makt ikke vare lenge. Det må spre seg som skyene. Det var under disse 
forholdene at jeg måtte stige frem, slik at hedenskapet (orskjellige eldgamle 
naturreligioner som dyrker en ikke-monoteistisk guddom) ville bli svakt og islam 
skulle bli sterkt." 
 
 
Amiru'l-Mu'minins tale etter martyrdom av Muhammad ibn Abi Bakr 
 
Ibn Abi'l-Hadid i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, vol. II, s.35, rapporter fra Kitabu'l-
Gharat av Ibrahim Ibn Sa'd Ibn Hilal Saqafi, som rapporterer fra Abdu'r-Rahman 
Ibn Jundab, som rapporterer fra sin far at når fienden okkuperte Egypt og 
Muhammad Ibn Abu Bakr ble martyret, ga Amiru'l-Mu'minin en tale der han 
uttrykte hans bitre følelser mot den holdningen muslimene hadde tatt til seg etter 
døden av Den hellige profeten. 
 
Han skrev sine kommentarer i et brev til folket i Egypt. Den hellige Imamen sa: 
"En mann sa til meg: "Å sønn av Abu Talib! Hvor grådig er du for kalifatet." 
 
Jeg sa til ham: "Du er grådigere enn jeg og er langt fjernere fra den stillingen. 
Hvem er den grådige mellom oss? Er det jeg som krever min rett, som Allah og 
Hans hellige Profet har gjort meg til den mest rettferdige påstanden, eller deg, som 
har skjult meg fra retten og har skapt hindring mellom meg og min rett? 
 
De ble alle målløse og kunne ikke uttale et ord. Sannelig, Allah hjelper ikke 
undertrykkerne." 
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Denne fortellingen og andre taler fra Imam Ali viser at grunnen til at den hellige 
Imamen ikke konfronterte fienden, men antok stillhet og (som påstått av dine 
lærde) tilbød troskapsed etter seks måneder, var ikke at han var enig med dem i sin 
beslutning om kalifatet. Det var fordi han fryktet at islam ville gå til grunne og at 
muslimene ville bli splittet. 
 
Hvis Ali hadde stått opp for å sikre sin rett, ville noen av folket sikkert ha støttet 
ham (mange hadde oppfordret ham til å komme frem) og borgerkrigen ville ha 
startet. 
 
Den hellige profeten hadde nylig død. Muslimene var ganske nær vantroskapens 
alder, og troens røtter var ikke enda etablert sterkt nok. Jødene, de kristne, 
avgudsdyrkere og hyklere, som var de verste fiender, ville ha hatt mulighet til å 
ødelegge muslimenes ære. Dermed ville islam ha kollapset. 
 
Amiru'l-Mu'minin forsto disse sakene. Videre hadde Den hellige profeten fortalt 
ham at grunnlaget for islam ikke ville bli ødelagt, og at religionen var som solen, 
som kunne skjules for en stund under skyene av uvitenhet og fiendtlighet, men til 
slutt ville komme ut og kaste lyset overalt. 
 
Kort sagt hevdet han sin rett i seks måneder og beviste rettferdigheten av sin sak i 
en rekke menigheter og forsamlinger, men sverget ikke troskapsed. Selv om han 
ikke tok til å kjempe, fortsatte han å hevde sin rett gjennom argumenter og 
protester. 
 
 
Talen til Shiqshiqayya forklarer også Alis stillhet 
 
Den hellige Imamen begynner sin tale av Shiqshiqayya med samme poeng. "Ved 
Allah! Sønnen til Abu Qahafa (Abu Bakr) kledde seg med det (kalifatet) selv om 
han sannelig visste at forholdet mitt til det var det samme som akseposisjonen i 
forhold til møllen. Flomvannet strømmer ned fra meg, og ingen kan nå høyden av 
min kunnskap. Jeg holdt meg frakoblet fra kalifatet. Så begynte jeg å vurdere om 
jeg skulle ta min rett med tvang eller rolig utholde mørket, hvor den modne blir 
forvirret, den unge blir gammel, og den sanne troende virker under belastning inntil 
han møter Allah (ved døden). Jeg fant ut at utholdenhet var en klokere vei å ta til 
meg. Så jeg var tålmodig, selv om det stakk i øyet og kvelning i halsen. Jeg så på 
plundring av arven min til den første gikk sin vei. Men han overlevert kalifatet til 
Ibn Khattab (Umar) etter seg selv." 
 
Denne preken er fylt med de sterke følelsene til Ali. Men dette er nok til å bevise 
vårt poeng. 
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Tvilen vedrørende talen av Shiqshiqayya 
 
Sheikh: For det første beviser ikke denne talen imamens misnøye. For det andre 
gjelder denne talen ikke Ali. Faktisk er det arbeidet til Sayyid Sharif Razi, som har 
inkludert det med i talen til Ali. Faktisk har Ali ingen klage mot kalifene. Snarere 
var han ganske fornøyd med dem. 
 
Velmenende: Denne erklæringen av deg er basert på ekstreme fordommer. Hva Ali 
sa og klaget over, har allerede blitt fortalt tidligere. Den hellige Imams klagemål er 
ikke begrenset til denne talen. 
 
Din påstand om at forfatteren av denne talen var den fromme og fremstående 
forskeren Sayyid Raziu'd-din, er unøyaktig. Dine fremstående lærde, som Izzu'd-
din Abdu'l-Hamid Ibn Abi'l-Hadid, Sheikh Muhammad Abduh, Egyptens Mufti og 
Sjeik Muhammad Khizari (i Muhazirat al-Ta'rikhu'l-Uma'imu'l -islamiyya, side 
127, har erklært at denne talen er Ali sin. Dine egne lærde har skrevet kommentarer 
på det. Noen av deres fanatiske lærde i den senere tid gjorde lidenskapelige forsøk 
på å skape tvil om autentisiteten, men ingen av de mer enn førti fremtredende sunni 
og sjia lærde, som har skrevet kommentarer på Nahju'l-Balagha, har sagt slike 
fantastiske ting. 
 
 
Sayyid Razi 
 
Selvfølgelig vil fromheten til den store lærden, Sayyid Raziu'd-din, vil utelukke at 
han tilskriver en av sine egne taler til Ali. Videre har eksperter på det arabiske 
språket og dets litteratur, som har studert talen av Nahju'l-Balagha, bestemt at i lys 
av den utmerkede stil og dype tanker er arbeidet ikke i stand til å bli etterlignet 
eller kopiert. 
 
Deres fremtredende lærde, som Izzu'd-din Abdu'l-Hamid Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali 
og Sheikh Muhammad Abduh, har innrømmet at skjønnheten og den dype 
kunnskapen av talene til Ali beviser at dette arbeidet er mindreverdig i meritt kun 
sett i lys av ordene til Allahs og Den hellige profeten. 
 
Ibn Abi'l-Hadid rapporterer Musaddiq Ibn Shabbib som sier at den berømte Ibn 
Khashshab sa: "Det er umulig for Razi eller for noen andre å produsere en slik 
sammensetning. Vi har gått gjennom Razis verk, de står ikke i sammenligning med 
disse skrifter og hellige prekener." 
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Talen av Shiqshiqayya var registrert lenge før Sayyid Razi sin fødsel 
 
Hvis vi ignorerer alle andre aspekter av spørsmålet, har mange lærde, 
hadithberettere og historikere (både sjia og sunnier) registrert eksistensen av denne 
talen før fødselen til den store læreren Sayyid Razi og hans far Abu Ahmad 
Naqibu't-Talibin. 
 
Ibn Abi'l-Hadid i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha skriver at han fant denne talen i 
bøkene til sin sheik, Abu'l-Qasim Balkhi Imam al-Mu'tazila, som bodde i Muqtadir 
B'Illah Abbasi. Åpenbart ble Sayyid Razi født lenge etter ham. Han skriver også at 
han har sett denne talen i Kitabu'l-Insaf, den kjente predikanten, Abu Ja'far Ibn 
Qubba, som var en av elevene til Sheikh Abu'l-Qasim Balkhi, og som døde før 
fødsel av Sayyid Razi. 
 
Også Sheikh Abu Abdullah Ibn Ahmad, kjent som Ibn Khashshab, har rapportert å 
ha sagt: "Jeg har sett denne talen i bøker skrevet 200 år før Sayyid Razi ble født. 
Jeg har også sett denne talen i litterære lærdeverk som skrev dem før fødselen til 
Sayyid Razis far, Ahmad Naqibu't-Talibin." 
 
Når det gjelder påstanden din om at Ali var fornøyd med sine motstandere, 
ignorerer dette selvsagt utallige påstander om det motsatte som er sagt av dine 
lærde, som jeg tidligere har nevnt. Jeg vil sitere enda et eksempel. 
 
Ibn Abi'l-Hadid i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, vol. II, s. 561, registrerer Ali som 
skal ha sagt: "Jeg ble hos Den hellige profeten fra begynnelsen til hans død. Den 
hellige profeten pustet hans siste åndedrag på mitt bryst. Det var jeg som vasket 
hans kropp med hjelp av englene, utførte hans begravelsesbønn og begravet ham. 
Så det var ingen nærmere eller en mer rettferdig etterfølger til ham enn jeg." 
 
Mot slutten av preken refererer han til sine motstandere i disse ordene: "Jeg sverger 
ved Allah, Den Ene, at jeg er på riktig vei, og at mine motstandere er på feil vei." 
 
Men du hevder at Ali betraktet sine motstandere som å være på den rette veien. Jeg 
skulle ønske at du seriøst kunne se på verset av den hellige Koran, som sier: "De 
vil blåse ut Guds lys, men Gud vil fullbyrde Sitt lys, selv om det er de vantro 
imot." (9:32) 
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Tiende samling, lørdag kveld, tredje Sha'ban 1345 E.H. 

 
Bedømmelsen av Umars kunnskap om islamsk lov 
 
Nawab: Denne morgenen har min sønn, Abdu'l-Aziz, som er student ved islamiyya 
College, rapporterte til oss at hans lærer fortalte klassen at Kalifen Umar Ibn 
Khattab var den største juristen av sin tid i Medina. Han hadde fullstendig 
kunnskap om Koranenes vers og deres betydninger. Han var overlegen til alle 
andre fremtredende jurister, som Ali Ibn Abu Talib, Abdullah Ibn Mas'ud, 
Abdullah Ibn Abbas, Akrama og Zaid Ibn Thabit. 
Selv Ali Ibn Abu Talib, som hadde en forståelse av fiqh (jurisprudence) som var 
omfattende, da Ali pleide å stå ovenfor et vanskelig problem, konsulterte han Umar 
om muslimers rettigheter. Kalifen løst alltid de vanskelige problemene fra Ali. Vi 
alle anerkjente dette faktumet fordi våre lærde sier at kalifen Umar hadde en unik 
posisjon i læring og kunnskap. 
 
 Jeg ber deg om å forklare dette poenget slik at vi alle, inkludert min sønn, kan 
forstå fakta. 
 
Velmenende: Det er rart at læreren sa disse tingene. Selv dine lærde har aldri 
hevdet det. Hvis noen fanatiske folk, som Ibn Hazm Zahiri, sa det, ble de bittert 
motarbeidet av lærdene deres. Videre ble denne egenskapen ikke hevdet av kalifen 
Umar selv. Ingen av lærdene deres har registrert dette faktumet i noen av bøkene 
sine. 
 
Hadith beretterne eller historikerne som har skrevet noe om kalifen Umar Ibn 
Khattabs liv, har bemerket hans slue natur, hans hardhjertighet og politiske 
motbevisninger, men de har ikke skrevet om hans læring. 
 
 
Umars kunnskap om islamsk lov var svak 
 
Faktisk er bøkene til begge sektene fylt med eksempler som tydelig viser at Umar 
ikke var godt kjent med problemer vedrørende læring og rettsvitenskap. Hver gang 
han ble utsatt for slike problemer, pleide han å konsultere Amiru'l-Mu'minin Ali, 
Abdullah Ibn Mas'ud og andre jurister av Medina. 
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Ibn Abi'l-Hadid nevner spesielt Abdullah Ibn Mas'ud, blant juristene i Medina, og 
sier at Umar insisterte på at Abdullah alltid skulle være hos ham, slik at han kunne 
konsulteres når det gjaldt en anledning av rettsvitenskap. 
 
Sheikh: (I sinne) Hvor er det skrevet at Umar var uvitende om religiøse problemer 
og kunnskap om rettsvitenskap? 
 
Velmenende: Jeg sa ikke at Kalif Umar var helt uvitende. Jeg sa at han ikke var 
kjent med problemene vedrørende rettsvitenskap og læring. Jeg kan bevise hva jeg 
sier. 
 
Sheikh: Hvordan vil du bevise at Kalifen Umar hadde svak kunnskap i saker 
knyttet til rettsvitenskap og religiøse lover? 
 
Velmenende: Det er mange hadither i autentiske bøker. Bortsett fra dette er det 
Umars egen innrømmelse, som han sa ved flere anledninger. 
 
 
En kvinne får Umar til å bli stille på et lovspørsmål 
 
Jalalu'd-din Suyuti i hans Tafsir al-Durru'l-Mansur, vol. II, s.133; Ibn Kathir i sin 
kommentar, vol. I, s. 468; Jarullah Zamakhshari i hans Tafsir al-Kashshaf, vol.I, s. 
357; Fazil Nishapuri i sin Tafsir-Gharibu'l Qur'an, vol. I, i forbindelse med Sura 
Nisa (Kvinnen) av den hellige Koranen; Qartabi i hans Tafsir, vol. V, s. 99; Ibn 
Maja 'Qazwini i sin Sunan, vol. I; Asadi i Hashiyya al-Sunan, vol. I, s. 583; 
Baihaqi i sin Sunan, vol.VII, s. 233; Qastalani i hans Irshadu-Sari-Sharh al-Sahih 
Bukhari, vol. VIII, s. 57; Muttaqi Hindi i hans Kanz'l-'Ummal, vol.VIII, s. 298; 
Hakim Nishapuri i hans Mustadrak, vol. II, s. 177; Abu Bakr Baglani i sin Tamhid, 
s. 199; Ajluni i hans Kashfu'l-Khufa, vol. I, s. 270; Qazi Shukani i Futuhu'l-Qadir, 
vol. I, s. 407; Dhahabi i hans Takhlis al-Mustadrak; Ibn Abi'l-Hadid i sin Sharh al-
Nahju'l-Balagha, vol. I, s. 61 og vol.VII, s. 96; Hamidi i sin Jam 'al-Bainu's-
Sahihain; Faqih Wasiti Ibn Maghazili Shafi'i i sin Manaqib; Ibn Athir i hans 
Nihaya, og andre har autentisk fortalt med liten forskjell i ordlyden at Kalifen 
Umar en dag i løpet av hans preken til folket sa: "Hvis noen gifter seg og gjør i 
stand en mehr (medgift) for mer enn 400 dirhamer for sin kone, vil jeg pålegge den 
foreskrevne straffen på ham og vil sette det overskytende beløpet i Baitu'l-Mal 
(offentlige statskassen)." 
 
En kvinne fra publikum ropte: "Umar! Er det du sier mer akseptabelt eller Allahs 
lover? Er det ikke Allah som sier: "Om dere ønsker å skifte ut en kone med en 
annen, og har gitt den ene en stor gave, så ikke ta noe av det… " (4:20) 
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Etter å ha hørt dette verset og kvinnenes opprop, sa Umar: "Du har bedre kunnskap 
om fiqh og problemer enn Umar, alle dere, inkludert de kvinnene som selv 
observerer purdah (?) sittende i deres hjem." 
 
Deretter ropte Umar igjen på prekestolen og sa: "Selv om jeg har forbudt dere å gi 
mer enn 400 dirham som medgift for konene deres, tillater jeg dere nå å gi så mye 
dere liker utover den fastsatte grensen. Det er ingen skade i det." 
 
Denne hadithen viser at Kalifen Umar ikke var godt kjent med Koranen og 
lovverket. Ellers ville han ikke ha sagt noe så åpenbart feil at han kunne bli brakt 
til taushet av en informert kvinne. 
 
Sheikh: Nei, det er ikke slik. Faktum er at kalifen ønsket å tvinge folk til å redusere 
mengden av medgift i samsvar med sunna. Selv om islam tillater oss å gi en stor 
mengde, er det bedre hvis vi avstår fra det slik at de fattige kanskje ikke må lide. 
Det er på bakgrunn av dette at han sa at mengden av medgift ikke skal overstige 
det beløpet som er fastsatt for Den hellige profetens hustruer. 
 
 
Beslagleggelse av en del av medgiften er ulovlig 
 
Velmenende: Dette er en så dårlig unnskyldning at selv Umar hadde ingen anelse 
om det. Ellers ville han ikke ha innrømmet sin egen skyld og ville ikke ha sagt: 
"Du er bedre jurister enn Umar, alle dere, inkludert husmødrene." Ellers ville han 
også ha sagt hva du sier. 
 
Dessuten vet alle at en ulovlig handling ikke kan tolereres som et middel for å 
oppnå et ønskelig og lovlig resultat. Tydeligvis kan eiendommen til kvinnen, som 
hun har eid, ifølge Koran-forbudet, ikke lovlig bli snappet bort fra henne og 
inndratt til Baitu'l-Mal (statskassen)! 
 
Bortsett fra alle disse hensynene, er det ulovlig å påføre militær straff på en person 
som ikke har begått en synd. I det minste har jeg ikke sett noen slik beslutning i 
henhold til noen straffelov. Si ifra hvis du kan sitere et slikt eksempel. Hvis det 
ikke finnes en slik bestemmelse i straffelovene, må du innrømme at lærerens 
påstand var falsk. 
 
 
Umars nektelse om profetens død viser at han var uvitende om flere vers av 
den hellige Koranen 
 
Uheldigvis hadde Umar utviklet en vane med å miste sinnet, og for å skremme 
andre pleide han å si:" Jeg vil straffe deg!" 



 415 

 
Imam Ahmad Ibn Hanbal i hans Musnad; Hamidi i sin Jam 'al-Bainu's-Sahihain; 
Tabari i hans Ta'rikh og andre lærde har rapportert at da Den hellige profeten døde, 
dro Umar til Abu Bakr og fortalte ham at han fryktet for at det var mulig at 
Muhammed  ikke var død. 
 
Kanskje han bare latet som om han var død, slik at han kunne kjenne igjen sine 
venner og fiender, eller kanskje han hadde forsvunnet, som Moses, og ville komme 
igjen og straffe dem som var ulojale og ulydige mot ham. 
 
Umar fortsatte å si: "Så hvis noen sier at Den hellige profeten er død, vil jeg straffe 
ham." Da Abu Bakr hørte dette, var han også usikker på det, og folket var også 
forvirret og uenigheter oppsto blant dem. Da Ali hørte om dette, kom han frem for 
folkemengden og sa: "Folk! Hvorfor gjør dere et så dumt oppstyr? Har dere glemt 
det hellige verset, hvor Allah sier til Den hellige profeten: 'du skal dø, og de skal 
også dø' (39:30) Så ifølge dette verset har Den hellige profeten forlatt denne 
verdenen." Dette argumentet fra Ali overbeviste folket, og de trodde at Den hellige 
profeten virkelig hadde dødd. Så sa Umar: "Det var som om jeg aldri hadde hørt 
dette verset." 
 
Ibn Athir i hans Kamil og Nihaya; Zamakhshari i Asasu'l-Balagha; Shahrastani i 
Milal wa'n-Nihal, Muqaddama IV, og mange andre av lærdene dine har skrevet at 
Umar ropte: "Den hellige profeten har ikke dødd", da Abu Bakr nådde ham og sa: 
"Sier ikke Allah den allmektige: 'Sannelig skal du dø og likeså folkene i ditt 
samfunn.'" Han sier også: "Hvis han dør eller blir drept, vil dere vende tilbake på 
deres hæler?..."(3:144) 
 
Umar ble så stille og sa: "Det var som om jeg aldri hadde hørt dette verset. Nå tror 
jeg at Den hellige profeten er død." 
 
 
Umars ordre om å steine fem mennesker og Alis inngripelse 
 
Hamidi rapporterer i hans Jam 'al-Bainu's-Sahihain at under fem måneders kalifat 
ble fem personer arrestert på grunn av utukt (sex før ekteskap) og ført frem til 
Umar. Det ble bevist at de fem mennene hadde begått samleie med en viss kvinne. 
Umar beordret dem straks til å bli steinet til døden. På den tiden entret Ali inn i 
moskeen og hadde hørt hva Umar hadde beordret, og sa til ham: "Her er er din 
beordring i strid med Allahs lovverk." 
Umar sa: "Ali! Utukt er blitt bevist. Død ved steining er den foreskrevne straffen 
for denne synden." 
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Ali sa: "I tilfelle av utukt er det forskjellige ordrer i forskjellige tilfeller. I disse 
tilfellene bør forskjellige ordrer derfor bli gitt." 
 
Umar ba ham omtale hva Allahs og Hans hellige profetens ordrer var i disse 
tilfellene, for Umar hadde hørt Den hellige profeten ved flere anledninger si: ''Ali 
er den mest lærte mannen og den beste dommeren." 
 
Da sa Umar: “ Hvis Ali ikke hadde vært her, ville Umar vært ruinert Å Abu'l-
Hassan! Jeg håper jeg ikke er i livet hvis du ikke er med oss.” 
 
Ali beordret de fem mennene om å bli bragt frem til ham. Han beordret den første 
mannen om å bli halshugget. Han beordret den andre mannen om å bli steinet til 
døden. Han beordret at den tredje mannen fikk 100 piskeslag. Den fjerde mannen 
50 piskeslag. Og den femte mannen 25 piskeslag. 
 
Umar ble overrasket og forvirret, og sa: "Abu'l-Hassan, hvordan valgte du disse 
sakene på fem forskjellige måter?" Den hellige Imamen sa: "Den første mannen 
var en vantro under beskyttelsen av islam. Han begikk utukt med en muslimsk 
kvinne. Siden han mistet beskyttelsen av islam, var han lovlig å drepe. Den andre 
mannen hadde en kone, så han ble steinet til døden. Den tredje mannen var ugift, 
og han ble derfor beordret for å få 100 piskeslag. Den fjerde mannen var en slave 
som fortjener halvparten av en dom sammenlignet med en fri mann, det vil si 50 
piskeslag. Og den femte mannen var en mental forstyrret person, så han ble gitt en 
mild straff, det vil si 25 piskeslag." 
 
Da sa Umar: "Hvis Ali ikke hadde vært der, ville Umar ha blitt ruinert, Å Abu'l-
Hassan! Jeg håper jeg ikke er i live når du ikke er blant oss." 
 
 
Umar beordrer en gravid kvinne om å bli steinet til døden og Alis inngripelse 
 
Muhammad Ibn Yusuf Ganji Shafi'i i hans Kifayatu't-Talib Fi Manaqib al-Amiru'l-
Mu'minin Ali Ibn Abi Talib; Imam Ahmad Ibn Hanbal i hans Musnad; Bukhari i 
Sahih; Hamidi i Jam 'al-Bainu's-Sahihain; Sheikh Sulayman Balkhi i Yanabiu'l-
Mawadda, kapittel IV, s. 75, fra Khawarizms Manaqib; Imam Fakhru'd-din Razi i 
Arba'in, s. 466; Muhibu'd-din Tabari i Riyazu'n-Nazara, vol. II, s.196; Khatib 
Khawarizmi i Manaqib, s. 48; Muhammad Ibn Talha Shafi'i i Matalibu's-Suul, s. 
13; og Imamu'l-Haram i Dhakha'iru'l-Uqba, s. 80, siterer følgende rapport. 
 
En gravid kvinne ble brakt fram til Umar Ibn Khattab. Da hun ble forhørt, 
innrømmet hun at hun var skyldig i ulovlig samleie, og kalifen beordret henne om 
å bli steinet. Da sa Ali: "Din ordre gjelder for denne kvinnen, men du har ingen 
myndighet over hennes barn." 
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Umar frikjente kvinnen og sa: "Kvinner er ikke i stand til å føde en mann som Ali: 
Hvis Ali ikke hadde vært der, ville Umar ha blitt ruinert." Han fortsatte og sa: "Må 
Allah ikke la meg leve så lenge jeg møter et vanskelig problem hvor Ali ikke er til 
stede for å løse." 
 
 
Umar beordrer en sinnsyk kvinne om å bli steinet og Alis inngripelse 
 
Imam Ahmad Ibn Hanbal i hans Musnad; Imamu'l-Haram Ahmad Ibn Abdullah 
Shafi'i i Dhakha'iru'l-Mawadda, kapittel II, s. 75, fra Hassan Basri; Ibn Hajar i 
Fathu'l-Bari, vol. XII, s.101; Abu Dawud i Sunan, vol. II, s.227; Munadi i Faizu'l-
Qadir, vol. IV, s. 257; Hakim Nishapuri i Mustadrak, vol. II, s. 59; Qastalani i 
Irshadu's-Sari, vol.X, s. 9; Baihaqi i Sunan, vol. VIII, s. 164; Muhibu'd-din Tabari i 
Riyazu'n-Nazara, v.II, s.196; Khatib Khawarizmi i hans Munaqab, s. 48; 
Muhammad Ibn Talha Shafi'i i Matalibu's-Su'ul; Imamu'l-Haram i Dhakha'iru'l-
'Uqba, s.80; Ibn Maja i sin Sunan, v.II, s.227; Bukhari i Sahih, kapittel la 
yarjumu'l-majnun wa'l-majnuna og de fleste andre lærdene deres har rapportert 
følgende hendelse: 
 
En dag ble en sinnsyk kvinne hentet frem foran kalifen Umar Ibn Khattab. Hun 
hadde begått utukt og innrømmet hennes feil. Umar beordret henne om å bli 
steinet. Amiru'l-Mu'minin var der. Han sa til Umar: "Hva gjør du? Jeg har hørt Den 
hellige profeten si at tre slags mennesker er fri fra lovens hold: en sovende mann til 
han våkner; en galing til han gjenoppretter seg og gjenvinner bevisstheten; og 
barnet til han kommer i en alder (hvor han/hun er moden)." Etter å ha hørt dette, 
frikjente Umar kvinnen. 
 
Ibnu's-Saman i hans Kitabu'l-Muwafiqa har registrert mange slike tilfeller. Det er 
noen steder som registrerer om 100 feilaktige og falske funn gjort av Umar. 
 
 
Alis kunnskap og meritter 
 
Nuru'd-din Ibn Sabbagh Malaki i hans Fusulu'l-Muhimma, kapittel 3, s. 17, skriver 
om Ali ved å si følgende: "Dette kapitlet inneholder materiell knyttet til 
kunnskapen av Ali. Et av disse aspektene er kunnskapen om fiqh (rettsvitenskap) 
som bygger på lovlige og ulovlige handlinger av mennesker. Ali forsto lovens 
vanskeligheter. Dens komplekse problemer var lett for ham, og han forsto dens 
tolkninger fullt ut. Det var av denne grunnen at Den hellige profeten sa at Ali var 
samfunnets mest verdige mann til å tolke lovens spørsmål." 
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Imam Abu Muhammad Hussain Ibn Mas'ud Baghawi i sine Masabih rapporterer 
fra Anas at når Den hellige profeten utnevnte hver enkelt av følgesvennene til en 
bestemt stilling, utnevnte han Ali til dommerens rang og sa: "Ali er den beste 
dommeren blant dere alle (følgesvenner og samfunn)." 
 
Sannelig, når du sammenligner ordene til denne uvitende universitetslæreren med 
hadith av dine egne fremtredende lærde, vil du bekrefte at hans påstand er 
grunnløs. Denne læreren hevder mer enn hans leder gjorde. Umar selv uttrykte 
alltid sin underlegenhet til Ali. 
 
Imam Ahmad Ibn Hanbal i hans Musnad, Imamu'l-Haram Ahmad Makki Shafi'i i 
Dhakha'iru'l-Uqba, Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi i Yanabiu'l-Mawadda, kapittel 
56, og Muhibu'd-din Tabari i hans Riyazu'n-Nazara, vol. II, s. 195, siterer 
Mu'awiya hvor han skal ha sagt: "Når Umar Ibn Khattab møtte et vanskelig 
problem, søkte han assistansen av Ali." Abu'l-Hajjaj Balawi i hans Alif-Ba, vol. I, 
s. 222, skriver at da Mu'awiya hørte nyheten om Alis martyrdom, sa han: "Med 
Alis død har rettsvitenskap og kunnskap kollapset." 
 
Han siterer også Sa'id Ibn Musayyab som sier at Mu'awiya sa: "Umar søkte alltid 
ly fra vanskeligheter hvor Ali ikke var der for å hjelpe ham." 
 
Abu Abdullah Muhammad Ibn 'Ali al-Hakim al-Tirmidhi skriver i sin kommentar 
til Risalat al-Fathu'l-Mubin: "Den hellige profetens følgesvenner konsulterte Ali i 
saker som relaterte til den hellige Koranens lover og aksepterte hans rettslige 
beslutninger. Umar Ibn Khattab har sagt ved forskjellige anledninger: "Hvis Ali 
ikke hadde vært der, ville Umar ha blitt ruinert." Den hellige profeten av Allah sa 
også: "Den mest lærte mannen blant mitt samfunn er Ali Ibn Abu Talib." 
 
Det som er registrert i hadith og historiske registre viser at Umar var så blottet for 
grunnleggende kunnskap og kunnskap om rettsvitenskap at han tok feil, selv når 
det kom til vanlige problemer. Følgesvenner som var hans jevnaldrende, advarte 
ham om denne svakheten. 
 
Sheikh: . Er det mulig for kalifen å gjøre feil i religiøse saker? 
 
Velmenende: Denne uvennligheten er ikke fra min side. Dine egen lærde har 
åpenbart sannheten om det.  
 
Sheikh: Hvis du kan, vennligst gi oss beskjed om disse tingene med riktige kilder, 
slik at sannheten tydelig kan åpenbares. 
 
Velmenende: Det er mange slike tilfeller. Omtrent hundre av dem er i bøkene 
deres, men jeg vil legge frem et av dem som eksempel. 
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Umars uvitenhet om tayammum (erstatning for ablusjon(rituell 
forvask)/wudhu) 
 
Muslim Ibn Hajjaj i Sahih, kapittel Tayammum; Hamidi i Jam 'al-Bainu's-
Sahihain, Imam Ahmad Ibn Hanbal i Musnad, vol.IV, s. 265.319; Baihaqi i Sunan, 
vol. I, s. 209; Abu Dawud i Sunan, vol. I, s. 53; Ibn Maja i Sunan, vol.I, s. 200; 
Imam Nisa'i i sin Sunan, vol. I, s. 59-61, og andre av deres fremtredende lærde har 
på forskjellige måter og ordlyd, rapportert at under khalifatet til Umar kom det en 
mann til ham og sa: "Det er nødvendig for meg å utføre ghusl (rensningsbadet av 
rituell renselse), men det er ingen vann tilgjengelig. Hva skal jeg gjøre i denne 
situasjonen?" 
 
Umar sa: "Med mindre du kan få vann og utføre ghusl, bør du ikke utføre bønn.” 
 
På den tiden var Ammar ibn Yasir, en følgesvenn av Den hellige profeten til stede. 
Han sa: "Umar! Har du glemt at du og jeg på en av turene var i behov for å utføre 
ghusl? Siden vann ikke var tilgjengelig, utførte du ikke bønn, men jeg tenkte på 
metoden for tayammum i stedet for ghusl var at støv skulle gnis på hele kroppen 
min. Så jeg gned støv på kroppen min og utførte bønn. Da vi gikk til Den hellige 
profeten, sa han smilende: "For tayammum er så mye tilstrekkelig for at 
håndflatene i begge hender blir tappet på bakken samtidig og håndflatene gnis på 
pannen; deretter gni baksiden av høyre hånd med venstre håndflate og deretter gni 
baksiden med venstre hånd med den høyre håndflaten.' Nå, hvorfor sier du til 
mannen at han ikke skal be sine bønner?" 
 
Når Umar ikke kunne svare, sa han: "Ammar, frykt Allah." 
 
Da sa Ammar: "Tillater du at jeg forteller denne hadithen?" Umar sa: "Jeg 
overlater deg til å gjøre det du foretrekker." 
 
I lys av denne pålitelige hadithen som dine egen lærde har fortalt, vil du helt 
sikkert erkjenne at lærerens krav var helt falskt. Kunne en mann som var godt lært i 
rettsvesenet og som ofte hadde vært i Den hellige profetens selskap og hadde hørt 
fra profeten hvordan tayammum skulle utføres når vann ikke var tilgjengelig, 
fortelle en muslim at hvis han ikke finner vann, bør han avstå fra å gjennomføre 
sine bønner? Dette er spesielt rart siden den hellige Koranen forteller oss at i så fall 
skal vi utføre tayammum. 
 
Praksisen av tayammum blant muslimene er så velkjent at selv en analfabetisk 
muslim vet at den under visse forhold blir gjeldende i stedet for rituell ablusjon 
(wuhdu) og det rituelle renselsesbadet (ghusl). Nå, hva skal vi si om en khalif og 
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følgesvennen av Den hellige profeten? Burde han ikke være kunnskapsrik 
vedrørende denne saken? 
 
Jeg hevder ikke i dette tilfellet at Kalifen Umar bevisst forandret Allahs lover. Men 
så mye er sannelig mulig: han var svak i sin evne til å beholde informasjon, og det 
var vanskelig for ham å huske lover. Og dette var grunnen, som deres lærde har 
skrevet; Han pleide å si til en dyktig jurist Abdullah Ibn Mas'ud: "Du bør alltid 
være hos meg slik at når noen stiller meg et spørsmål, så kan du svare ham." 
 
Nå herrer! Dere bør bestemme hvilken forskjell det er mellom en mann hvis 
kunnskap er så mangelfull at han ikke klarer å forstå enkle problemer og en mann 
som umiddelbart forstår vanskelige problemer. 
 
Sheikh: Hvem kan den mannen være bortsett fra Den hellige profeten? 
 
Velmenende: Det er åpenbart at etter Den hellige profeten hadde ingen blant 
følgesvennene slik kunnskap, bortsett fra den hellige profetens "port av kunnskap", 
Ali, hvor Den hellige profeten selv sa: "Ali er den mest lærte av dere alle." 
 
 
All kunnskap var tydelig synlig for Ali 
 
Abu'l-Mu'ayyid Mu'affaq Ibn Ahmad Khawarizmi sier i sin Manaqib at Umar en 
dag sa til Ali Ibn Abu Talib: "Hvordan er det at hvis du blir spurt om noe, svarer du 
uten å nøle?" 
 
Den hellige Imamen åpnet hånden for ham og sa: "Hvor mange fingre ser du?" 
 
Umar sa øyeblikkelig: "Fem." 
 
Ali sa: "Hvorfor tenkte du ikke over det?" 
 
Umar sa: "Det var ikke nødvendig å tenke på det siden alle fem fingrene var foran 
mine øyne." 
 
Da sa Ali: "Tilsvarende er alle problemene og spørsmål av kunnskap tydelig synlig 
for meg. Jeg gir svarene dens uten å tenke på det." Nå herrer! Er det ikke på grunn 
av fordommer at læreren snakker slikt tull og villeder de uinformerte 
ungdommene? Virker det sannsynlig at mannen som hadde den dypeste 
kunnskapen om all vitenskap og var "porten av kunnskap" til Den hellige profeten, 
ville konsultere Umar for å løse sine vanskeligheter? 
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Mu'awiya forsvarer posisjonen til Ali 
 
En hadith har nettopp slått meg. Jeg legger den frem for dere som et ytterligere 
bevis på mitt poeng. Ibn Hajar Makki, en lærer kjent for sin intoleranse, skriver i 
sin Sawa'iq al-Muhriqa, kap. II, Maqsad V, s. 110, under vers 14, som Imam 
Ahmad Ibn Hanbal har rapportert, samt også Mir Sayyid Ali Hamadani i 
Mawaddatu'l-Qurba og Ibn Abi'l-Hadid i Sharh al-Nahju'l-Balagha har registrert at 
en mann stilte Mu'awiya et spørsmål. Mu'awiya sa: "Spør Ali om det siden han er 
den mest lærte mannen."Araberen sa: "Jeg foretrekker ditt svar fremfor Alis svar." 
 
Mu'awiya sa: "Du har uttalt en veldig dårlig ting: Du har avvist mannen som Den 
hellige profeten selv trente og til hvem han sa: 'Du har samme forhold til meg som 
Aron hadde til Moses, bortsett fra at det ikke skal være noen profet etter meg.' 
Videre når Umar satt fast i noen vanskelige saker spurte han Ali om det og søkte 
hans mening." 
 
Dette bringer ordtaket til mitt hode: "Dyd er det som til og med fienden vitner om." 
 
 
 
 
Umar sin innrømmelse av hans uvitenhet om vanskelige problemer og hans 
erklæring om at hvis Ali ikke hadde hjulpet ham, ville hans vanskeligheter 
ikke vært løst 
 
For å ytterligere støtte Alis overlegenhet overfor Umar, siterer vi hva din 
fremtredende lærde har sagt. Nuru'd-din Ibn Sabbagh Maliki i Fusulu'l-Muhimma; 
Muhammad Ibn Talha Shafi'i i Matalibu's-Su'ul; Imam Ahmad Ibn Hanbal i 
Musnad; Khatib Khawarizmi i Manaqib; Sulayman Balkhi Hanafi i Yanabiu'l-
Mawadda, og mange andre har skrevet ved sytti anledninger at Umar sa "Hvis Ali 
ikke hadde vært tilstede, ville Umar ha blitt ruinert." 
 
Nuru'd-din Maliki i hans Fusulu'l-Muhimma rapporterer at en mann en gang ble 
brakt til Umar. Han ble spurt før samlingen av menneskene: "Hvordan begynte du 
morgenen?" Mannen svarte: "Jeg stod opp om morgenen i denne tilstanden: Jeg 
elsket fristelse og var uvillig mot den riktige sannheten. Jeg vitnet om sannheten til 
jødene og de kristne, trodde på det jeg ikke hadde sett og i det som ennå ikke hadde 
sett blitt skapt. " 
 
Umar beordret at Ali skulle bli brakt til ham. Når saken ble satt frem foran 
Amiru'l-Mu'minin, sa han. Hva mannen har sagt er riktig. Han sier at han elsker 
fristelse. Ved dette mener han rikdom og barn. Allah sier i den hellige Koranen: 
'Men vit at rikdommen og barn er en fristelse.' (8:28) Med sterk motvilje til 
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sannheten mener han døden. Koranen sier, 'I dødens dumhet kommer sannheten: 
«Dette er det du skydde (holdt deg bort ifra).»' (50:19) 
 
Ved å vitne til sannheten om jødene og kristne, mener han hva Allah sier: 'Jødene 
sa at de kristne ikke var på rett vei, og de kristne sa at jødene ikke var på rett vei...' 
(2: 113) 
Ved dette mener han at begge sektenes tro på hverandre. Så sier araberen at han er 
enig med dem begge, eller at han avviser begge. 
 
Han sier at han tror på det han ikke har sett, noe som betyr at han tror på Allah den 
Allmektige. 
 
Når han sier at han tror på det som ennå ikke er skapt, noe som ikke er tilstede, så 
refererer han til dommens dag, som ennå ikke er blitt til. 
 
Da sa Umar: "Jeg søker Allahs beskyttelse fra den vanskelige situasjonen der Ali 
ikke er der for å hjelpe meg. " Denne korte historien har blitt fortalt i en mer 
utførlig og annen form, av andre som Muhammad Ibn Ganji Shafi'i i Kifayatu't-
Talib, s. 57, fra Hudhaifa Ibn Al-Yaman, som siterte det fra Kalifen Umar. 
 
Under en rekke liknende hendelser av khalifatet til Abu Bakr og Umar var de ikke i 
stand til å gi riktige bedømmelser. Det var Ali som ga svaret. Spesielt når de 
jødiske, kristne og naturvitenskapelige lærde kom og diskuterte vanskelige 
problemer, var det kun Ali som løste dem. 
 
Ifølge dine egne lærde, som Bukhari og Muslim, hver i sin Sahih; Nishapuri i sin 
Tafsir; Ibn Maghazili Faqih Shafi'i i Manaqib; Muhammad Ibn Talha i Matalibu's-
Suul, s. 4, s. 13 og 18; Hafiz Ibn Hajar Asqalani (d.852 E.H.) i Tahdhibu't-Tahdhib 
(trykt i Hyderabad Daccan), s. 338; Qazi Fazlullah Ruzbahan Shirazi i Ibta'lu'l-
Batil; Muhibu'd-din Tabari i Riyazu-Nazara, vol. II, s. 39; Ibn Kathir i hans 
Ta'rikh, vol. VII, s. 369; Ibn Qutayba Dinawari (d.276 E.H.) i Ta'wil al-
Mukhtalafu'l-Hadith (trykt i Egypt), s. 201-202; Muhammad Ibn Yusuf Ganji 
Shafi'i (d. 658 E.H.) i Kifayatu't-Talib, kap. 57; Jalalu'd-din Suyuti i Ta'rikhu'l-
Khulafa, s. 66; Sayyid Mu'min Shablanji i Nuru'l-Absar, s. 73; Nuru'd-din 'Ali Ibn 
Abdullah Samhudi (d.911 E.H.) i Jawahiru'l-Iqdain; 
 
Al-Hajj Ahmad Afindi i Hidayatu'l-Murtab, s. 146 og 153; Muhammad Ibn 'Ali 
As-Sabban i Ishafu'r-Raghibin, s. 52; Yusuf Sibt Ibn Jauzi i Tadhkira Khawasu'l-
Ummal, kap.6, s. 37; Ibn Abi'l-Hadid (d.655 E.H.) i Sharh al-Nahju'l-Balagha, vol. 
I; Mulla Ali Qushachi i Sharh al-Tajrid, s. 407; Akhtabu'l-Khutaba Khawarizmi i 
Manaqib, s. 48 og 60; selv den intolerante Ibn Hajar Makki (d.973 E.H.) i Sawa'iq 
Muhriqa, s. 78; Ibn Hajar Asqalani i Isaba, vol. II, s. 509 og Allama Ibn Qayyim 
Jauzia i Turuqu'l-Hikmiyya, s. 47 og 53 har registrert mange tilfeller som viser at 
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når Umar ble møtt med innviklede og komplekse problemer, spesielt de vanskelige 
problemene til kongen av Roma, ble sakene henvist til Amiru’l-Mu’minin.  
 
Igjen og igjen henviste Umar sakene (problemstillingene) frem for Ali for å finne 
en løsning, og da han hørte beslutningen, sa han gjentatte ganger: «Jeg søker 
Allahs beskyttelse mot den vanskelige situasjonen der Ali ikke er der for å hjelpe 
meg." Noen ganger sa han: "Hvis Ali ikke hadde vært der, ville Umar ha blitt 
ruinert." 
 
Ibn Maghazili Shafi'i i hans Manaqib og Hamidi i sin Jam 'al-Bainu's-Sahihain 
skriver at kalifene tok råd fra Ali i alle saker, og at han var den sentrale figuren 
som bestemte vanskelige religiøse og verdslige spørsmål. Kalifene lyttet nøye til 
hans bemerkninger og instruksjoner og handlet på dem. 
 
 
Ali var mest egnet for kalifatet 
 
Kunnskap er det beste kriteriet for preferanse. Den hellige Koranen sier klart: "… 
Er ikke den som leder til sannheten mer verdig til å følges enn den som ikke finner 
vei med mindre han ledes? Hva er i veien med dere? Hvordan er det dere 
vurderer?"  (10:35) 
 
Det vil si at den som har de beste egenskapene til veiledning, må være folks 
øverste leder, ikke den som er uvitende om veien til veiledning og selv søker 
veiledning fra andre. 
 
Dette verset er det mest gyldige beviset på at en overlegen mann ikke kan gjøres 
underordnet av den underordnede. Spørsmålet om kalifatet, imamah og 
etterfølgeren til Den hellige profeten kommer under samme prinsipp. Dette bæres 
ut av et annet vers som sier: "Si: Er de som vet, og de som ikke vet like?" (39:9) 
 
 
Ved alle standarder var Ali den mest egnede mannen for kalifatet 
 
Sheikh: Vi er helt enige om at Ali hadde alle de fremragende kvaliteter du har 
nevnt. Ingen unntatt de fanatiske khawarij har noensinne benektet dette faktum. 
Men dette er også mye anerkjent: Sayyiduna Ali aksepterte gledelig selv khalifatet 
til de (første tre) kalifene frivillig og innrømmet deres overlegenhet og deres rett til 
å gå foran ham. Så hva er nytten av vår bekymring, etter 1300 år, om deres 
beslutning og kjemper blant oss selv om hvorfor samfunnet valgte Abu Bakr, Umar 
og Uthman? 
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Så hva er skaden hvis vi er i fred og vennlig med hverandre og innrømmer hva 
historien har registrert og hva dine egne lærde også generelt har akseptert: Etter 
Den hellige profeten okkuperte Abu Bakr, Umar og Uthman suksessivt kalifatet. 
Vi burde leve sammen som brødre og felles anerkjenne Alis overlegenhet i 
kunnskap og handlinger og hans spesielle forhold til Den hellige profeten. På 
samme måte som våre fire lovskoler er forente, skal også sjiaene samarbeide med 
oss. 
 
Vi nekter aldri fortreffeligheten av Alis kunnskap og karakter, men du bør 
innrømme at i forhold til spørsmålene om alder, politisk skarpsindighet, 
tålmodighet og ro, i møte med fienden, så var Abu Bakr definitivt overlegen Ali. 
Det var av denne grunn at han, gjennom enstemmig dom i samfunnet, okkuperte 
kalifatets sete. Ali var ung på den tiden og hadde ikke kapasitet til å ta ansvaret for 
kalifatet. Selv 25 år senere, da han fikk kalifatet, fant mange forstyrrelser sted kun 
fordi han ikke var en kvalifisert politiker. 
 
 
Alis troskapsed til kalifene ble påtvunget 
 
Velmenende: For det første har du sagt at Amiru'l-Mu'minin frivillig tilbød troskap 
til de tre kalifene. En historie slår meg i tankene som passer for denne diskusjonen. 
I gamle dager var hovedveiene i Iran farlige, og pilegrimer til de hellige 
helligdommene sto overfor vanskeligheter under sine reiser. En viss campingvogn 
falt i klørne på røvere som stjal folks eiendom. Da de delte byttet seg i mellom, falt 
en pilegrims klær i hendene på en gammel røver. Han sa: "Gentlemen pilegrimer! 
Hvem sine klær er det her?" En pilegrim sa: "Det er mine." Røveren sa: "Jeg har 
ikke med meg noen klær, så vær så snill å gi den til meg, så det kan være lovlig for 
meg." Pilegrimen sa: "All min eiendom er din, men returner dette tøyet til meg, 
siden jeg er på det siste stadiet i livet mitt og har vært gjennom store smerter for å 
lage dette stykket tøy til meg for det etterfølgende liv. Dette er min verdslige 
rikdom." 
 
Røveren insisterte på etterspørselen hans, men pilegrimen gjentok det samme, at 
han ikke ville gi opp retten hans for noen. Røveren, som tok opp sitt sverd, begynte 
å slå pilegrimen på hodet og ansiktet og sa at han ville fortsette å slå ham til han 
overgav kappen til ham og sa: "Det er lovlig." 
 
Den stakkars gamle pilgrimen var så slått at han begynte å rope: "Herre! Lovlig! 
Lovlig! Lovlig! Mer lovlig enn en mors melk!" 
 
Jeg håper du vil tilgi meg. Men jeg ønsket å trekke oppmerksomheten til det jeg 
ønsker å forklare. Kanskje du har glemt det jeg har bevist på de tidligere nettene. 
Jeg siterte autentiske historiske kilder, som Ibn Abi'l-Hadid, Jauhari, Tabari, 
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Baladhuri, Ibn Qutayba, Mas'udi og andre av det lærdene deres har bekreftet, at de 
truet med å brenne ned Alis hus, han ble dratt med til moskeen og ble beordret med 
et sverd om halsen: "Sverg troskapsed, ellers blir du halshugget." 
 
Er dette et eksempel på frivillig troskapsed? 
 
 
Det skal ikke være noen "blind tro" i religion 
 
For det andre har jeg tidligere sagt at vi ikke skal tro blindt når det gjelder 
fundamentene i religionen. Du sier at siden historien forteller oss at de fire kalifene 
ble herskere, så bør vi følge våre eldste og ha tro på dem. Men sunn fornuft og 
hadith forteller oss at tro i prinsippet skal være basert på fornuft. 
 
Jeg gjentar igjen at deres og våres historikere har skrevet at etter døden av Den 
hellige profeten, ble samfunnet delt inn i to sekter. En sekt sa at Abu Bakr skulle 
følges, og den andre sekten trodde at Ali skulle følges. Den hellige profeten sa: "Å 
adlyde Ali er å adlyde meg, og å være ulydig mot Ali er å være ulydig mot meg." 
Derfor var lydighet til Ali ifølge Den hellige profetens ordre obligatorisk. Så det 
var hver enkelt av våre to sekters plikt å lytte til de to siders argumenter og velge 
riktig kurs. 
 
 
Troen bør være basert på fornuft og ærlig undersøkelse 
 
Min tro på Allah er basert på visdom. Jeg har studert bøker av ulike sekter og 
religioner. Jeg aksepterer det faktum at Muhammed var den siste profeten basert på 
resonnement og ikke ved å blindt følge mine eldre. Tilsvarende har jeg grundig 
studert hundrevis av bøker av begge sekter, særlig de av den sunni - sekten der det 
er klare argumenter for å bevise Imamah og kalifatet til Amiru'l-Mu'minin. Dere 
mennesker kastet bare et oversiktlig blikk på versene og hadithene som roste Ali 
og lagde deretter latterlige tolkninger av dem. 
 
For det tredje sier du at vi bør godta kalifenes historiske rekkefølge: Abu Bakr, 
Umar, Uthman og Hazrat Ali. Men dette er absurd. Menneskets overlegenhet til 
dyr er på grunn av hans kunnskap og visdom. Så vi kan ikke blindt følge våre 
eldre. 
 
Ifølge dine egne fremtredende lærde er Alis overlegenhet i kunnskap fullstendig 
etablert. Derfor må også rettigheten vedrørende hans prioritet som kalif bli 
anerkjent. Siden han var "Porten av kunnskap" til Den hellige profeten, er avviket 
fra han, avvik fra veiledning. 
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Vi innrømmer at etter Den hellige profetens død var Abu Bakr kalif i to år og tre 
måneder, etterfulgt av Umar i ti år, og Uthman i tolv år. Men disse faktaene 
eliminerer ikke riktig grunnlag av fornuft og hadith. Historien kan ikke frata 
"Kunnskapens port" av den hellige Profet fra hans rett. 
 
Firdaus Dailami, Abu Nu'aim Ispahani, Muhammad Ibn Ishaq Muttalabi, forfatter 
av boken Maghazi, Hakim, Hamwaini, Khatib Khawarizmi og Ibn Maghazili 
rapporterer enten fra Ibn Abbas eller Sa'id Khadiri eller Ibn Mas'ud, hvorav alle av 
dem siterer at Den hellige profeten skal ha sagt: "De skal bli stilt spørsmål om 
wilaya (lederskapet) av Ali Ibn Abi Talib. 
 
 
Profetens ordre om å adlyde Ali 
 
"Det Sendebudet gir dere, ta det. Og hold dere borte fra det han forbyr 
dere..."(59:7) 
 
Derfor må vi adlyde kommandoen til Den hellige profeten. 
 
Når vi ser på instruksjonene til Den hellige profeten, finner vi (slik det er registrert 
i deres pålitelige bøker) at blant hele samfunnet til Den hellige profeten har han 
kun kalt Ali for sin kunnskapsport og har beordret oss til å adlyde ham. Faktisk sa 
han at lydighet mot Ali var det samme som lydighet mot ham. 
 
Imam Ahmad Ibn Hanbal i hans Musnad, Imamu'l-Haram i Dhakha'iru'l-'Uquba; 
Khawarizmi i Manaqib; Sulayman Hanafi i Yanabiu'l-Mawadda; Muhammad Ibn 
Yusuf Ganji Shafi'i i Kifayatu't-Talib og andre lærde har rapportert at Allahs 
hellige Profet sa: "Ansar (navnet på innbyggerne i Medina som mottok profeten da 
han emigrerte fra Mekka)! Skal jeg vise dere den personen dere skal følge (holde 
dere til), og som aldri vil føre dere på avvei?" Folket sa: "Ja, la oss kjenne ham." 
Den hellige profeten sa: "Han er Ali. Vær hans venn, respekter ham og følg ham. 
Sannelig, han er med Koranen og Koranen er med ham. Sannelig vil han lede dere 
til den rette veien og vil ikke la dere bli ruinert. Det jeg har fortalt dere, har blitt 
fortalt meg av Gabriel." 
 
Også, som registrert av ulamaen din, sa Den hellige profeten til Ammar al-Yasir: 
"Hvis hele menneskeheten er på den ene siden og" Ali på den andre, bør du 
adoptere veien til "Ali og forlate de andre." 
 
Også ved forskjellige anledninger og på forskjellige steder sa Den hellige profeten 
gjentatte ganger: "Han som adlyder Ali, adlyder virkelig meg. Den som adlyder 
meg, adlyder virkelig Allah." 
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Ingen hadither eksisterer som utpeker andre kalifer som "Veilederen av 
samfunnet" eller "kunnskapens port" 
 
Det er ikke en eneste hadith i bøkene deres der Den hellige profeten sier: "Etter 
meg er veilederen til riktig vei eller min port av kunnskap eller etterfølgeren og 
kalifen min Abu Bakr, Umar eller Uthman." Kan du nevne en slik hadith som ikke 
er produsert av Bakari eller Amawi-gruppene? 
 
Men du ber oss om å gi fjerdeplassen til Den hellige profetens "kunnskapens port", 
Den hellige profetens "etterfølger og kalif", for å sitere Den hellige profetens egne 
ord og følge dem som det ikke er noen instruksjoner om overhodet. Hvis vi følger 
ditt råd, vil vi ikke være ulydige mot Allah og Hans hellige Profet? 
 
 
Sunni lærde vil ikke ha samarbeid med oss 
 
For det fjerde sier du at på samme måte som de fire lovskolene (Hanafis, Malikis, 
Hanbalis og Shafi'is) er forente, bør vi også være forente med dere. Men dere 
kaller jo sjia for Rafidi (benektere), polyteister og vantro. Selvfølgelig kan 
polyteister og troende ikke forenes. Vi er imidlertid fullt forberedt på å samarbeide 
med våre sunni-brødre. Selvfølgelig er tilstanden at du og vi burde være like frie til 
å forkynne vår religiøse tro. 
 
Akkurat som tilhenger av de fire lovskolene er fri i sine handlinger, bør etterfølgere 
av den hellige profetens avkom også være fri i sine handlinger. Vi ser at blant dine 
fire lovskoler er det så alvorlige forskjeller at noen av dem kaller de andre vantro 
og syndere. Likevel anser dere dem for muslimer og gir dem frihet til handling. 
Men kaller de stakkarslige sjiaene polyteister og vantro, ved dette stenger dere dem 
ut av den muslimske fellesskapet og frarøver dem friheten til å utøve sin religion. 
Hvordan kan vi håpe på enhet og samarbeid? 
 
 
Prostrasjon (sujud) på leire av sjia er det innvendinger mot uten noen grunn 
 
Ta eksemplet på vår sujud på leire. For et oppstyr dere lager om leire og turba, en 
liten del av leire av det hellige landet Karbala, som vi legger pannen vår på mens vi 
prostrerer (gjør sujud)! Dere insisterer på at det er et idol og kaller oss 
avgudsdyrkere, selv om vi gjør sujud på leiret med tillatelse fra Allah og Hans 
hellige Profet. De koranske versene pålegger oss til å utføre sujud, og sujud betyr å 
sette pannen på bakken. Selvfølgelig er det en meningsforskjell mellom dere og oss 
om de tingene vi gjør sujud på. 
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Sheikh: Så hvorfor utfører dere ikke sujud som alle andre muslimer gjør det slik at 
det ikke er noen forskjell, og denne misforståelsen kan forsvinne. 
 
Velmenende: Først og fremst, vennligst la oss vite om hvorfor dere Shafi'i er så 
uenige med Maliki og Hanbali, både med hensyn til artikler av praksis og 
grunnlaget for din tro. Noen ganger går de så langt som å kalle hverandre 
"syndige" og "vantro". Det ville være bedre hvis alle satt sammen og utviklet en 
felles tro, slik at det ikke kan være noen forskjell. 
 
Sheikh: Det er en meningsforskjell blant juristene, men den som følger noen av 
juristene - Imam Shafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, eller Imam Ahmad Ibn 
Hanbal - vil bli belønnet av Allah. 
 
 
Forskjeller mellom de fire skolene ignoreres, men sjia er ikke akseptert 
 
Velmenende: For Allahs skyld være rettferdig. Du har ingen grunn til å følge de 
fire juristene, bortsett fra at noen av dem var lærte menn. Du følger dem blindt. 
Dere ledes av nesen, og fremdeles hevder du at dine handlinger vil bli belønnet 
selv om det er forskjeller i grunnleggende så vel som i artikler av praksis blant 
dem. Vi følger ordene fra Den hellige profetens familie, som ifølge profeten selv 
og dine egne fremtredende lærde, var de mest lærte, også sier du vi er vantro. Du 
bør innrømme at disse fiendtlighetene ikke skyldes forskjeller i synspunkter. Dens 
årsak er at vi elsker profetens familie, og våre motstandere støtter en vred mot dem. 
 
Forskjellene blant dine fire skoler hva gjelder det grunnleggende i troen og 
praktisering, er mange. De fleste av dine imamer og jurister er i strid med de klare 
påleggene som finnes i den hellige Koranen. Men du uttaler aldri et ord mot de 
som uttaler slike beslutninger og de som handler på dem. Likevel, når sjiaene gjør 
sujud på ren leire, i henhold til den hellige Koranens befalinger, kaller du dem for 
vantro! 
 
 
Rettslige beslutninger av sunni lærde mostrider Koranens påbud 
 
Sheikh: Hvor har sunni lærde innenfor rettsvitenskap og de fire imamene gitt 
rettslige beslutninger i motsetning til den hellige Koranen? 
 
Velmenende: De har ofte gitt ordrer i motsetning til den hellige Koranens 
befalinger og mot den enstemmige oppfatning av samfunnet. Deres egne lærde har 
skrevet en rekke bøker om forskjellene blant de fire lovskolene. Jeg anbefaler deg å 
lese den berømte boken Masa'ilu'l-Khalif fi'l-fiqh av Sheikhu't-Ta'ifa Abu Ja'far 



 429 

Muhammad Ibn Hassan Ibn 'Ali Tusi, som har samlet alle forskjellene fra juristene 
av islam fra kapitlet Tahira (renhet) til kapitlet om diyat (gjengjeldelse). 
 
Jeg vil påpeke et av mange eksempler på lovlige pålegg som går i motsetning til 
den hellige Koranen. 
 
Sheikh: Ja, gi oss et eksempel på dette. 
 
 
Ved mangel på vann til ghusl og wudhu skal man utføre tayammum 
 
Dere herrer er klar over at sermoniell vask er et essensielt ritual i islam. Avhengig 
av omstendigheter vasker man hele kroppen (ghusl) eller en del av den (wudhu). 
 
"Dere som tror, når dere står opp til bønn, vask ansiktet og hendene opp til albuen."  
(5: 6) 
 
Derfor bør vi utføre ablusjonen (wudhu) med rent vann. Når vi ikke har vann, bør 
vi utføre tayammum, ifølge verset: "…og ikke kan finne vann, så ta fin sand, og 
gni dere i ansiktet og på hendene. " (4:43) 
 
Vi bør utføre tayammum med ren jord. I det første tilfellet er vann for ablusjon 
(wudhu) nødvendig. I andre tilfelle der vann ikke er tilgjengelig, eller hvis det er 
noen annen formildende omstendighet, uavhengig om vi er på en reise eller i vårt 
hjem, så skal vi utføre tayammum, ved å tørke hendene og ansiktet med rent støv, i 
stedet for wudhu. På dette punktet er alle islamske jurister enstemmige, enten de er 
sjia Ithna Asharis, Malikis, Shafi'is eller Hanbalis. 
 
 
Abu Hanifas dom om at hvis vann ikke er tilgjengelig, kan  utføre ghusl og 
wudhu med Nabiz (sirup av dadler) 
 
Men deres største Imam, Abu Hanifa (de fleste av hans rettslige beslutninger er 
basert på spekulasjon) insisterer på at hvis vi er på reise, og vi ikke kan finne vann, 
bør vi utføre ghusl og wudhu med nabiz (sirup lagd av dadler). Men alle vet at 
nabiz er juicen av dadler, og det er ikke lovlig å utføre ablusjon (wudhu) med 
forfalsket vann. 
 
Den hellige Koranen beordrer at det er nødvendig for oss å utføre ablusjonen 
(wudhu) for rituell bønn med rent vann. Hvis vann ikke er tilgjengelig, bør vi 
utføre tayammum. Imam A'zam Abu Hanifa sier at vi kan utføre ghusl eller wudhu 
ved hjelp av nabiz. Dette er et klart brudd på koranordningen. På den andre siden 
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har Bukhari i Sahih skrevet "Det er ikke lovlig å utføre ablusjon (wudhu) med 
nabiz eller et rusmiddel." 
 
Hafiz: Jeg følger Shafi'i-lovskolen og er helt enig med deg på dette punktet. Hvis 
det ikke er vann, bør vi utføre tayammum, og det er ikke tillatt å utføre ablusjon 
med nabiz. Denne dommen har blitt tilskrevet Imam Abu Hanifa på grunnlag av 
dens generelle popularitet. 
 
Velmenende: Til tross for at du er velvitende om sannheten, kommer du med denne 
unnskyldningen. Denne dommen av Abu Hanifa er blitt fortalt fortløpende. Jeg 
siterer Fakhru'd-din Razi, som sier i sin kommentar Mafatihu'l-Ghaib, vol. III, s. 
533, angående verset av tayammum, problem V, sier Shafi'i at "Wudhu ved hjelp 
av Nabiz (sirup av dadler) ikke er lovlig, og Abu Hanifa sier at det er lovlig mens 
man er på reise." Ibn Rushd har også notert denne dommen av Abu Hanifa i sin 
bok Hidayatu'l-Mujtahid. 
 
Sheikh: Hvordan kan du si at denne dommen er i strid med Koranens befalinger? 
Noen hadither viser det klart fra Den hellige profetens handlinger. 
 
Velmenende: Kan du sitere noen hadith som støtter ditt poeng? 
 
Sheikh: I en hadith hvor Abu Zaid, slave av Amr Ibn Harith, rapporterer fra 
Abdullah Ibn Mas'ud, sa Den hellige profeten til ham på natten av jinnene 
(Lailatu'j-Jinn - natten da profeten ga troskapsed fra jinnene): "Har du noe vann?" 
Han (Abu Zaid) sa: "Nei, det er bare en liten nabiz." Den hellige profeten sa: 
"Dadlene er rene, og vannet er også rent."  Ved å ha sagt dette, gjorde han 
ablusjonen (wudhu). 
 
Det er en annen hadith som Abbas Ibn Walid Ibn Sabihu'l-Halal Damishqi 
rapporterte fra Marwan Ibn Muhammad Tahiri Damishqi, som rapporterte det fra 
Abdullah Ibn Lahi'a, som rapporterte det fra Abdullah Ibn Mas'ud, som sa: "Den 
hellige profeten sa til meg på Lailatu'j-Jinn: "Har du vann med deg?" Jeg sa:" Nei, 
men det er nabiz i spannet." Da sa Den hellige profeten: "Dadlene er rene, og 
vannet er rent. Hell det på meg." Så jeg helte det på ham, og han utførte ablusjonen 
(wudhu) med det." 
 
Åpenbart er handlingen av Den hellige profeten et eksempel for oss å følge. Ingen 
doktrine eller argument er overlegen til hans handlinger. Det er derfor at vår Imam 
al-A'zam har godkjent dens lovlighet. 
 
Velmenende: Kanskje det ville vært bedre, hvis du hadde forblitt taus. Nå vil våre 
sunni-brødre vite at deres ledere tok feil. De utga kjennelser (rettslig beslutning) 
kun på grunnlag av spekulasjon. 
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Først og fremst, la oss undersøke hvem forfatterne til denne hadithen var. 
 
For det første er Abu Zaid, slave av Amr Ibn Harith, ikke en kjent figur, og ifølge 
tradisjonen er han en avvist mann slik det er dokumentert av Tirmidhi og andre. 
Dhahabi i hans Mizanu'l-I'tidal sier: "Denne mannen er ikke kjent for oss, og denne 
hadithen, som er fortalt fra Abdullah Ibn Mas'ud, er ikke riktig." Hakim sier: 
"Ingen annen hadith er fortalt av denne ukjente mannen." 
 
Bukhari utpekte ham også som en upålitelig forteller av hadith. Av denne grunn 
har fremtredende lærde, som Qastalani og Sheikh Zakariyya Ansari, skrevet i sine 
kommentarer i Sahih Bukhari at "wudhu "(rituell ablusjon) ikke er lovlig med 
nabiz eller rusmidler." De påpeker at hadithen nevnt ovenfor er svak. Den andre 
hadithen er også uakseptabel. For det første, ingen lærde, unntatt Ibn Maja, fortalt 
det på denne måten. 
 
For det andre har fremtredende lærde ikke tatt det med i deres sunan fordi kjeden 
av dens berettere er feil. 
 
Dhahabi i sin Mizanu'l-I'tiqad har sitert en rekke uttalelser som viser at Abbas Ibn 
Walid ikke er pålitelig. Derfor har kritikere og kommentatorer avvist ham helt. Når 
det gjelder Marwan Ibn Muhammad Tahiri tilhørte han den misfornøyde gruppen 
Marhaba. Ibn Hazm og Dhahabi har bevist at han var en upålitelig forteller av 
hadith. 
 
På samme måte har Abdullah Ibn Lahi'a også blitt diskreditert av fremtredende 
lærde og kommentatorer. 
 
Derfor, når beretter kjeden av en hadith er av så tvilsom natur, til den grad at dine 
egne lærde forkaster det, er det naturlig at hadithen mister sin verdi 
 
For det tredje, på grunnlag av en hadith, som dine lærde har fortalt fra Abdullah 
Ibn Mas'ud, var det ingen sammen med Den hellige profeten på Lailatu'j-Jinn. Abu 
Dawud i sin Sunan, kapittel om Wudhu og Tirmidhi i Sahih, rapporterer fra Al-
Qama at Abdullah Ibn Mas'ud ble spurt: "Hvem blant dere var med Den hellige 
profeten på Lailatu'j-Jinn?" Han sa: "Ingen blant oss var sammen med ham." 
 
For det fjerde oppstod Lailatu'j-Jinn i mekka før hijraen (migrasjon), mens alle 
kommentatorene sier at verset av tayammum ble åpenbart i Medina. Så denne 
ordinasjonen annullerer absolutt den forrige ordren. Det var av denne grunn at 
deres store lærde, som Imam Shafi'i, Imam Malik og andre, har erklært den som 
feil. 
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Det er rart at Sheikhen legger frem og fremstiller en svak hadith som pålitelig i lys 
av den hellige Koranen og prøver å bevise Abu Hanifas uttalelse som riktig. 
 
 
Vasking av føttene under i wudhu går imot koranrekkefølgen 
 
Bortsett fra de aksepterte reglene for wudhu som er nevnt i verset ovenfor, etter å 
ha vasket ansikt og hender, skal en del av hodet og føttene opp til anklene strykes. 
Det hellige verset sier klart: "Og stryk hodene deres og føttene opp til anklene." 
Men alle dine lærde innen fiqh (rettsvitenskap) insisterer på at føttene skal vaskes, 
og motsier Korans klare rekkefølge.. Det er en forskjell mellom vasking og 
stryking. 
 
Sheikh: Det er en rekke hadith som indikerer at føttene skal vaskes. 
 
Velmenende: For det første er det bare hadith som samsvarer med Koranens 
forordninger, som er akseptable.  
 
Det er åpenbart at man ikke kan forkaste et eksplisitt vers i Koranen ved én hadith. 
Verset oppfordrer tydelig til stryking, og ikke vasking av føttene. Dersom du 
tenker deg godt om, vil du finne at hele verset leder til det samme poenget. Legg 
merke til rekkefølgen; det starter med “Vask deres ansikt og hender”. 
 
Sammensetningen "og" betyr at når du vasker ansiktet, bør vi også vaske hendene. 
Tilsvarende, i andre rekkefølge: "og stryk over  hodet og føttene deres", blir 
strykingen av hodet og føttene forbundet med sammenhengen "og". Dette viser 
tydelig at føttene må strykes etter at de har blitt stryket av hodet. Det er tydlig at 
vasking ikke kan erstattes av stryking. 
 
Så på samme måte som det er nødvendig å vaske ansikt og hender, er det også 
nødvendig med stryking av hodet og føttene. Det er ikke tillatt å stryke (hodet) og 
deretter vaske (føttene). Ellers vil sammenhengen "og" være meningsløs. Videre, i 
tillegg til disse klare betydningene, inneholder islamsk lov ikke harde og strenge 
ordrer. Å vaske føttene er vanskeligere enn å stryke dem. Den religiøse ordningen 
er ment å gjøre wudhus utførelse enkel, som tonen i verset også antyder. 
 
Imam Fakhru'd-din Razi, en fremtredende sunni kommentator, gir et detaljert 
argument om den obligatoriske naturen til å stryke føttene i wudhu. Du ville ha 
nytte av å studere det. 
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Å stryke over sokkene er i mot den eksplisitte ordren fra den hellige Koranen  
 
Enda mer merkelig enn å vaske føttene, er å stryke over strømper/sokker. Det er 
forskjeller blant sunni - juristene om det kan gjøres mens du er på reise eller 
hjemme. 
 
Denne ordren er i strid med Koran forbudet, som fastsetter at vi skal stryke føttene 
og ikke sokkene. Denne ordren er også imot den tidligere ordren med å vaske 
føttene. Hvis det er ulovlig å stryke føttene, hvorfor har de gjort det lovlig å stryke 
over sokkene? 
 
Sheikh: Det er mange hadith som viser at profeten strøk over sokkene. Juristene 
anser det tilsvarende som bevis på lovens gyldighet. 
 
Velmenende: Jeg har gjentatte ganger lagt fram at ifølge profetens ordre er en 
hadith som er påstått å ha blitt rapportert fra ham, som ikke samsvarer med den 
hellige Koranen, avvist. De falske og politiske hyklerne har fabrikert mange hadith. 
Som følge av dette har dine egne fremtredende lærde avvist slike hadith. 
 
Foruten det faktum at disse hadithene er uforenlige med den hellige Koranens klare 
befalinger, er de også gjensidig motstridende. Dine egne store lærde har akseptert 
dette faktum. For eksempel, den store visemann, Ibn Rushd Andalusi, i hans 
Badayatu'l-Mujtahid wa Nihayatu'l-Muqtasid, vol. I, s.15 og 16, sier han dette om 
denne forskjellen: "Årsaken til at de adskiller seg er at rapportene om dem er imot 
hverandre." På et annet sted sier han: "Årsaken til at de adskiller seg er at 
rapportene om dem er inkonsekvente." 
 
Derfor, å basere et argument på utsagn og beretninger som er gjensidig 
motstridende og som i tillegg er i mot Koranens ordre, blir absurd. Du vet at blant 
de hadithene som er motstridende med hverandre, er det bare de som er forenlige 
med den hellige Koranen som er akseptable. Hvis noen hadith er imot den hellige 
Koranen, skal den bli avvist direkte. 
 
 
Strykingen over turbanen er mot ordre fra Koranen 
 
Verset sier tydelig "Og stryk deler av hodene deres" (etter vasken av ansikt og 
hender). På grunnlag av denne ordren fra Koranen, insisterer sjia-juristene, som 
følger deres imamer, at hodet selv skal bli stryket i å utføre "wudhu". Shafi'i, 
Maliki og Hanafi jurister er enige. Men Imam Ahmad Ibn Hanbal, Ishaq, Thawri 
og Quza'i har sagt at det er lovlig å stryke over turbanen. Dette har blitt rapportert 
av Imam Fakhru'd-din Razi i hans Tafsir al-Kabir. Hver fornuftig person vet at å 
stryke over turbanen sammenlignet med å stryke over hodet er ganske annerledes. 
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Sjia alene er klandret for slike forskjeller 
 
Det er andre alvorlige forskjeller mellom juristene dine og blant de fire lovskolene. 
Selv om de fleste av dem er tydelige i overensstemmelse med befalinger fra 
Koranen, trenger du ikke finne feil med dem. Hver enkelt av dem er fri til å 
opprettholde sitt synspunkt. 
 
Du kaller ikke Abu Hanifa og Hanafier for polyteister, når de tillater wudhu å bli 
utført med nabiz (daddel sirup), og heller ikke fordømmer du selvmotsigende 
fortolkninger av lover som bryter med Koranenes ordrer. Men du protesterer mot 
sjia, som følger Den hellige profetens avkom. Faktisk kaller du tilhengerne til den 
opphøyde familien, Rafidi og vantro! Du har gjentatte ganger sagt ved de tidligere 
nettene at praksisen til sjiaene viser at de er polyteister. 
 
Du spurte hvorfor vi ikke ber bønn slik som muslimer. Vi ber de samme bønnene 
som dere og alle andre muslimer gjør: to enheter (rak'ats) av fajr (morgenbønnen), 
fire rak'ats av zuhr (formiddagsbønnen), fire rak'ats av asr (ettermiddagsbønnen ), 
tre rak'ats av maghrib (solnedgangsbønnen) og fire rak'ats av 'isha (kveldsbønnen). 
 
Når det gjelder forskjellene i artikler av praksis, er de til stede i overflod i alle 
sektene i islam. For eksempel er det en klar forskjell mellom Abu'l-Hassan Ash'ari 
og Wasil Ibn Ata i det grunnleggende og artikler av praksis. Også dine fire imamer 
(Abu Hanifa, Malik, Shafi'i og Ahmad Hanbal) og andre store jurister som Hassan, 
Dawud, Kathir, Abu Sur, Quza'i, Sufyan Thawri, Hassan Basri og Qasim Ibn 
Salam, etc. har forskjeller blant dem. På samme måte avviker ordren fra de hellige 
Imamene i Ahlulbayt fra uttalelsene fra dine jurister. Hvis juridiske tolkninger av 
juristene og deres ulike meninger kan kritiseres, hvorfor skal ikke den samme 
kritikken gjøres mot de forskjellige sekter av sunnier? 
 
 
Ifølge Sunni lærde er prostrasjon (sujud) på tørt ekskrement og leire lovlig 
 
Mange sunni lærde aksepterer juridiske tolkninger som motsetter den hellige 
Koranens eksplisitte ordinans, og likevel tilbyr de skjeve tolkninger for å rydde 
ordinanser. Andre jurister gir en motsatt oppfatning. Likevel oppfatter du ikke 
deres tolkning eller praksis som å være vantro. Men med hensyn til vår prestasjon 
av prostrasjon (sujud), løfter du høye innvendinger og sier at sjiaene er 
avgudsdyrkere, mens du ignorerer din egen lærdes uttalelse om at prostrasjon 
(sujud) på tørt ekskrement er lovlig. 
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Prostrasjon (sujud) på gulvbelegg istedenfor jorden er mot ordren i Koranen 
 
De juridiske avgjørelsene til sjia juristene, som følger de hellige imamer, er tydelig 
i samsvar med den hellige Koranens beordninger. For eksempel betrakter juristene 
deres, bomull, silke og andre gulvbelegg på like linje som jord. Men det er 
åpenbart at disse beleggene ikke er av jord. 
 
Men sjiaene, i lydighet til deres imamer fra Ahlul Bayt som er fra Den hellige 
profeten, sier: "Prostrasjon er ikke lovlig på noe annet enn jorden eller det som 
vokser fra jorden og ikke brukes til å spise eller kle på seg."  
På bakgrunn av dette anklager du dem og kaller dem polyteister. På den andre 
siden kaller du ikke prostrasjon på tørr avføring for polyteisme. Det er ganske 
tydelig at prostrasjon på jorden (som ordinert av Allah) og det å prostrere på 
gulvbelegg er ganske forskjellige ting. 
 
Sheikh: Dere mennesker utfører sajdaen (prostrasjon) på jordstykker fra Karbala. 
Dere holder de små blokkene av jorden fra det landet. De er som avguder, og du 
ser på dem som obligatorisk å prostere på. Selvfølgelig er denne forestillingen mot 
muslimers prinsipper og praksis. 
 
Velmenende: Det er blitt din andre natur å følge dine eldre blindt, selv om det ikke 
passer en rettferdig mann som deg å si at det rene støvet fra Karbala er som et idol. 
 
Respektert venn! Kritikk av enhver tro må være basert på bevis. Hvis du vil 
konsultere sjias bøker om teologi, vil du finne svaret på din kritikk, og du vil ikke 
villede våre sunni brødre med falske innvendinger. 
 
 
Sjiaer anser ikke prostrasjon på leire fra Karbala som obligatorisk 
 
Hvis du kan vise oss en eneste hadith eller uttalelse som indikerer på at prostrasjon 
på leire fra Karbala er obligatorisk i noen av våre kommentarer, skal vi akseptere 
alle dine uttalelser som riktige. Faktisk er det i alle våre bøker om religiøs praksis 
klare instruksjoner om at prostrasjon skal utføres på ren jord i henhold til 
befalinger fra Koranen. Dette inkluderer støv, stein, sand og gress, forutsatt at det 
ikke er et mineral. Videre kan prostrasjon utføres på de ting som vokser fra jorden, 
forutsatt at de ikke brukes til mat eller bekledning. 
 
Sheikh: Så hvorfor holder du regelmessig små leireblokker fra Karbala med deg og 
utfører prostrasjon på dem på tidspunktet for den rituelle bønnen? 
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Sjia holder sajdagahs (et lite stykke av jord) for prostrasjon under bønn 
 
Velmenende: Prostrasjon på ren jord er obligatorisk. Den rituelle bønnen tilbys 
vanligvis i hus innredet med tepper. Selv om teppene er fjernet, inneholder jorden 
under dem vanligvis kalk og andre stoffer som ikke er tillatt å bruke. Derfor har vi 
et stykke jord med oss, slik at vi prostrerer på det. (Mange sjia Mujtahids anser 
kritt-, gips-, kalk- og gruvedriftsteiner som agat (en type steiner) for å være tillatt, i 
fravær av de foretrukne stoffene, men likevel utelukker de faktiske malm og 
raffinerte mineraler. 
 
Sheikh: Det vi ser er at alle sjiaene har et stykke av jorda fra karbala og betrakter 
prostrasjon til det (sujud) noe som obligatorisk. 
 
 
Hvorfor vi prostrerer på jorda fra Karbala 
 
Velmenende: Det er sant at vi utfører sajda på støv fra Karbala, men vi anser det 
ikke som obligatorisk. I henhold til instruksjonene gitt i våre bøker om 
rettsvitenskap, anser vi sajda obligatorisk på ren jord. Imidlertid er ifølge 
Ahlulbayt prostrasjon på den rene jorden fra Hussains gravplass (Karbala) å 
foretrekke. 
 
Det er synd at noen ondsinnede mennesker insisterer på at sjiaene tilber Hussain. 
De støtter deres syn ved å påpeke at sjia utfører sine prostrasjoner på jord tatt fra 
Karbala. Faktisk tilber vi aldri Hussain, Ali eller Muhammad. Vi tilber bare Allah, 
og det er i samsvar med Allahs ordre at vi bare utfører sajda på ren jord. Vår 
prostrasjon er ikke for Hussain. Men ifølge instruksjonene fra de ufeilbare 
(syndfrie) Imamene fra Den hellige profetens avkom, medfører prostrasjon på den 
rene jorda fra Karbala til større belønning for oss, men det er ikke obligatorisk. 
 
Sheikh: Hvordan kan du hevde at karbala-jorden er bestående av spesielle 
egenskaper slik at den fortjener preferanse fremfor annen jord? 
 
 
Egenskapene ved jorden fra Karbala 
 
Velmenende: For det første er det et faktum at forskjellige steder har forskjellige 
egenskaper. Hvert stykke jord har spesielle egenskaper som kun ekspert geologer 
vet. Folk som ikke er spesialister innen dette temaet forstår ikke disse tingene. 
 
For det andre var de spesielle egenskapene til jorda i Karbala kjent før tiden av de 
hellige Imamene. Stedet var gjenstand for spesiell oppmerksomhet i tiden til Den 
hellige profeten, som det har blitt registrert i autentiske bøker av deres egne lærde. 
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I Khasa'isu'l-Kubra, av Jalalu'd-din Suyuti, en rekke hadith av Ummu'l-Mu'minin 
Ummi Salma, Ummu'l-Mu'minin A'ysha, Ummu'l-Fazl, Ibn Abbas og Anas Ibn 
Malik osv. vedrørende jorden i Karbala som er blitt fortalt av dine fremtredende 
lærde og pålitelige berettere, som Abu Nu'aim Ispahani, Baihaqi og Hakim. 
 
En rapport sier: Jeg så Hussain sitte i fanget til sin bestefar, Den hellige profeten, 
som hadde en rød blokk med jord i hånden. Den hellige profeten kysset støvet og 
gråt. Jeg spurte ham hva jorden var. Den hellige profeten sa: "Gabriel har fortalt 
meg at min sønn, denne Hussain, vil bli drept i Irak. Han har hentet denne jorden 
for meg fra det landet. Jeg gråter for lidelsene som kommer til å ramme min 
Hussain." 
 
Deretter overgav Den hellige profeten støvet til Umm Salma og sa til henne: "Når 
du ser denne jorden bli blod, vil du vite at min Hussain er blitt slaktet." 
 
Umm Salma holdt jorden i en flaske og holdt vakt over det til hun så på Ashura-
dagen, 61 E.H. at det ble blod. Da visste hun at Hussain ibn Ali var blitt martyret. 
 
Det er registrert av din fremtredende lærde og av sjias jurister at profeten og 
Imamene ga særlig oppmerksomhet til den rene jorda i Karbala. Etter Imam 
Hussains martyrdom, tok Imam Sayyidu's-Sajidin Zainu'l-Abidin 'Ali Ibn Hussain 
opp noe støv, opplyste at det var hellig støv og holdt det i en pose. Den hellige 
Imamen pleide å utføre sine prostrasjoer på det og gjorde en tasbih ut av det, og 
resiterte Allahs ros på den. 
 
Etter ham betraktet alle de etterfølgende Imamene at jorden var hellig og gjorde 
tasbihs ut av det og en liten blokk (et lite stykke) for å gjøre sujud på. De overtalte 
sjiaene til å utøve sujud på dem, med forståelse for at det ikke var obligatorisk, 
men med sikte på å oppnå større belønning. De hellige Imamene insisterte på at 
sujud foran Allah må være på ren jord, og at det var å foretrekke dersom det ble 
utført på den jorda fra Karbala. 
 
Den store lærden, Abu Ja'far Muhammad Ibn Hassan Tusi, rapporterer i sin 
Misbahu'l-mutàhajjid at Imam Ja'far as-Sadiq holdt en lite stykke av jord fra Imam 
Hussains grav i en gul klut som han åpnet på tidspunktet for bønnene og utførte 
sine sujud på den. sjiaer har lenge holdt denne jorden med dem. Da de fryktet at det 
kunne bli avskåret, knyttede de det til små tabletter eller stykker, som nå kalles 
mohr. Vi anser det som hellig, og under bønner gjør vi ikke sujud på det som en 
tvungen handling, men i lys av dens spesielle natur. Ellers, når vi ikke har ren jord 
med oss, legger vi oss på ren jord eller ren stein. På denne måten utføres vår 
obligatoriske handling. 
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Vi er forbauset over oppførselen til deres lærde, som ikke finner feil med de 
juridiske uttalelsene fra de fire skolene i sunni-islam. Det vil si, hvis Imam A'zam 
sier at i mangel av vann bør ablusjon (wudhu) utføres med nabiz, har Shafi'is, 
Malikis og Hanbalis ikke noe imot det. Hvis Imam Ahmad Hanbal tror på Allahs 
synlighet eller anser det lovlig å tørke vann over turbanen i rituell ablusjon 
(wudhu), kritiserer ikke de andre sekternes lærde ham. På samme måte fordømmer 
de ikke andre unike uttalelser som for eksempel å bli med i ekteskap med unge 
gutter mens de er på reise, prostrasjon på møkk eller forurenset objekt, eller 
samleie med mødre ved hjelp av et klut emballasje. 
 
Men når vi sier at Den hellige profetens avkom har sagt at sujud på karbala-jorden 
er lovverdig, sier dere at sjiaer er polyteister. 
 
 
Alderdom er ikke et kriterium for kalifatet 
 
Nå vil jeg svare på poenget ditt.Under diskusjonen vår vedrørende alderdom og 
konsensus 
, sa du at Abu Bakr hadde fortrinnsrett til kalifatet på grunn av hans alder. Selv 
etter ti netter, hvor jeg har motbevist ditt argument om "konsensus" og preferanse 
basert på alder, løfter du problemene igjen som om ingenting har blitt sagt. Likevel 
vil jeg ikke forlate deg ubesvart. 
 
 
Ali ble utnevnt for formidling av vers i sura bara'a (immuniteten) av den 
hellige Koranen 
 
Du har hevdet at Abu Bakr fortjente prioritet på grunn av hans alder og politiske 
skarphet. Men hvordan kan det ha seg at noen mennesker bestemte seg for at høy 
alder og politisk sluhet skulle være et kriterium for en så viktig sak, når Allah og 
Hans profet ikke gjorde det. For å formidle de første førti versene av Bara'a til 
folket, avsatte Den hellige profeten Abu Bakr og sendte den unge Ali i på hans 
vegne. 
 
Nawab: Respektert herre! Vennligst ikke la dette punktet være vagt. La oss vite av 
hvilket formål Abu Bakr ble avsatt og Ali utnevnt istedet. Da jeg spurte disse 
menneskene (peker på hans lærde) om det, ga de bare et svakt svar og sa at dette 
var en uviktig sak. Vennligst forklar denne saken. 
 
Velmenende: Det muslimske samfunnet, inkludert lærdene og historikerne fra 
begge sektene (sjia og Sunni), anerkjenner det faktum at da de første versene til 
Sura av Bara'a (Immuniteten) ble åpenbart i fordømmelse av idol tilbedere, kalte 
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Den hellige profeten på Abu Bakr og ga ham versene, beordret ham til å ta dem 
med til Mekka og å resitere dem til Mekka-folket under hajj. 
 
Abu Bakr hadde bare gått en kort avstand da Gabriel dukket opp og sa: "Allahs 
Profet! Allah sender sine komplimenter til deg og sier at saken om den hellige 
Koranen skal formidles enten av Den hellige profeten selv eller av en som er av 
han." 
 
Deretter kalte Den hellige profeten på Ali og sa til ham: "Overta for Abu Bakr og 
ta versene av Bara'a fra ham og les dem til avgudsdyrkerne av Mekka."  
 
Ali satte seg straks ut. Han møtte Abu Bakr på Dhu'l-Halifa og formidlet budskapet 
til Den hellige profeten. Han tok versene fra Abu Bakr, og kom til Mekka, leste 
dem for forsamlingen.  
 
Nawab: Har denne saken blitt registrert i våre autentiske bøker? 
 
Velmenende: Jeg har nettopp fortalt deg at hele fellesskapet er enstemmig på dette 
punktet. Jeg vil gi deg noen referanser for nå, slik at når du tenker over saken, vil 
du forstå at det var en veldig viktig affære. 
 
Følgende fremtredende forfattere har rapportert denne saken i sine bøker og 
generelt vitnet til dens sannhet: 
 
Bukhari i Sahih, del IV og V; Abdi i Jam 'al-Bainu's-Sihahi's-Sitta, del II; Baihaqi i 
Sunan, s. 9 og s. 224; Tirmidhi i Jam'i, vol. II, s.135; Abu Dawud i Sunan; 
Khawarizmi i Manaqib; Shukani i Tafsir, vol. II, s. 319; Ibn Maghazili i Faqih al-
Shafi'i i sin Faza'il; Muhammad Ibn Talha Shafi'i i Matalibu's-Suul, s. 17; Sheikh 
Sulayman Balkhi Hanafi i Yanabiu'l-Mawadda, k.18; Muhibu'd-din Tabari i 
Riyazu-Nazara, s. 147 og Dhakha'iru'l-Uquba, s. 69; Sibt Ibn Jauzi i Tadhkira 
Khawasu'l-Umma, s. 22, Imam Abdu'r-Rahman Nisa'i (en av Imamene av Siha) i 
Khasa'isu'l-Alawi, s.14 (har rapportert seks hadither vedrørende dette punktet); Ibn 
Kathir i Ta'rikh al-Kabir, vol. V, s. 38 og vol.VII, s. 357; Ibn Hajar Asqalani i 
Isanaba, vol. II, s. 509; Jalalu'd-din Suyuti i Durru'l-Mansur, vol. III, s. 208 (i 
kommentar til det første verset av Bara'a); Tabari i Jam'u'l-Bayan, vol.X, s. 41, (i 
kommentar til Bara'a); Imam Tha'labi i Tafsir al-Kashfu'l-bayan; Ibn Kathir i 
Tafsir, vol. II, s. 333; Alusi i Ruha'l-Ma'ani, v. III, s. 268; fanatikeren Ibn Hajar 
Makki i Sawa'iq, s.19; Haithami i Majma'u'z-Zawa'id, v.VII, s. 29; Muhammad Ibn 
Ganji Shafi'i i Kifayatu't-Talib, s.125, kap. 62 (rapportering fra Abi Bakr og Hafiz 
Abi Nu'aim og fra Musnad av Hafiz Damishqi som rapportert av Abi Nu'aim på 
forskjellige måter); Imam Ahmad Ibn Hanbal i Musnad, v.I, s. 3 og s. 151, v.III, s. 
283 og v.IV, s. 164-165; Hakim i Mustadrak, v.II, Kitab Maghazi, s. 51 og i v.II i 
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samme bok, s. 331; Mulla 'Ali Muttaqi i Kanzu'l-Ummal, v.I, s. 246 til s. 249 og 
Faza'il-i-'Ali v.VI, s. 154. 
 
 
Årsak til Alis utnevnelse 
 
Sayyid Abdu'l-Hayy: Hvorfor betrodde ikke Den hellige profeten, som handlet i 
overensstemmelse fra Allah, dette oppdraget til Ali i begynnelsen? 
 
Velmenende: Siden ingen grunn til dette faktum er registrert, vet vi ikke. Men mitt 
inntrykk er at denne endringen var ment å vise overlegenhet av Ali. I hvert fall 
motsetter det seg påstanden om at alder eller politiske erfaringer var grunner til å 
unnlate Ali fra kalifatet. 
 
Hvis Ali hadde blitt utnevnt til dette oppdraget i begynnelsen, ville det ha vært en 
vanlig sak, og det ville ikke vært mulig for oss å bevise Alis overlegenhet for deg. 
Hvis Abu Bakrs alder og politiske evne beviste hans overlegenhet, ville han ikke 
ha blitt tilbakekalt fra et slikt oppdrag. Men faktum er at å formidle budskapet om 
profeti er profetenes arbeid eller deres khalifer. 
 
 
Ledsagende rapport fra Abu Bakr 
 
Sayyid: Ifølge noen rapporter sier Abu Huraira at "Ali hadde blitt beordret om å gå 
til Mekka sammen med Abu Bakr for å lære folket ritualene for  Hajj. Ali skulle 
lese versene til Bara'a for folket. Å formidle profetens budskap på denne måten 
indikerte at de var likeverdige. 
 
Velmenende: For det første er dette en forfalsket rapport fra etterfølgerne til Abu 
Bakr. Andre har ikke rapportert dette. 
 
 For det andre var hele samfunnet enige om at Abu Bakr ble kalt tilbake og erstattet 
av Ali. Dette faktum er fortløpende rapportert i de autentiske bøkene i begge 
sektene. 
 
Tydeligvis er konsensusen for hele samfunnet at vi bør stole på de som ofte er 
rapporterte og autentiske hadith. Hvis det er en enkelt rapport som er forskjellig fra 
autentisk hadith, bør vi avvise det. Dette synspunktet holdes av alle menn med 
prinsipper og av beretterne. Alis utnevnelse, og Abu Bakrs retur i en trist og 
desperat tilstand, hvor Den hellige profeten trøster ham og tilfredsstiller ham om at 
det var Allahs vilje - alle disse er generelt anerkjente fakta. 
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Et annet bevis på at alder ikke er et kriterium for kalifatet 
 
Det er et annet bevis på at fortrinnsretten ikke har noen forhold til alder. Retten til 
preferanse oppnås gjennom visdom og fromhet. Den som utmerker seg i kunnskap 
og fromhet, fortjener preferanse. Den hellige profeten sa: "Alle menn er døde, men 
de lærde er i live." 
 
Tilsvarende ga Den hellige profeten Ali første plass blant følgesvennene og sa: 
"Ali er porten til kunnskap." Åpenbart må Den hellige profetens port av kunnskap 
erstatte av andre. 
 
Selvfølgelig var de andre følgesvennene til Den hellige profeten som forble lydige 
mot ham, alle dydige mennesker. Vi nekter aldri den dydige posisjonen til 
følgesvennene, men deres meritter kan ikke bære noen sammenligning med 
merittene av Den hellige profetens port av kunnskap. 
 
 
Den hellige profeten sendte Ali til Jemen 
 
Deres fremtredende lærde har skrevet i detalj vedrørende om da Ali ble sendt til 
Jemen for å lede sitt folk. Imam Abdu'r-Rahman Nisa'i har registrert seks hadith 
om dette punktet, i hans Khasa'isu'l-Alawi. 
 
Også Abu'l-Qasim Hussain Ibn Muhammad Raghib Ispahani, i sin Mahadhiratu'-
Udaba, v.II, s. 212 og andre, har rapportert at da Den hellige profeten beordret Ali 
om å gå til Jemen, sa Ali at han var ung og følte litt motvilje mot å bli plassert over 
eldre menn i stammen. Den hellige profeten svarte: "Sannelig vil Allah lede ditt 
hjerte og gi styrke til din tunge." 
 
Hvis alder var et krav om preferanse, hvorfor sendte Den hellige profeten i nærvær 
av eldre fremtredende følgesvenner, som Abu Bakr, Hazrat Ali til Jemen for å lede 
folket der? 
 
 
Etter Den hellige profeten var Ali veilederen til samfunnet 
 
Å henvende seg til Den hellige profeten Muhammad, sier Allah i den hellige 
Koranen: "Du er bare en advarer, og ethvert folk har sin veileder" (13:7) 
 
Imam Tha'labi, i hans Tafsir al-Kashfu'l-Bayan; Muhammad Ibn Jarir Tabari i hans 
Tafsir; Muhammad Ibn Yusuf GanJi Shafi'i, i Kifayatu't-Talib, kap.62, fra Ta'rikh 
al-Ibn Asakir; Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi i Yanabiu'l-Mawadda slutten av 
kap. 26 fra Tha'labi, Hamwaini, Hakim, Abu'l-Qasim Haskani, Ibn Sabbagh 
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Maliki, Mir Sayyid 'Ali Hamdani og Manaqib of Khawarizmi, som rapporterer på 
autoriteten til Ibn Abbas, Amiru'l-Mu'minin og Abu Buraid Aslami i forskjellige 
ordlyd, hvor det er blitt berettet elleve hadith, hvor hovedpunkt er at når det 
ovennevnte vers ble åpenbart, sa Den hellige profeten at han tok hånden på sitt 
egen bryst og sa: "Jeg er advareren." Deretter satte han hånden på Ali sitt bryst, og 
sa: "Etter meg er du veilederen for samfunnet. De som mottar veiledning fra deg, 
vil være de som er veiledet." 
 
 
Konspirasjoner av fiender 
 
Du sa også at selv etter 25 år, da han var kalif, var det på grunn av hans mangel på 
erfaring i politikken at forstyrrelser og blodsøl førte til. Jeg er ikke sikker på hva du 
mener med politikken. Hvis politikk betyr svik, utføre lovbrudd, og 
sammenblanding mellom rett og galt (som folk i alle aldre har gjort for å sikre 
makt), ville jeg erkjenne at Ali var langt fjern fra en slik politikk. For meg betyr 
politikk rettferdighet og utøvelse av rettmessig autoritet. 
 
 
Ali hatet korrupt politikk 
 
Ali, som var det storslåtte eksemplet på rettferdighet, holdt sterk avstand fra 
korrupt politikk. Som jeg sa tidligere, da Amiru'l-Mu'minin antok det 
tilsynelatende kalifatet, avsatte han umiddelbart alle tidligere tjenestemenn og 
tjenere. 
Abdullah Ibn Abbas (hans fetter) og andre sa: "Det ville være bedre hvis du skulle 
utsette denne beordringen i noen dager, slik at tjenestemenn og guvernører i 
regionene aksepterer kalifatet ditt. Da kan du avvise dem." 
 
Den hellige Imamen sa: "Du har gitt meg råd om politikken i denne saken. Men du 
forstår det ikke om jeg blir svajet av det som kalles 'politikk' og tillater 
undertrykkende hersker å forbli på deres stillinger, selv om det ville være i en kort 
stund ville jeg være ansvarlig overfor Allah for den perioden. På tidspunktet for 
spørsmålet ville jeg være ansvarlig for det. Dette kan ikke forventes av Ali." 
 
For å gjenopprette rettferdighet beordret Ali umiddelbart oppsigelsen av de 
undertrykkende herskerne. Dette tiltaket førte til opposisjonen som var bestående 
av Mu’awiya, Talha, Zubair, og flere andre som igangsatte opprør, mye vold, og 
blodsutgytelser i landet. 
 
Respekterte herrer! Dere misforstår problemet. Siden du ikke har spurt om saken, 
blir du villedet av propagandister som hevder at opprøret under Alis kalifat 
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skyldtes hans mangel på kunnskap om politikk. Nei. Det var andre faktorer 
vedrørende saken. 
 
 
Opprør under Amiru'l-mu'minins kalifat skyldtes fiendskap mot ham 
 
Først i 25 år hadde folk blitt oppfordret til å motsette seg Ali. Det var derfor 
vanskelig for dem å akseptere hans lederskap og kalifat eller å anerkjenne hans 
opphøyde rang. Et eksempel på denne motstanden skjedde på kalifatets første dag. 
En adelsmann  kom inn i moskeens port, og da han så Imamen på prekestolen, 
ropte han: "Må det øyet bli blind, det som ser Ali på prekestolen istedenfor Kalifen 
Umar!" 
 
For det andre var det ikke mulig for verdslige menn å akseptere Alis rettferdighet, 
særlig siden deres selvtillit var overlegen under Uthmans kalifat. Derfor reiste de 
seg mot ham, slik at noen som kunne tilfredsstille deres ønsker, kunne ta over 
makten. Deres ønsker ble oppfylt under Mu'awiyas kalifat. Talha og Zubair sverget 
først troskapsed til Ali, men når de ikke var fornøyd vedrørende deres krav for 
makt, brøt de deres troskapsed og gikk åpent til angrep mot ham i "slaget av 
Kamelen." 
 
 
Aisha var i stor grad ansvarlig for opprøret mot Ali 
 
For det tredje forteller historien oss hvem den virkelige hovedpersonen var som 
forårsaket uroen fra begynnelsen av kalifatet. Var det noen andre enn Ummu'l-
Mu'minin Aisha? Var det ikke Aisha som, ifølge uttalelsene fra både sunni og sjia-
beretninger, satte seg på en kamel (mot Allahs klare uttalelser og Hans hellige 
Profet om at hun skulle bli i huset hennes) å nådde Basra og provoserte til et stort 
slag? 
 
Du hevder at de dødelige-kampene skyldtes Alis mangel på politisk innsikt. Dette 
er en svært misvisende uttalelse. Hvis Aisha ikke hadde gjort opprør mot ham, ville 
ingen ha hatt motet til å motsette seg Ali, etter at Den hellige profeten klart hadde 
erklært: "Å kjempe imot Ali, er som å kjempe mot meg. " Aisha oppmuntret folket 
til å kjempe mot Ali. 
 
 
Ali sine kamper i Jamal, Siffin og Nahrwan var som Den hellige profetens 
kamper mot de vantro 
 
Alis kamper mot fiender og hyklere i slaget ved Basra, Siffin og Nahrwan var som 
Den hellige profetens kamper mot de vantro. 
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Sheikh: Hvordan var kampene mot muslimene lik som kampene mot de 
vantroende? 
 
Velmenende: Dine berømte lærde, som Ahmad Ibn Hanbal i hans Musnad; Sibt Ibn 
Jauzi i Tadhkira; Sulayman Balkhi i Yanabiu'l-Mawadda; Imam Abdu'r-Rahman 
Nisa'i i Khasa'isu'l-Alawi; Muhammad Ibn Talha Shafi'i i Matalibu's-Su'ul; 
Muhammad Ibn Talha Ganji Shafi'i i Kifayatu't-Talib, kap. 37, og Ibn Abi'l-Hadid 
i Sharh al-Nahju'l-Balagha, s. 67, har rapportert at Den hellige profeten profeterte 
(forutså) Alis kamper mot "Nakisin", "Qasitin" og "Mariqin", hvorav blant 
"Nakisin" betydde Talha, Zubair og deres følgesvenner; "Qasitin" betydde 
Mu'awiya og hans etterfølgere; og "Mariqin" betydde Khawarijis (seperatister) av 
Nahrwan. Alle dem var opprørere hvor slakting var tillatt, og Den hellige profeten 
beordret den samme straffen for dem da han forutslo krigingen for disse kampene. 
 
Muhammad Ibn Yusuf Ganji Shafi'i i sin Kifayatu't-Talib, kap. 37, har rapportert 
en hadith fra Sa'id Ibn Jabir, som rapporterte det fra Ibn Abbas at profeten sa til 
Umm Salma: "Dette er Ali Ibn Abi Talib. Hans kjøtt er mitt kjøtt, hans blod er mitt 
blod, og han er for meg hva Aaron var til Moses, bortsett fra at det ikke vil bli noen 
Profet etter meg. Umm Salma, denne Ali er lederen for de troende, lederen for 
muslimene,  mitt “oppbevaringssted for kunnskap”, min etterfølger og porten til 
min kunnskap. Han er min bror i denne verden og i det hinsidige; han er med meg 
på det mest opphøyde stedet; Han vil kjempe mot 'Nakisin', 'Qasitin' og 'Mariqin.' " 
 
Etter å ha sitert denne hadithen, sier Muhammad Ibn Yusuf, at denne hadithen 
beviser at Den hellige profeten hadde informert Ali om kampene mot de tre 
gruppene, og at han hadde beordret Ali om å kjempe mot de tre gruppene. 
 
Makhnaf Ibn Salim er rapportert å ha sagt at da Abu Ayyub Ansari (som var en 
fremtredende følgesvenn av Den hellige profeten) gikk med en hær for å kjempe i 
kampen, sa han: "Abu Ayyub! Så rart av deg! Du er den samme mannen som 
kjempet mot polyteistene ved Den hellige profetens side, men nå er du bøyd på å 
kjempe mot muslimer! "Da sa Abu Ayyub: "Den hellige profeten beordret meg å 
kjempe mot de tre gruppene: de er de Nakisin, Qasitin og Mariqin." 
 
Imam Abu Abdu'r-Rahman Nisa'i i Khasa'isu'l-Alawi, Hadith 155, rapportering fra 
Abu Sa'id Khadiri og Sulayman Balkhi Hanafi i hans Yanabi, s. 59, (kap. II) fra 
Jam'u 'l-Fawa'id, sier at Abu Sa'id sa: «Vi satt sammen med følgesvennene og 
ventet på Den hellige profeten. Da Den hellige profeten kom til oss, så vi at hans 
skoespenne var ødelagt. Han kastet sin sko til Ali, som begynte å reparere den. Da 
sa Den hellige profeten: "Sannelig, det er en blant dere som skal kjempe for 
forsvaret for den riktige tolkningen av den hellige Koranen som jeg har kjempet 
(mot de vantroende)." 
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Så sa Abu Bakr: «Er jeg den mannen?» 
 
Den hellige profeten sa: 'Nei!' 
 
Så sa Umar: "Er det jeg?" 
 
Den hellige profeten sa: 'Nei! Det er mannen som fikser skoene mine.'" 
 
 
Denne hadithen viser at Alis kamper ble kjempet for å bevare (forsvare) den riktig 
tolkning av den hellige Koranen. Det følger derfor at sivile forstyrrelser av Alis 
kalifat ikke skyldtes politisk svakhet av Amiru'l-Mu'minin, men skyldtes 
motstandernes fiendskap. 
 
 
Etter Den hellige profeten var Ali den beste statsmannen 
 
Dere herrer , kan finne det opplysende å studere instruksjonene Ali sendte til sine 
guvernører, militære og sivile offiserer. For eksempel, de ordrene og 
instruksjonene som han sendte til Malik Ashtar og Muhammad Ibn Abu Bakr for 
styringen av Egypt, til Uthman Ibn Hunaif og Abdullah Ibn Abbas fra Basra, og til 
Qutham Ibn Abbas for administrasjonen av Mekka, er modeller av utmerket 
offentlig administrasjon samt sosial rettferdighet. Disse dokumentene er en del av 
Nahju'l-Balagha. 
 
 
Ali hadde kunnskap om den usette verden 
 
Dette faktum er blitt anerkjent av båfdetilhengere av Ali og fiender. Den hellige 
Imamen var Imamu'l-Muttaqin (de frommes høvding). Han hadde fullstendig 
kunnskap om betydningen av den hellige Koranen. Dessuten hadde han kunnskap 
om den usette verden. 
 
Sheikh: Jeg har ikke fulgt din vage setning vedrørende om at Ali hadde kunnskap 
om den usette verden. Vennligst forklar det. 
 
Velmenende: Det er ikke noe vagt i det. Å være klar over det usette betyr å kjenne 
til universets hemmeligheter, som var kjent gjennom guddommelig favør av alle 
profetene og deres etterfølgere? Hver ble gitt så mye kunnskap om det usette som 
Allah mente var nødvendig for at de skulle levere hans budskap. Etter Den hellige 
profeten var Amiru'l-Mu'minin utstyrt med slik kunnskap. 
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Sheikh: Jeg forventet aldri at du ville opprettholde perspektivet over de fanatiske 
sjiaene. Denne rosen (prisingen av en person) er så overdreven at selv den roste 
personen ikke ville akseptere det. Å ha kunnskap om det usette er en egenskap som 
er særegent for Allah alene, ingen av hans skapninger kan ha noen affære med det. 
 
Velmenende: Å tro at de store profetene, deres etterfølgere og andre opphøyde 
tjenere av Allah hadde kunnskap om det usette, har ingenting å gjøre med 
fanatisme. Snarere var det en av deres fortrinn, som viste deres underkastelse til 
Allah. Vi har klare bevis på dette faktum fra hadith og den hellige Koranen. 
 
 
Er kunnskap om det usette begrenset til Allah? 
 
Sheikh: Den hellige Koranen står i motsetning til ditt utsagn. 
 
Velmenende: Kan du resitere disse versene som motstrider utsagnet mitt? 
 
Sheikh: Det er mange vers i den hellige Koranen, som støtter mitt syn. For 
eksempel sier den hellige Koranen: "Og med Ham er nøklene til de usynlige skatter 
- ingen kjenner dem, utenom Ham, og Han vet hva som er i landet og havet, og det 
faller ikke et blad, utenom at Han vet det, heller ikke et korn i jordens mørke, 
heller ikke noe friskt eller tørt, unntatt ifølge en klar bok." (6:59) 
 
Dette er det mest overbevisende beviset på at ingen unntatt Allah har kunnskap om 
det usette. Hvis noen tror på noen andre som har kjennskap til det usette, har han 
gjort en av Hans skapninger til en tilknytning til Allahs egenskaper. 
 
Du hevder at Ali var klar over det usette. Dette betyr at bortsett fra at du gjør ham 
til en tilknytning til Allahs egenskaper, har du gjort hans rang høyere enn Den 
hellige profeten. Den hellige profeten sa gjentatte ganger: "Jeg er en mann som 
dere. Allah alene kjenner det usette." Den hellige profeten uttrykte tydelig sin 
mangel på kunnskap om det usette. 
 
Har du lest verset av den hellige Koranen, som sier: «Si: Jeg er bare et menneske 
som dere, det er åpenbart for meg at deres Gud er en Gud...» (18: 110) Det er den 
eneste forskjellen mellom deg og meg, at åpenbaring fra Allah kommer til meg. 
 
På et annet sted sier Allah: "Si: Jeg kan ikke gjøre verken nytte eller skade for meg 
selv, alt ligger i Guds hånd. Kjente jeg det skjulte, kunne jeg skaffe meg mange 
goder, og vondt ville ikke kommet meg nær. Men jeg er bare en overbringer av 
advarsler og et godt budskap til et folk som tror." (7:188) 
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Og igjen: "Jeg sier ikke til dere at jeg disponerer Allahs skatter eller at jeg kjenner 
til det skjulte." (11:31) 
 
Allah sier igjen: "Si: Ingen i himmelen eller i jorden vet det usette utenom Allah: 
Og de vet ikke når de skal gjenoppstå." (27:65) 
 
Den hellige profeten selv innrømmet at han ikke visste det usette, og at dets 
kunnskap var særegent for Allah. Hvordan kan du hevde at Ali hadde slik 
kunnskap? 
 
Din tro er et forsøk på å hevde Alis overlegenhet til Den hellige profeten. Sier ikke 
den hellige Koranen: "Allah vil heller ikke gjøre dere kjent med det usette ..." 
(3:179) På hvilket grunnlag tror du at noen utenom Allah har kunnskap om det 
usette? 
 
Velmenende: Forordet til uttalelsen din er riktig. Men konklusjonen du har trukket 
er feil. Du har sagt at kjenneren til det usette er Allah; at nøklene til det usette er 
med Allah den Allmektige; og at i følge det siste verset av Sura al-Kahf (Hulen), 
var den siste av profetene, alle andre profeter, etterfølgerne og de hellige Imamene 
lik alle andre mennesker. I deres fysiske struktur ble de skapt som alle andre. Alle 
disse tingene er sanne, og sjia sekten aksepterer dem alle. Også versene du har 
resitert, er helt sanne i sin rette sammenheng. 
 
Men ordene "Den hellige profeten" fra surah Hud henviser til profeten Noah. Vers 
50 av sura av al-An'am (Hulen) refererer til vår opphøyde Profet. Når de vantro 
spurte ham hvorfor det ikke var tegn på at han hadde skattene av Gud eller 
kunnskap om det usette, ble dette åpenbart: "Si: Jeg sier ikke til dere ’Hos meg er 
Guds skatter’. Jeg kjenner ikke det skjulte. Jeg sier heller ikke ’Jeg er en engel’. 
Jeg følger bare det som er åpenbart for meg.... "(6:50) 
 
Dette verset var som svar på den uvitende antakelsen om at profetens handlinger 
kunne påvirkes av verdslige hensyn. Når det gjelder kjennskap til det usette, tror vi 
at profetene og deres etterfølgere hadde det. Jeg knytter dem ikke til Allahs 
egenskaper. Men denne gaven er en del av wahi og ilham (åpenbaring og 
inspirasjon fra Allah) som fjernet uvitenhetens gardiner fra deres syn og avslørte 
virkeligheten til dem. Jeg skal forklare dette i detalj. 
 
 
Kunnskap er av to slag - dhati (selvbestående) og arzi (ervervet) 
 
Vi sjia av Imamiyya-sekten mener at kunnskap er av to slag: Dhati og Arzi. 
 



 448 

Dhati, eller selvbestående kunnskap, er særegent for Allah. Vi kan erkjenne det, 
men kan ikke forstå dens virkelighet. Uavhengig av hvilken måte vi kanskje 
forsøker å forklare det, er selvbestående kunnskap utover menneskets forståelse. 
 
Arzi, eller tilegnet kunnskap, er det som ikke er til stede i mennesket, enten han er 
en profet eller ikke. Han får nytte av det senere. Denne kunnskapen er av to slag: 
tahsili og ladunni. 
 
Tahsili er kunnskapen som er oppnådd gjennom studier og erfaringer. Hvis en 
student følger det normale kurset eller utdanningen, ved at vedkommende f.eks går 
til skolen og lærer fra sin lærer. Hvis Allah vil, vil han skaffe seg kunnskap i 
henhold til hans arbeid og den tiden han bruker på å lære. 
 
Ladunni refererer til den kunnskapen som mannen mottar direkte fra Allah. Han 
lærer ikke det gjennom bokstaver og ord, men mottar det direkte fra Den 
Barmhjertige. Allah sier i den hellige koran: "...Og hvem vi hadde lært kunnskap 
fra oss selv." (18:65) 
 
sjia hevder ikke at kunnskap om det usette var selveksisterende i Den hellige 
profeten eller Imamene, eller at de forsto det usette som Allah gjør. Det vi sier er at 
Allah ikke er avgrenset eller begrenset. Han kan gi kunnskap og kraft til alle han 
liker. Noen ganger gir han kunnskap til mennesket ved hjelp av en lærer og noen 
ganger direkte fra seg selv. Denne direkte-gitte kunnskapen kalles kunnskapen om 
det usette. 
 
Sheikh: Din første uttalelse er riktig, men den guddommelige vilje tillater ikke 
slike unaturlige ting som å gi en mann kjennskap til det usette direkte, det vil si 
uten en lærer. 
 
Velmenende: Nei, du og dine venner tar feil. Faktisk, motstrider du ofte (uten å 
vite det) de fleste av dine egne fremtredende lærde. Allah gav alle Hans profeter og 
deres etterfølgere kunnskap om det usette. Hva enn som var nødvendig for dem å 
utføre sitt oppdrag? 
 
Sheikh: I motsetning til disse versene fra den hellige Koranen, som eksplisitt 
avviser ideen om menneskets kjennskap til det usette, hvilket bevis har du å støtte 
til ditt poeng? 
 
Velmenende: Vi er ikke imot versene til den hellige Koranen. Hvert vers av den 
hellige Koranen ble åpenbart for en bestemt hensikt, noe som var, etter 
omstendighetene, noen ganger negativt og noen ganger positivt. Det er derfor sagt 
at blant versene i den hellige Koranen styrker et vers et annet. Siden de vantro ofte 
krevde mirakler fra Den hellige profeten, ble de negative versene som er nevnt 
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ovenfor, åpenbart. For å bevise det virkelige målet ble positive vers også åpenbart 
slik at stillingen kunne være tydelig. 
 
 
Bevis fra Koranen på at profetene besatt kunnskap om det usette 
 
Sheikh: Dette er veldig rart. Du sier at det er positive bevis i den hellige Koranen 
om at profetene hadde kunnskap om det usette. Vennligst resiter disse versene. 
 
Velmenende: Ikke føl deg forbauset. Du kjenner til dem. 
 
Allah den Allmektige sier: "Han kjenner det skjulte, og Han gjør ingen kjent med 
Sitt skjulte, unntatt et sendebud Han har velbehag i. Og han ferdes med vakt, foran 
og bak så Han kan vite at de har levert Herrens budskap. Han omfatter alt som hos 
dem er, og opptegner alt nøyaktig." (72: 26-28) 
 
Dette verset viser at Allahs opphøyde budbringer som er utrustet med kunnskap om 
det usette, er et unntak. For det andre, verset av surah av Imran-familien, en del 
som du resiterte, beviser mitt poenget. Hele verset lyder som følger: 
"Gud vil ikke la de troende fortsette slik de har det nå, til Han har utskilt de dårlige 
fra de gode. Gud vil ikke avdekke det skjulte for dere. Men Han utvelger den Han 
vil av Sine sendebud. Hvis dere tror og har gudsfrykt, har dere en stor lønn i 
vente." (3:179) 
 
Begge disse versene viser tydelig at Allahs sendebud fikk kunnskap om det usette. 
Hvis ingen unntatt Allah hadde kunnskap om det usette, vil klausulen "Han 
utvelger den Han vil av Sine sendebud" være meningsløs. 
 
Allah sier i surah Hud: "Dette er av fortellingene fra det skjulte som Vi åpenbarer 
for deg. Verken du eller ditt folk kjente dem før dette. Så vis standhaftighet. Det 
endelige utfall er til fordel for de som har taqwa." (11:49) 
 
I sura av Rådet (42) sier Allah: "Således har Vi inngitt deg Ånd av Vår ordning. Du 
visste ikke hva skriften var, og heller ikke troen, men Vi har gjort det til et lys, 
hvorved Vi leder dem Vi vil av Våre tjenere. Sannelig, du leder til rett vei," (42:52) 
 
Hvis kunnskap om det usette ikke eksisterte i verden, hvordan viste profetene 
ukjente ting og forteller folk om deres (folks) private liv? Er det ikke i den hellige 
Koranen hva Jesus sa til Bani Israel? "...Og jeg vil fortelle dere hva dere spiser og 
hva dere lagrer i deres hus..." (3:49) 
 
Hvis jeg siterer alle versene i den hellige Koranen som støtter dette faktum, vil det 
ta lang tid. Så mye som jeg har lagt frem nå virker tilstrekkelig. 
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Sheikh: Slike uttalelser oppfordrer spåmenn, folk som hevder å forutse fremtiden, 
astrologer og andre bedragere som bedrar folk og fyller sine egne lommer med 
penger. 
 
 
Påstander for kunnskap om det usette på andre måter er falske 
 
Velmenende: Tro i sannhet fører ikke til dårlige resultater. Det er folks uvitenhet 
som utsetter dem for slikt. Hvis muslimer fulgte den som besatt kunnskap, i følge 
instruksene gitt av Den hellige profeten, spesielt hvis de ikke hadde forlatt "porten 
til kunnskap" helt fra begynnelsen, ville de ikke ha blitt ofre for ugudelige 
mennesker. Den hellige Koranen sier tydelig "den enn som Han velger fra 
profetene". Ordet "profet" tyder tydelig på at det er utvalgte tjenere av Allah som 
mottar kunnskap om det usette direkte fra Ham, uten å lære det gjennom de vanlige 
måtene. 
 
Hvis en mann som ikke er en profet eller Imam hevder at han kan forutsi det 
usynlige gjennom astrologi, palmistry (spå fremtiden til en person utifra å se på 
strekene på innsiden av hånden), eller tar mye betalt for å forutsi fremtiden, så er 
han en løgner. De sanne muslimene som følger den hellige Koranen tror aldri på 
slike mennesker, og de faller heller ikke for deres svik fordi de vet at de ikke bør 
følge noen annet enn den hellige Koranen og bærerne og kommentatorene til den 
hellige Koranen som er Den hellige profeten Muhammed og hans avkom, som 
samsvarer med Koranen. 
 
Kort sagt, hvis noen utenom Den hellige profeten og hans rene etterfølgere hevder 
at han har kjennskap til det usette og sier at han kan forutse fremtidige hendelser, 
er han uten tvil en bedrager, uansett hvordan han ordlegger seg. 
 
 
Profetenes etterfølgere hadde også kunnskap om det skjulte 
  
Sheikh: Ettersom profetene mottok guddommelige åpenbaringer hadde de ifølge 
din uttalelse kunnskap om det skjulte. Men var Ali også en profet? Eller var han 
assosiert med affærene i profeti slik at han visste om det skjulte? 
  
Velmenende: For det første, hvorfor villeder du oss ved å bruke ordene "ifølge din 
uttalelse"? I stedet for det, hvorfor bruker du ikke ordene "ifølge Allahs uttalelse"? 
Jeg sier ikke noe fra meg selv. Jeg siterer forordningene til den hellige Koranen, og 
på grunnlag av uttalelsene av tolkeren til den hellige Koranen, og Den hellige 
profeten, avdekker jeg dens virkelige betydning. 
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Jeg har fremlagt for deg, på grunnlag av bevisene fra versene i Koranen, profetene 
og sendebudene fra Allah var opphøyde menn og hadde kunnskap om det skjulte.  
Deres egne fremtredende lærde har innrømmet dette faktumet og har vært 
tilbøyelige til å berette tilfeller der Den hellige profeten besitter kunnskap om det 
skjulte. 
  
Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazal sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, v. I, s. 67 (trykt i Egypt), 
beretter en beretning fra Den hellige profeten hvor han sa til Ali: "Etter meg, du 
skal kjempe mot Nakisin, Qasitin og Mariqin." Han sier at dette er et av bevisene 
på profetenskapet til Den hellige profeten, fordi beretningen tydelig forutser den 
ukjente fremtiden. De forutsette hendelsene fant sted omtrent 30 år senere, akkurat 
slik som de hadde blitt forutsagt. 
  
For det andre, sjia hevder ikke Amiru'l-Mu'minin eller de hellige imamene var 
profeter. Vi tror at Muhammed var Allahs siste profet. Ingen var knyttet til ham i 
profeti.Vi tror at hvis noen hadde en tro i strid med dette, er vedkommende en 
vantro. Selvfølgelig tror vi på den guddommelig bemyndigede lederskapet til Ali 
og anser elleve av hans etterkommere som våre hellige imamer og berettigede 
etterfølgere og kalifer til Den hellige profeten. Vi tror at Allah den Allmektige 
hadde bevilget dem kunnskap om det skjulte gjennom Den hellige profeten. 
  
Vi tror at vanlige folkes oppfatning er tilslørt slik at de bare kan se synlige ting. 
Det samme gjaldt for profetene og deres etterfølgere, bortsett fra når 
omstendighetene krevde, Allah den Allvitende, fjernet sløret og åpenbarte 
nødvendig informasjon til dem fra den skjulte verden. Og når kunnskap om det 
skjulte ikke var nødvendig, sløret skilte også de fra den andre verden. 
  
Derfor sa Den hellige profeten en gang: "Hvis jeg visste det skjulte, ville jeg 
faktisk ha hatt mye av det gode." Det er i utgangspunktet ingen besittelse av det 
skjulte. Han visste det bare da sløret ble fjernet, med Allahs velsignelser (og 
tillatelse). 
  
Sheikh: Hvordan og hvor ga Den hellige profeten folk informasjon om det skjulte? 
  
Velmenende: I lys av verset fra den hellige Koranen, som jeg allerede har henvist 
til, anser du Muhammad som profetens segl, Murtaza (den utvalgte) og den sanne 
profeten av Allah? 
  
Sheikh: Det er et merkelig spørsmål. Tydeligvis var Den hellige profeten Murtaza 
og den siste av profetene. 
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Velmenende: Så i henhold til det hellige verset: "Kjenner av det skjulte! Så Han 
gjør ingen kjent med Sitt skjulte, unntatt et sendebud Han har velbehag i…" 
(72:26) 
 
Den hellige profeten besatt kunnskap om det skjulte. Dette verset sier tydelig at 
Allah gir sin kunnskap om det skjulte til hans utvalgte profet. 
  
Sheikh: Hvis vi antar at Den hellige profeten hadde kunnskap om det skjulte, 
hvordan relaterer det seg til din påstand om at Ali også hadde denne kunnskapen? 
  
Velmenende: Igjen, hvis dere folk objektivt ville undersøke de autentiske 
beretningene og Sunna (sedvanen) til Den hellige profeten, vil dere raskt forstå 
fakta knyttet til dette og mange andre spørsmål. 
  
Sheikh: Hvis vår visdom er begrenset, har du ved Allahs nåde et bredt sinn og en 
veltalende tunge. Vennligst forklar beretningen som viser at Ali hadde kunnskap 
om det skjulte. Hvis kunnskap om det skjulte er nødvendig for de hellige 
profetenes etterfølgere, bør det ikke være noe unntak fra denne skikken. 
  
Alle etterfølgerne, spesielt de store kalifene, burde ha hatt kunnskap om det skjulte, 
enda vi ser at ingen av kalifene noensinne har hevdet å besitte noe slikt. Snarere, 
som Den hellige profeten, uttrykte de deres manglende evne til å kjenne det. 
Hvorfor gjør du Ali til et unntak? 
  
Velmenende: For det første har jeg allerede fortalt deg at Den hellige profeten ikke 
hadde den iboende styrken til å kjenne det skjulte. Da han sa: "Hvis jeg visste det 
skjulte, ville jeg faktisk ha hatt mye av det gode," mente han at kunnskap om det 
skjulte ikke var iboende i ham, som det derimot var hos Allah. Da Allah fjernet 
sløret fra Den hellige profeten, ble han kjent med de skjulte realiteter. 
 
 
De hellige imamene var sanne kalifer og hadde kunnskap om det skjulte 
  
For det andre, du sier at hvis Ali hadde kunnskap om det skjulte, burde de andre 
kalifene ha hatt det også. Vi er enige med deg. Vi sier også at profetenes kalifer 
skal ha kunnskap om både de åpenbare og skjulte ting. Faktisk må kalifenes 
kapasiteter og egenskaper likne nøyaktige de av Den hellige profeten i alle saker, 
bortsett fra selve profet seg selv og rollen som sendebud, så vell som de spesielle 
betingelsene for profeti, som inkluderer evnen til å motta direkte åpenbaring 
(wahi). Selvfølgelig kaller du de menneskene kalifer til Den hellige profeten som 
bare ble utnevnt sådan av noen få menn, selv om Den hellige profeten hadde 
forbannet dem, som for eksempel Mu'awiya. 
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Men vi sier at kalifer og etterfølgere til Den hellige profeten er de som ble utvalgt 
som kalifer av Den hellige profeten selv, akkurat som tidligere profeter hadde 
utvalgt sine egne etterfølgere. Så kalifene og etterfølgere som ble utvalgt av Den 
hellige profeten ved Allahs ordre, representerte utmerket hans egenskaper, og av 
den grunn hadde de kunnskap om det skjulte. De sanne kalifene var tolv personer 
og deres navn er registrert i deres egne beretninger. De er Den hellige profetens 
familie og inkluderer Ali og hans elleve etterkommere. Og det faktum at de andre 
ikke var utvalgte kalifer, er angitt av din egen uttalelse, som er bekreftet av deres 
store lærde, at de ofte uttrykte sin uvitenhet om selv vanlige ting, for ikke å nevne 
kunnskap om det skjulte. 
 
 
Porten til kunnskap 
  
For det tredje, du spør om hva slags beretninger som beviser at Amiru'l-Mu'minin 
Ali hadde kunnskap om det skjulte. Faktisk er det mange beretninger som støtter 
dette faktumet. Den ene kalles "Beretningen av Medina." Det er nesten 
kontinuerlig fortalt av begge sekter (sjia og sunni) om at Den hellige profeten ved 
mange anledninger sa om Ali at han var "porten til hans kunnskap". Dette var 
ordene hans: "Jeg er kunnskapens by, og Ali er dens port. Så den som ønsker å 
søke kunnskap, må komme gjennom porten." 
  
Sheikh: Denne beretningen er ikke autentisk i henhold til våre lærde. Selv om det 
er en slik beretning, må det være en enslig beretning og en av de beretningene som 
er svake. 
  
Velmenende: Det er synd at du kaller denne sterke beretningen for en enslig 
beretning, eller en av de svake beretninger. Din fremtredende lærde har bekreftet 
det. Du bør undersøke i Jam'u'l-Jawami'y av Suyuti; Tahdhibu'l-Ansar av 
Muhammad Ibn Jarir Tabari; Tadhkiratu'l-Abrar av Sayyid Muhammad Bukhari; 
Mustadrak av Hakim Nishapuri; Naqdu's-Sahili av Firuzabadi; Kanzu'l-'Ummal av 
'Ali Muttaqi Hindi, Kifayatu't-Talib av Ganji Shafi'i; og Tadhkiratu'l-Muzu'a av 
Jamalu'd-din Hindi. De skriver: 
  
"Hvis noen avviser denne beretningen, tar han sannelig feil." Også i Rauzatu'l-
Nadiya av Amir Muhammad Yamani, Bahru'l-Asanid av Hafiz Abu Muhammad 
Samarqandi og Matalibu's-Su'ul av Muhammad Ibn Talha Shafi'i, har de generelt 
bekreftet troverdigheten av denne beretningen. 
  
Denne beretningen er blitt fortalt på forskjellige måter og fra forskjellige kilder. De 
fleste av følgesvennene og tilhengerne har fortalt det, blant annet Ali, Abu 
Muhammad Hassan Ibn Ali, profetens eldste barnebarn, Abdullah Ibn Abbas, Jabir 
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Ibn Abdullah Ansari, Abdullah Ibn Mas'ud, Hudhaifa Ibn al-Yaman, Abdullah Ibn 
Umar, Anas Bin Malik og Amr Bin As. 
  
Blant tabi'in (andre generasjon etter følgesvennene) har følgende berettet denne 
beretningen: Imam Zainu'l-Abidin, Imam Muhammad Baqir, Asbagh Ibn Nabuta, 
Jarir Azzabi, Harith Ibn Abdullah Hamdani Kufi, Sa'd Ibn Ta'rifu 'l-Hanzali Kufi, 
Sa'id Ibn Jabir Asadi Kufi, Salma Ibn Kuhail Hazarmi Kufi, Sulayman Ibn Mihran 
A'mash Kufi, Asim Ibn Hamza Saluli Kufi, Abdullah Ibn Uthman Ibn Khisam al-
Qari al-Makki, Abdu'r- Rahman Ibn Uthman, Abdullah Ibn Asila al-Muradi, Abu 
Abdullah Sanabahi, og Mujahid Ibn Jabir Abu'l Hajjaj al-Makhzumi al-Makki. 
  
Foruten sjia lærdene, som enstemmig opprettholder denne beretningen, har mange 
av dine egne fremtredende berettere og historikere berettet det. Jeg har sett omtrent 
200 referanser fra deres lærde som har berettet denne hellige beretningen. Jeg vil 
peke ut noen av de berømte lærde og deres bøker. 
  

Sunni lærde som har fortalt beretningen om "byen av kunnskap" 

  
(1) Tredje århundres kommentator og historiker Muhammad Ibn Jarir Tabari (d. 
310 E.H.): Tahdhibu'l-Athar. 
  
(2) Hakim Nishapuri (d. 405 E.H.): Mustadrak, v.III, s. 126, 128, 266. 
  
(3) Abu 'Isa Muhammad Ibn Tirmidhi (d. 289 E.H.): Sahih 
  
(4) Jalalu'd-din Suyuti (d. 911 E.H.): Jam'u'l-Jawami'y og Jam'u's-Saghir, v.I, s. 
374. 
  
(5) Abu'l-Qasim Sulayman Ibn Ahmad Tabrani (d. 491 E.H.): Kabir og Ausat. 
  
(6) Hafiz Abu Muhammad Hassan Samarqandi (491 E.H.): Bahru'l-Asanid. 
  
(7) Hafiz Abu Nu'aim Ahmad Ibn Abdullah Ispahani (d.410 E.H.): Ma'rifatu'l-
Sahaba. 
  
(8) Hafiz Abu Amr Yusuf Ibn Abdullah Ibn Abdu'l-Bar Qartabi (d. 463 E.H.): 
Isti'ab, v.II, s. 461. 
  
(9) Abu'l-Hassan Faqih Shafi'i 'Albn Muhammad Ibn Tayyib al-Jalabbn Maghazili 
(d. 483 E.H.): Manaqib. 
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(10) Abu Shuja 'Shirwaih Hamadani Dailami (d. 509 E.H.): Firdausu'l-Akhbar. 
  
(11) Abu'l-Mu'ayyid Khatib Khawarizmi (568 E.H.): Manaqib, s. 49 og Maqtalu'-
Hussain, v.I, s. 43. 
  
(12) Abu'l-Qasim Ibn Asakir 'Albn Hassan Damishqi (døde 572 E.H.): Ta'rikh al-
Kabir. 
  
(13) Abu'l-Hujjaj Yusuf Ibn Muhammad Andalusi (døde 605 E.H.): Alif-Bas, v.I, 
s. 222. 
  
(14) Abu'l-Hassan Albn Muhammad Ibn Athir Jazari (døde  630 E.H.): Asadu'l-
Ghaiba, v. IV, s.22. 
  
(15) Muhibu'd-din Ahmad Ibn Abdullah Tabari Shafi'i (døde 694 E.H.): Riyazu'l-
Nuzra, v.I, s.129 og hakha'iru'l-Uquba, s.77. 
  
(16) Shamsu'D-Din Muhammad Ibn Ahmad Dhahabi Shafi'i (døde 748 E.H.): 
Tadhkiratu'-Huffaz, vol.IV, s.28. 
  
(17) Badru'd-Din Muhammad Zarkashi Misri (døde 749 E.H.): Faizu'l-Qadir, vol. 
III, s. 47. 
  
(18) Hafiz 'Albn Abi Bakr Haithami (døde 807 E.H.): Majma'u'z-Zawa'id, Vol.IX, 
s.114. 
  
(19) Kamalu'd-Din Muhammad Ibn Musa Damiri (døde 808 E.H.): Hayatu'l-
Haiwan, vol. I, s. 55. 
  
(20) Shamsu'd-Din Muhammad Ibn Muhammad Jazari (døde 833 E.H.): Asnu'l-
Matalib, s. 14. 
  
(21) Shahabu'd-Din Ibn Hajar Ahmad Ibn 'Ali Asqalani (døde 852 E.H.): 
Tahdhibu'l-Tahdhib, vol.vii, s.337. 
  
(22) Badru'd-Din Mahmud Ibn Ahmad Aini Hanafi (døde 855 E.H.): Umdatu'l-
Qari, vol vii, s. 631. 
  
(23) 'Albn Hisamu'd-Din Muttaqi Hindi (døde 975 E.H.): Kanzu'l-Ummal, vol. vi, 
s.156. 
  
(24) Abu'r-Ra'uf Al-Munawi Shafi'i (døde 1031 E.H.): Faizu'l-Qadir, Sharh al-
Jami'u'l-Saghir, vol. iv, s. 46. 
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(25) Hafiz 'Albn Ahmad Azizi Shafi'i (døde 1070 E.H): Siraju'l-Munir Jam'u's-
Saghir, vol. III, s. 63. 
  
(26) Muhammad Ibn Yusuf Shami (døde 942 E.H.): Subulu'l-Huda wa'l-Rishad fi 
Asma'i Khairu'l-Ibad. 
  
(27) Muhammad Ibn Yaqub Firuzabadi (døde 817 E.H.): Naqdu's-Sahih. 
  
(28) Imam Ahmad Ibn Hanbal (døde 241 E.H.): Mujaladab al-Munaqab, Musnad. 
  
(29) Abu Salim Muhammad Ibn Talha Shafi'i (døde 652 E.H.): Matalibu-s-Su'ul, s. 
22. 
  
(30) Sheikhu'l-islam Ibrahim Ibn Muhammad Hamwaini (døde 722 E.H.): 
Fara'idu's-Simtain. 
  
(31) Shahabu'd-Din Dowlat Abadi (døde 849 E.H.): Hidayatu's-Su'ada. 
  
(32) Allama Samhudi Sayyid Nuru'd-Din Shafi'i (døde 911 E.H.): Jawahiru'l-
Iqdain. 
  
(33) Qazi Fazl Ibn Ruzbahan Shirazi: Ibta'lu'l-Batil. 
  
(34) Nuru'd-Din Ibn Sabbagh Maliki (døde 855 E.H.): Fusulu'l-Muhimma, s. 18. 
  
(35) Shahabu'd-Din Ibn Hajar Makki (en bitter fiende og fanatiker, døde 974 E.H.): 
Sawa'iq al-Muhriqa. 
  
(36) Jamalu'd-Din Ata'ullah Muberetning al-Shirazi (døde 1000 E.H.): Arba'in. 
  
(37) Ali Qari Harawi (døde 1014 E.H.): Mirqat Sharh al-Mishkat. 
  
(38) Muhammad Ibn Ali as-Subban (døde 1205 E.H.): Is'afu'-Raghibin, s.156. 
  
(39) Qazi Muhammad Ibn Sukani (døde 1250 E.H): Fawa'idu'l-Majmu'a fi'l-
Beretningi'l-Muzu'a. 
  
(40) Shahabu'd-din Sayyid Mahmud Alusi Baghdadi (døde 1270 E.H.): Tafsir al-
Ruhu'l-Ma'ani. 
  
(41) Imam Al-Ghazali: 'Ihya'u'l-Ulum. 
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(42) Mir Sayyid 'Ali Hamadani Faqih al-Shafi'i: Mawaddatu'l-Qurba. 
  
(43) Abu Muhammad Ahmad Ibn Muhammad Asimi: Zainu'l-Fata (Kommentar 
om Sura 'Hal Ata'). 
  
(44) Shamsu'd-Din Muhammad Ibn Abdu'r-Rahman Sakhawi (døde 902 E.H.): 
Maqasidu'l-Hassana. 
  
(45) Sulayman Balkhi Hanafi (døde 1293 E.H.): Yanabiu'l-Mawadda, Ch. xiv. 
  
(46) Yusuf Sibt Ibn Jauzi: Tadhkirat al-Khawasu'l-Umma. 
  
(47) Sadru'd-Din Sayyid Hussain Fuzi Harawi: Nuzahatu'l-Arwah. 
  
(48) Kamalu'd-Din Hussain Meibudi: Sharh al-Diwan. 
  
(49) Haiz Abu Bakr Ahmad Ibn 'Ali Khatib Baghdadi (døde 463 E.H.): Ta'rikh, 
vol. II, s. 377, vol. iv, s. 348 og vol. vii, s. 173. 
  
(50) Muhammad Ibn Yusuf Ganji Shafi'i (døde 658 E.H.): Kifayatu't-Talib, slutten 
av Kap. 58. Etter å ha sitert tre autentiske beretninger fra Den hellige profeten, sier 
han: "Kort sagt, de høyt lærte følgesvennene, neste generasjon etter dem, og 
profetens avkom, har alle anerkjent dydene, den omfattende kunnskapen og 
dømmekraften til Ali.Abu Bakr, Umar og Uthman, samt andre lærde følgesvenner 
pleide å rådføre seg med ham om forhold knyttet til religion og fulgte hans råd i 
administrative saker for å være sikker. De innrømmet at han var overlegen dem i 
kunnskap og visdom. Og denne beretningen overvurderer ikke ham ettersom hans 
verdighet hos Allah, Den hellige profeten og de troende er mye høyere enn det. 
Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Al-Siddiqi Maghribi har i bekreftelse på denne 
hellige beretningen skrevet en bok, Fathul-Mulku'l-'Ali bi Sihat al-Beretning al-
Bab al-Madinatu'l-Ilm, (trykt av Ilamiyyah Press, Egypt, 1354 E.H). Hvis du ikke 
er fornøyd selv nå, kan jeg gi deg flere referanser. 
 
 
Å omtale Alis meritter er tilbedelse 
  
Sayyid Adi'l -Akhtar: (En lærd, litterær mann og lederskikkelse blant Sunni) Jeg 
har ofte sett i beretninger at Den hellige profeten har sagt at det å omtale om Alis 
dyder er tilbedelse. Den store lærden, Mir Sayyid Ali Hamadani Shafi'i, skriver i 
sin Mawaddatu'l-Qurba at Den hellige profeten sa at englene observerer med en 
spesiell oppmerksomhet på samlingen der dydene og merittene til Ali er omtalt. De 
påkaller Allahs velsignelser for de menneskene. Videre, å omtale Den hellige 
profetens beretninger, er i seg selv tilbedelse. Så jeg ber om at du forholder deg til 
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mer detaljerte beretninger slik at denne samlingen kan være sentrum for mer 
utmerket tilbedelse. 
 
 
Beretningen "Jeg er visdommens hus" 
  
Velmenende: Det er en beretning som har blitt berettet kontinuerlig. Beretterne til 
begge sektene har fortalt den. Blant deres lærde som har berettet den er Imam 
Ahmad Ibn Hanbal (Manaqib, Musnad, Hakim (Mustadrak, Mulla 'Ali Muttaqi 
(Kanzu'l-Ummal, del VI, s. 401, Hafiz Abu Nu'aim Isfahani (Hilyatu'l -Auliya, v., 
s. 64, Muhammad Ibn Sabban Misri (Is'afu'r-Raghibin, Ibn Maghazili Faqih Shafi'i 
(Manaqib), Jalalu'd-Din Suyuti (Jam'u-s-Saghir, Jam'u'l-Jawami'y og La'aliu'l-
Masnu'a, Abu 'Isa Tirmidhi (Sahih, v.II, s.214, Muhammad Ibn Talha Shafi'i 
(Matalibu's-Su'ul, Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi (Yanabiu'l-Mawadda), 
Muhammad Ibn Yusuf Ganji Shafi'i (Kifayatu't-Talib, Sibt Ibn Jauzi (Tadhkirat al-
Khawasu'l- Umma), Ibn Hajar Makki (Sawa'iq Muhriqa, 9, Fasl 2, s. 75, Muhibu'd-
Din Tabari (Riyazu'n-Nuzra), Sheikhu'l-islam Hamwaini (Fara'idu's-Simtain), Ibn 
Sabbagh Maliki (Fusulu'l-Muhimma), Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali (Sharh al-Nahju'l-
Balagha), og en rekke andre. De bekrefter autentisiteten til denne beretningen og 
har sitert Den hellige profeten si: "Jeg er visdommens hus, og Ali er dens port, så 
hvis noen ønsker å få kunnskap, bør han komme til porten." 
  
Muhammad Ibn Yusuf Ganji Shafi'i har viet kapittel 21 til denne beretningen. Etter 
å ha gitt sine kilder og referanser, gir han sin egen kommentar til den. Han sier at 
denne beretningen er høyt opphøyet. Det er, Allah den Allmektige, som er kilden 
til visdom og kunnskap om alle ting, og som lærte Den hellige profeten, som også 
videreførte disse egenskaper og evner til Ali det å tilkalle til det gode og forby 
onde handlinger. Derfor sa Den hellige profeten: "Ali er døren til min visdom. Det 
vil si at hvis du ønsker å dra nytte av min visdom, bør du vende deg til Ali, slik at 
virkelighetene kan bli gjort åpenbare for deg." Ibn Maghazili Shafi' Manaqib, Ibn 
Asakir i hans Ta'rikh (skriver fra sine egne sheiker), Khatib Khawarizm i Manaqib, 
Sheikh'l-islam Hamwaini i Fara'id, Dailam i Firdaus, Muhammad Yusuf Ganji 
Shafi' i Kifayatu't-Talib, s. 58, Sheikh Sulayman Balkhi Hanaf i Yanabiu'l-
Mawadda, k. XIV, og andre av deres fremtredende lærde har berettet fra Ibn Abbas 
og Jabir Ibn Abdullah Ansari at Den hellige profeten holdt Ali ved hånden og sa: 
"Dette er Ali, mesteren og høvdingen til de dydige og utrydder av de vantro. Den 
som hjelper ham, er den støttede, og den som forlater ham, skal selv bli forlatt." Da 
hevet Den hellige profeten sin stemme og sa: "Jeg er kunnskapens by, og Ali er 
dens port. Så hvis noen ønsker å oppnå kunnskap, må han komme gjennom 
porten." 
  
Shafi'i beretter også at Den hellige profeten sa: "Jeg er kunnskapens by, og Ali er 
dens port. Ingen kommer inn i huset unntatt gjennom porten." 
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Forfatteren av Manaqib al-Fakhira beretter fra Ibn Abbas at Den hellige profeten 
sa: Jeg er kunnskapens by, og Ali er dens port. Så den som ønsker å få kjennskap 
til religion, må komme til porten." Så sa han: "Jeg er kunnskapens by og du, Ali, er 
dens port. Han lyver han som tror at han kan nå meg gjennom på noen annen måte 
enn gjennom deg." 
  
Ibn 'Abi'l-Hadid  Sharh al-Nahju'l-Balagha, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Sa'da'd-din 
Muhammad Hamwaini i Fara'idu's-Simtain fra Ibn Abbas, den store Khatib 
Khawarizm i Manaqib fra Amr Ibn As, Imamu'l-Haram Ahmad Ibn Abdullah 
Shafi' i Dhakha'iru'l-Uquba, Imam Ahmad Ibn Hanbal i Musnad, Mir Sayyid 'Ali 
Hamdan Mawaddatu'l-Qurba. Og til og med den store fanatikeren Ibn Hajar i 
Sawa'iq al-Muhriqa, k. IX, Fasl 11, s. 75, Beretning 9 fra Bazaz ut av de førti 
beretninger som han har registrert om merittene til Ali, Tabrani i hans Ausat fra 
Jabir Ibn Abdullah Ansari, Ibn Adi fra Abdullah Ibn 'Umar Hakim og Tirmidhi fra 
Ali har berettet at Den hellige profeten av Allah sa: "Jeg er kunnskapens by, og Ali 
er dens port. Så alle som søker kunnskap må komme gjennom porten." 
  
Da sier de om samme beretning: De uvitende folk har nølt med å akseptere denne 
beretningen, og noen av dem har sagt at dette er en forfalsket beretning. Men når 
Hakim (forfatteren til Mustadrak) som dere anser som autoritet, hørte disse tingene 
sa han: "Sannelig, dette er en sann beretning." 
 
 
Utredning av beretningen "Porten av kunnskap" 
  
Forfatteren av Abaqatu'l-Anwar, Allama Sayyid Hamid Hussain Dihlawi Sahib, 
har samlet to volumer som viser kildene og sannheten til denne beretningen. Hver 
av disse volumene er like store som enhver av volumene til Sahih av Bukhari. 
  
Jeg husker ikke hvor mange kilder han har sitert fra eminente sunni lærde for å 
bevise at beretterne av denne beretningen danner en ubrutt sekvens av overføring, 
men så mye husker jeg: Da jeg leste det, ba jeg for denne fremtredende mannen, 
som var så ærlig og som hadde tatt så mye ansvar i å sammenstille boken. Boken 
beviser at Ali hadde en unik posisjon blant den hellige profeters følgesvenner. 
  
Nå for Allahs skyld, vær rettferdig. Var det riktig å lukke kunnskapsdøren som 
Den hellige profeten hadde åpnet for samfunnet? Var folket berettiget til å åpne 
døren til en mann av eget valg, som ikke hadde noe i forhold til Alis 
kunnskapsnivå? 
  
Sheikh: Vi har nok diskutert tilstrekkelig det faktum at denne beretningen er 
generelt akseptert av våre lærde. Det er ingen tvil om at noen av beretterne har sagt 
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at det er en svak, enslig beretning, mens andre har uttalt at den har blitt berettet 
kontinuerlig. Men hva har dette å gjøre med "kunnskap om det skjulte" som Ali 
angivelig ha besittet? 
 

Ali hadde kunnskap om det skjulte 

  
Velmenende: Har du ikke innrømmet tidligere at den siste av profetene var den 
beste mannen av alle skapte vesener? Og sier ikke Koranen at Allah åpenbarer sine 
hemmeligheter til ingen "utenom til de av profetene som han velger?" Allah fjernet 
sløret fra ham og gav ham kunnskap om det skjulte. Så, bortsett fra andre former 
for kunnskap som han besatt, besatt han kunnskap om det skjulte. 
  
Da Den hellige profeten sa: "Jeg er kunnskapens by og Ali er dens port", kunne all 
kunnskap om byen bli oppnådd gjennom "porten av kunnskap." Slik kunnskap 
inkluderte kunnskapen om det skjulte. 
  

Ali kjente de tilsynelatende og skjulte betydninger av den hellige Koranen 
  
Blandt annet, har Hafiz Abu Nu'aim Ispahani i Hilyatu'l-Auliya, v.I, s. 65, 
Muhammad Ibn Yusuf Ganji Shafi' i Kifayatu't-Talib, Kap, 74, og Sulayman 
Balkhi Hanaf i Yanabiu'l-Mawadda, Kap, 14, s. 74, fra Faslu'l-Khitab- sitert 
Abdullah Ibn Mas'ud, skrevet at skriveren av Wahi (åpenbaringer), sa: "Sannelig 
ble Koranen åpenbart på syv bokstaver, hvor hver bokstav har en tilsynelatende og 
en skjult betydning. Sannelig, Ali forstår både den tilsynelatende og den skjulte 
meningen av Koranen." 
  
 
Den hellige profeten åpnet 1000 kapitler av kunnskap i Alis hjerte 
  
Din store lærde har anerkjent i deres autentiske bøker at Ali hadde kunnskap om 
det skjulte. Etter Den hellige profeten var han Murtaza (den utvalgte) blant hele 
samfunnet. 
  
Abu Hamid Ghazali, i hans Bayan al-Ilmu'l-Ladunni, har berettet at Ali skal ha 
sagt: "Den hellige profeten satte hans tunge i munnen min. Fra Den hellige 
profetens spytt ble det åpenbart for meg tusen kapitler om kunnskap, og fra hvert 
kapittel ble ytterligere 1000 kapitler åpenbart for meg." (PS: ”satte sin tunge i min 
munn og fra spyttet til Den hellige profeten..” dette er ment symbolsk og ikke som 
noe bokstavelig). 
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Deres berømte leder, Sulayman Balkhi Hanafi, i hans Yanabiu'l-Mawadda, kap. 
XIV, s. 77 beretter fra Asbagh Ibn Nabuta, som sitert Amiru'l-Mu'minin hvor han 
skal ha sagt: "Sannelig, Den hellige profeten lærte meg 1000 kapitler av kunnskap, 
hvor hvert kapittel åpnet ytterligere 1.000 kapitler og utgjorde en million. Så jeg 
vet hva som allerede har skjedd, og hva som skal skje fram til Dommens dag." 
  
I det samme kapittelet beretter han fra Ibn Maghazili om den sistnevntes egen 
autoritet fra Abu's-Sabba, som berettet fra Ibn Abbas, som siterte Den hellige 
profeten på følgende vis: "På natten av mi'raj (himmelfartsreisen), da jeg var i 
Allahs tilstedeværelse, snakket han fortrolig med meg. Hva enn jeg lærte, lærte jeg 
til Ali. Han er porten til min kunnskap." 
  
Den store forfatteren, Mu'affaq Ibn Ahmad Khawarizmi, berettet det samme fra 
Den hellige profeten på denne måten: "Gabriel brakte meg et teppe fra paradiset. 
Jeg satte meg på den til jeg ble bragt i nærheten av min Herre.Så snakket Han med 
meg og fortalte meg hemmelige ting. Hva enn jeg lærte ble kommunisert av meg til 
Ali. Han er porten til min kunnskap." Da tilkalte Den hellige profeten på Ali og sa 
Ali! Å være i samsvar med deg, er å være i samsvar med meg; Å motsette seg deg 
er å motsette seg meg. Du er kunnskapen som knytter meg og mitt samfunn." 
  
Hafiz Abu Nu'aim Ispahani i Hilyatu'l-Auliya, Mulla 'Ali Muttaq i Kanzu'l-Ummal, 
Kap. v.VI, s.392, og Abu Ya'la beretter fra Ibn Lahi'a, som har berettet fra Hayy 
Ibn Abd Maghafiri, som berettet fra Abdu'r-Rahman, som berettet fra Abdullah Ibn 
Umar, som berettet da Den hellige profeten var på sitt dødsleie, sa han dette: 
"Bring broren min til meg." 
  
Da Abu Bakr kom til ham, vendte Den hellige profeten sitt ansikt fra ham. Igjen sa 
han: "Bring broren min til meg." Da kom Uthman, og Den hellige profeten vendte 
også ansiktet fra ham. Noen andre beretter etter Abu Bakr kom Umar og deretter 
Uthman. 
  
Deretter ble Ali kalt inn. Den hellige profeten dekket ham med sitt teppe og hvilte 
hodet på ham. 
  
Når Ali kom ut, spurte folk ham: "Ali! Hva sa Den hellige profeten til deg?" 
  
Imamen sa: "Den hellige profeten har lært meg 1000 kapitler om kunnskap, og 
hvert av kapitlene består av 1000 kapitler." 
  
Hafiz Abu Nu'aim Ahmad Ibn Abdullah Ispahani (d.430 E.H) i sin Hilyatu'l-
Auliya, v.I, s. 65, skriver om Alis meritter, Muhammad Jazar Asnu'l-Matalib, s.14, 
og Muhammad Ibn Yusuf Ganji Shafi' i Kifayatu't-Talib, kap. 48, har berettet med 
pålitelige kilder fra Ahmad Ibn Imran Ibn Salma Ibn Abdullah at han sa: "Vi var i 
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Den hellige profetens selskap da han spurte om Ali ibn Abu Talib. Den hellige 
profeten sa: "Visdom var delt inn i ti deler, hvorav ni ble gitt til Ali og en ble gitt 
til hele menneskeheten." 
  
Også Mu'affaq Ibn Ahmad Khawarizmi i Manaqib, Mullah 'Ali Muttaq i Kanzu'l-
Ummal, v. VI, s. 156 og 401 fra mange fremtredende lærde, Ibn Maghazili Faqih 
Shafi' i Faza'il og Sulayman Balkh i Yanabiu 'l-Mawadda med de samme 
autoritetene fra forfatteren av Wahi, Abdullah Ibn Mas'ud, Muhammad Ibn Talha 
Shafi' i Matalibu's-Suul, s. 14, og mange andre beretter fra Hulays Ibn 'alqama at 
når profeten ble spurt om Ali sa han: "Visdom er delt inn i ti deler, hvorav ni ble 
gitt til Ali, og hele menneskeheten fikk en del. Av den ene delen var Alis del også 
den største." 
  
Også i Yanabiu'l-Mawadda, kap.14, berettes det fra Sharh al-Risala Fathu'l-Mubin 
av Abu Abdullah Muhammad Ibn 'Ali al-Hakim Tirmidhi at Abdullah Ibn Abbas 
berettet følgende beretning: "Kunnskapen har ti deler. Ni deler er utelukkende for 
Ali, og den resterende tiende delen er for hele menneskeheten. Av den ene delen 
ble Ali gitt den største andelen." 
  
Også Muttaqi Hind i Kanzu'l-Ummal, v.VI, s. 153, Khatib Khawarizm i Manaqib, 
s. 49 og Maqtalu'l-Hussain, v. s. 43, Dailam i Firdausu'l-Akhbar og Sulayman 
Balkh i Yanabiu'l-Mawadda, kap.III, berettes det at Den hellige profeten skal ha 
sagt: "Etter meg i hele mitt samfunn er den mest lærte og den klokeste personen 
Ali ibn Abu Talib." 
  
 
Betroelsen av profetens kunnskap til Ali 
  
Vi sier ikke at Ali ibn Abu Talib og hans elleve etterkommere, Imamene, mottok 
kunnskap direkte fra Allah gjennom Wahi (åpenbaring) slik som Den hellige 
profeten gjorde. Men vi tror at den siste av Allahs profeter var sentrum for Allahs 
velsignelse. Hva enn slags nytte som er gitt til skapelsen kommer fra Allah den 
Allmektige gjennom Den hellige profeten. 
  
Så all kunnskap, inkludert de viktige begivenhetene fra fortid og fremtid, ble gjort 
kjent for dem under Den hellige profetens liv. Enkelte kunnskaper ble betrodd av 
Den hellige profeten da han var i ferd med å forlate denne verden. 
  
Deres egne lærde har sitert en beretning fra Ummu'l-Mu'minin Aisha angående 
dette punktet. På slutten av beretningen sier hun: "Den hellige profeten kalte på Ali 
og omfavnet ham og dekket hodet hans med en kort kappe. Jeg satte hodet mitt 
frem og prøvde så godt jeg kunne å lytte til dem, men jeg kunne ikke forstå noe. 



 463 

Da Ali reiste opp hans hode, var pannen hans var dekket av svette. Folkene sa til 
ham: 'Ali! Hva sa Den hellige profeten til deg i løpet av denne lange tiden?' 
  
Da sa Ali: 'Den hellige profeten har sannelig lært meg 1000 kapitler av kunnskap, 
som hvert av de åpnet 1000 andre kapitler." 
  
I de tidlige dagene av hans profetenskap (som jeg har nevnt i de forrige nettene) 
holdt Den hellige profeten et selskap til førti av hans nærmeste slektninger i Abu 
Talibs hus. Etter at han kunngjorde sitt profetenskap, var Ali den første som 
kunngjorde sin tro. Den hellige profeten holdt ham i armene og satte hans spytt  
(”spytt” her er også ment symbolsk og ikke som noe bokstavelig) i munnen hans. 
Ali sa senere om denne hendelsen: "Umiddelbart etter dette sprang vannkilder opp 
i brystet mitt." Deres egne fremtredende lærde har berettet at Imamen pekte på 
samme betydning mens han leverte en tale. Han sa: «Spør meg om hva dere ikke 
forstår før jeg dør. Mitt bryst er oppbevaringen med ubegrenset kunnskap.» 
  
Deretter pekte han på magen og sa: "Dette er lagerhuset av kunnskap, dette er 
spyttet (”spyttet”) også ment symbolsk og ikke som noe bokstavelig) til Den 
hellige profeten, dette er hva Den hellige profeten har matet meg som korn." 
 
 
Jafr al-Jami'a og dens natur 
  
En av kildene til de guddommelige velsignelsene som Ali mottok fra Den hellige 
profeten, kom gjennom Jafr al-Jami'a, en bok som inneholdt universets 
hemmeligheter. Dine egne fremtredende lærde erkjenner at denne boken og 
spesielle kunnskaper er blant de velsignelsene som er særegne for Ali og de hellige 
imamene. 
  
Hujjatu'l-islam Abu Hamid Ghazali skriver at "det er en bok fra lederen og 
mesteren til de fromme, Ali ibn Abu Talib. Dens navn er Jafr al-Jam'u'd-Dunya 
wa'l-Akhira. Den inneholder alle vitenskapene, realiteter, uklarheter, saker av det 
skjulte, essensen av ting og deres virkninger, essensen av navn og bokstaver, som 
ingen vet unntatt Ali og hans elleve etterkommere. Faktum er at de har arvet dette 
fra deres fedre." 
  
På samme måte gir Sulayman Balkh i Yanabiu'l-Mawadda, s. 403, en detaljert 
kommentar om det fra Muhammad Ibn Talha Shafi'i's Durru'l-Munazzam. Han sier 
at Jafr al-Jami'a, som inneholder nøkler til kunnskap, består av 1700 sider, og 
utelukkende tilhører Imam Ali ibn Abu Talib. 
  
Det er også berettet i Ta'rikh al-Nigaristan fra Sharh al-Mawaqif at Jafr og Jami'a 
er to bøker som utelukkende tilhører Ali. De forteller, gjennom kunnskap om 
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bokstaver, alle hendelsene til verden frem til dens ende. Også hans etterkommere 
forutså hendelser på grunnlag av disse bøkene. 
  
Nawab: Vennligst gi oss mer informasjon om Jafrs bok. 
  
Velmenende: I det tiende året av Hijra, da Den hellige profeten kom tilbake fra sin 
siste Hajj, kom Gabriel til ham og informerte ham om hans død. Da reiste Den 
hellige profeten hendene og sa: "Herre! Du har lovet meg, og du går aldri tilbake 
på ditt ord." 
  
Svaret fra Allah kom: "Ta Ali med deg, sittende i Uhud fjellet med ryggen til 
Qibla, kall på de ville dyrene. De vil svare på ditt kall. Blant dem vil det være en 
rød geit med store horn. Beordre Ali om å slakte den og for deretter den skinn og 
vri den innvendig ut. Den vil da bli funnet solbrent.Deretter vil Gabriel komme 
med penn og blekk, som vil være annerledes fra verdens blekk. Fortell Ali om å 
skrive hva Gabriel dikterer. Skrivet og skinnet vil forbli nøyaktig i samme tilstand 
og vil aldri forfalle. Det vil alltid være trygt. Når det blir åpnet, vil det bli funnet 
friskt. 
  
Den hellige profeten dro til Uhud-fjellet og fulgte de guddommelige 
instruksjonene. Gabriel kom og plasserte pennen og blekket foran Den hellige 
profeten, som beordret Ali om å forberede seg på å skrive. 
  
Gabriel fortalte alle viktige verdensforhold til Den hellige profeten, og han 
instruerte Ali til å registrere dem på skinnet. Han skrev til og med på skinnet til 
hendene og føttene (på dyret). 
  
Han skrev ned alt som hadde skjedd eller skulle skje fram til dommens dag. Han 
skrev ned navnene til hans ufødte barn og deres etterkommere og navnene på 
vennene sine og hans fiender. Han registrerte også hva som skulle skje med hver 
enkelt av dem til dommens dag. Deretter ga profeten den boken og kunnskapen om 
Jafr til Ali og gjorde den til en del av arvene til Imamah (lederskapet). Hver av 
imamene gav den videre til sin etterfølger. 
  
Dette er den samme boken som Abu Hamid Ghazali sier: "Jafr al-Jami'a er en bok 
som bare tilhører Ali og hans elleve etterkommere. Den inneholder alt." 
  
Nawab: Hvordan er det mulig at alle verdens anliggender skal registreres på en 
geit? 
  
Velmenende: For det første antyder beretning at det ikke var en vanlig geit. Det var 
en stort geit som hadde blitt skapt for dette formålet. 
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For det andre var det som ble skrevet ikke skrevet i vanlige bøker. Det ble skrevet i 
hemmelige bokstaver og tegn. 
  
Jeg har allerede fortalt deg at forfatteren av Ta'rikh al-Nigaristan har berettet fra 
Sharh al-Mawaqif at Jafr og Jami'a inneholder alfabetiske bokstaver gjennom hvor 
informasjon åpenbares. 
  
Deretter overgav Allahs hellige profet nøkkelen til denne hemmeligheten til Ali 
som, etter den hellige profetens ordre, ga den videre til sine etterfølgere, de hellige 
imamene. 
  
Bare den som har den nøkkelen, kan lese hemmelighetene fra denne boken. Ellers 
kan man ikke vite noe om det skjulte. Anta at en konge gir en hemmelig kode til 
sin minister eller administratorer, som han sender til provinsene. 
  
Hvis nøkkelen til forståelsen av koden forblir hos kongen eller ministrene, så kan 
ingen få vite hva det skrivet betydde. På samme måte kunne ingen unntatt Ali og 
hans elleve etterkommere forstå boken Jafr al-Jami'a. 
  
En dag gav Amiru'l Mu'minin den boken til sin sønn Muhammad Hanifiyya i 
nærvær av alle sine andre sønner, men han kunne ikke forstå noe i den, selv om 
han var en høyt lært og intelligent mann. 
  
De fleste ordrene som de syndfrie imamene gav, eller informasjonen de opplyste, 
var fra samme bok. Disse hellige menn forstod hemmelighetene til alle ting og 
kunne fortelle hva slags lidelser som skulle ramme dem, deres etterkommere og 
deres sjia, fra samme bok. Dette faktumet er blitt registrert i detalj i bøker av 
beretninger. 
 
 
Imam Ar-Ridha forutså sin død 
  
Detaljer om pakten mellom Kalif Mamun ar-Rashid Abbasi og Imam ar-Ridha er 
registrert i Sharh al-Mawaqif. Etter korrespondanse i seks måneder med og 
intimidering av Mamun, ble Imam ar-Ridha tvunget til å akseptere å være arving 
av kalifen. En pakt ble skrevet og Mamun signerte den og fastsatte at etter Mamuns 
død ville kalifatet overføres til Imam ar-Ridha. 
  
Da dokumentet ble lagt frem foran Imam ar-Ridha, skrev han følgende bemerkning 
om det: "Jeg, Ali ibn Musa Ibn Jafar, erklærer herved at de troendes tjener (Mamun 
ar-Rashid) (står fast til sannheten og må Allah veilede ham til rett vei), har 
anerkjent vår rett, som andre ikke gjorde; så han forenet de relasjonene som hadde 
blitt løsnet; han ga fred og tilfredshet til de personene som var blitt rammet av 
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terror, snarere gjenopplivet han dem når de nesten var blitt redusert til ødeleggelse; 
han gjorde dem velstående og tilfreds da de levde elendige liv, slik at han kunne 
oppnå Allahs velsignelser, og sannelig vil Allah snart gi en god kompensasjon til 
de som tilbyr takk til Ham, og Han ugyldiggjør ikke de rettferdiges lønn. Sannelig, 
han har gjort meg til sin arving og har betrodd meg med en stor emirat, forutsatt at 
jeg lever etter ham." 
  
På slutten av det skrev den hellige imamen: "Men Jafr wa Jami'a sier noe annet, 
(det vil si) jeg skal ikke overleve ham, og jeg vet ikke hvordan du og jeg vil bli 
behandlet. Det er bare Allah som kommanderer, hvis kommando er helt sann, og 
Han som er den beste dommeren."  
Sa’d Ibn Mas'ud Ibn 'Umar Taftazan i Sharh al-Maqasidu't-Talibin fi-ilm al-
Usulu'd-din, med henvisning til den hellige Imams håndskrevne ord "Jafr wa 
Jami'a" i pakten, kommenterer i detalj at imamene mente at ifølge Jafr og Jami'a 
ville Mamun ikke holde sitt løfte og verden så hva som skjedde. Den kjære 
etterkommeren av Den hellige profeten ble martyr gjennom forgiftning. Således 
ble sannheten og troverdigheten til den hellige imams kunnskap bevist, og det var 
kjent for alle at denne opphøyde familien var klar over alle kjente og ukjente ting. 
  
 
Gabriel brakte en forseglet bok for wasi (etterfølger) til Den hellige profeten 
  
En av de guddommelige gaver som ble mottatt av Ali gjennom Den hellige 
profeten, var en forseglet bok brakt av Gabriel. Den store lærde og historikeren, 
Allama Abu'l-Hassan Ali ibn al-Hussain Mas'ud, som respekteres av begge 
sektene, skriver i sin Isbatu'l-Wasiyya: "Gabriel og de betrodde englene brakte fra 
Allah den Allmektige en forseglet bok til Den hellige profeten og sa til ham: 'Alle 
de som er tilstede der med deg, bortsett fra din wasi (etterfølger), bør gå, så jeg kan 
gi deg Kitab al-Wasiyya (boken til det siste testamentet).' 
  
Da beordret Den hellige profeten alle de som var der, om å forlate stedet, bortsett 
fra Amiru'l-Mu'minin, Fatima, Hassan og Hussain. 
 
Gabriel sa: 'Å Profet! Allah sender sin salaam til deg og sier at dette er dokumentet 
der Han har gitt deg et løfte og har gjort sine engler vitne til det, og at Han selv er 
vitne til det. 
  
Da begynte Den hellige profeten å skjelve og sa: 'Salaam (hilsen) er Han, og hilsen 
er fra Ham, og hilsen vender tilbake til Ham.' 
  
Han tok boken fra Gabriel og leste den og ga den til Ali. Den hellige profeten sa: 
'Dette er et løfte og tillit fra min Herre til meg. Sannelig, jeg har utført min plikt og 
har levert Allahs budskap.' 
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Amiru'l-Mu'minin sa: 'Må min mor og far ofre livet for deg! Jeg vitner også om 
sannheten i dette budskapet. Mine ører, øyne, kjøtt og blod bærer vitnesbyrd til 
det.' 
  
Den hellige profeten sa til Ali: 'Her er mitt testament fra Allahs side. Godta det og 
være en garantist for det foran Allah. Det er for meg å oppfylle min plikt.' Ali sa: 
'Jeg skal være garantist for det, og det er for Allah å hjelpe meg.' I denne boken har 
Amiru'l-Mu'minin blitt bedt om å oppfylle følgende løfter: 
  
"Å være vennlig med Allahs venner; å være fiendtlig mot Allahs fiender. Å ha 
tålmodighet med undertrykkelse; å tålmodig tåle og bero sinne når hans rettigheter 
blir berøvet, når han blir behandlet dårlig, og når han er urettferdig angrepet.' 
  
Amiru'l-Mu'minin sa: 'Jeg godtar det, og jeg er tilfreds med det. Hvis nedverdigelse 
blir vist meg, hvis beretninger blir avvist, hvis den hellige Koranens forordninger 
er satt til intet, hvis ka'bah blir rasert til jorden, og hvis skjegget mitt er farget med 
blodet fra hodet mitt, selv da vil jeg utholde og være tålmodig.' 
  
Deretter ble Gabriel, Michael og de andre nære englene erklært vitner til Amiru'l-
Mu'minin. På samme måte ble Hassan, Hussain og Fatima også betrodd samme 
ansvar. Problemene og forholdene de måtte møte ble fortalt til hver og en i detalj. 
Etter det ble testamentet forseglet med et rått gullstempel og gitt til Ali. 
Testamentet inneholder beretning av Allah den Allmektige, beretning av Den 
hellige profeten, motstanden til de som motsetter seg og forandrer guddommelige 
ordinanser og alle hendelser og ulykker som skjedde etter Den hellige profeten. 
  
Og dette er hva Allah sier: 'Og alt har vi sikret i et klar Imam (veileder, det vil si 
Ali)'. (36:12)" 
  
Kort sagt videresendte Den hellige profeten sin kunnskap til Ali og Alis 
etterkommere, de syndfrie imamene. Hadde det vært annerledes, ville Den hellige 
profeten ikke ha kalt Ali "porten av kunnskap" og ville ikke ha sagt: "Hvis du vil 
dra nytte av min kunnskap, gå til Alis dør." 
  
Hvis den hellige imamen ikke hadde hatt alt av Den hellige profetens kunnskap, 
ville han ikke ha erklært for alle venner og fiender: «Spør meg hva enn dere vil før 
jeg dør og forlater dere.» 
  
Ingen andre unntatt Ali hevdet denne egenskapen for seg selv. Når andre som 
hevdet å ha kunnskap ble stilt spørsmål om kjente og ukjente fakta, ble de bragt til 
skamme. 
  



 468 

Hafiz Ibn Abdu'l-Barr Maghribi Andalus i hans bok Isti'ab fi Ma'rifati'l-Ashab sa: 
"Den som uttalte ordene 'Spør meg før jeg dør og forlater dere' var en løgner, 
bortsett fra Ali ibn Abu Talib." Abdu'l-Abbas Ahmad Ibn Khallikan Shafi' i sin 
Wafaya og Katib al-Baghdad sin Ta'rikh, v. 13, s. 163, beretter at Maqatil Ibn 
Sulayman, som var en av de fremtredende lærde, kjent for sin evne til å svare på 
vanskelige spørsmål raskt, en dag erklærte foran en offentlig sammenkomst: "Spør 
meg om noe under himmelhevingen." 
  
En mann stilte dette spørsmålet til ham: "Når utførte profeten Adam Hajj? Hvem 
klippte håret hans da han var ferdig med det?" Maqatil var forvirret og ble stille. 
  
En annen mann sa til ham: "Tar mauren mat gjennom magen eller gjennom en 
annen kanal? Hvis det er gjennom magen, hvor er magen og tarmen?" 
  
Maqatil var igjen målløs. Han sa: "Allah har satt dette spørsmålet i ditt hjerte, slik 
at min stolthet i min kunnskap kan bli gjort til skamme." 
  
Bare en som er helt kompetent til å svare på alle spørsmål kan gjøre et slikt krav. I 
hele fellesskapet hadde ingen unntatt Ali ibn Abu Talib denne posisjonen. 
  
Siden han var Den hellige profetens "kunnskapsport", hadde han full kjennskap til 
alle kjente og ukjente saker, akkurat som Den hellige profeten hadde. Derfor kunne 
han si, "spør meg" og gi raskt og tilfredsstillende svar på alle spørsmålene. Blant 
følgesvennene var det ikke en eneste person unntatt Ali, som gjorde et slikt krav. 
  
Imam Ahmad Ibn Hanbal i Musnad, Muwaffaq Ibn Ahmad Khawarizmi i 
Manaqib, den store Khwaja Sulayman Balkhi Hanaf i Yanabiu'l-Mawadda, 
Baghaw i Mu'jim, Muhibu'd-din Tabari i Riyazu'n-Nuzra, v. II, s. 98, og Ibn Hajar 
i Sawa'iq, s.76 har sitert Sa'id Ibn Musayya som sier at ingen av følgesvennene, 
unntatt Ali ibn Abu Talib, sa: "Spør meg hva enn dere vil." 
 
 
Alis kunngjøring av Saluni (spør meg) og beretningene fra sunniene 
  
Et stort antall av dine fremtredende lærde, som Ibn Kathir i hans Tafsir, v.IV, Ibn 
Abdu'l-Barr i insti'ab, Sulayman Balkhi Hanafi i Yanabiu'l-Mawadda, Muhyi'd-din 
Khawarizmi i Manaqib, Imam Ahmad i Musnad, Hamwaini i Fara'id, Ibn Talha i 
Durru'l-Manzum, Mir Sayyid 'Ali Shafi' i Mawaddatu'l-Qurba, Hafiz Abu Nu'aim 
Ispahani i Hilyatu'l-Auliya, Muhammad Ibn Talha Shafi' i Matalibu's-Su'ul, Ibn 
Abi'l-Hadid i Sharh al-Nahju'l-Balagha, og flere andre fremtredende sunni-lærde 
har berettet med liten variasjon av ordlyden fra Amir Ibn Wathila, Ibn Abbas, Abi 
Sa'id al-Buhturi, Anas Ibn Malik og Abdullah Ibn Mas'ud fra Amiru'l Mu'minin 
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som annonserte fra prekestolen: "Å folk! Spør meg hva dere vil, før jeg dør. 
Sannelig, mitt hjerte er 
oppbevaringshuset av alle kunnskap. Spør meg, for jeg har kunnskap om alt som 
har gått og alt som kommer." 
  
Abi Dawud i sin Sunan, s. 566, Imam Ahmad Ibn Hanbal i sin Musnad, v. 278, 
Bukhari i hans Sahih, v. I, s. 46 og v. X, s. 241, har berettet med myndighet at Ali 
sa: "Dere kan spørre meg om hva dere vil, jeg forstår innholdet av enhver sak som 
dere kan spørre om." 
 
 
Alis hevdelse at han kunne dømme saker i henhold til Toraen så vel som 
Evangeliene 
  
Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi, i Yanabiu'l-Mawadda, kap. XIV, s. 74 beretter fra 
Mu'affaq Ibn Ahmad Khawarizmi og Sheikhu'l-islam Hamwaini beretter fra Abu 
Sa'id Buhturi at han (Abu Sa'id) sa: "Jeg så Ali på prekestolen mens tok på Den 
hellige profetens kappe, sverd og turban. Han avdekket brystet hans og sa: 'Spør 
meg hva dere vil, før jeg dør, fordi brystet mitt inneholder stor visdom. Dette er 
min mage som er et oppbevarings hus av kunnskap. Dette er spyttet (”spyttet”; 
ment symbolsk og ikke som noe bokstavelig)til Den hellige profeten; Dette er hva 
Den hellige profeten har matet meg med som korn. Jeg sverger ved Allah at hvis et 
teppe er spredt og jeg sitter på det, vil jeg sannelig instruere Toraens tilhengere, 
ifølge Toraen.Jeg vil instruere tilhengere til Evangeliene ifølge Evangeliene, inntil 
både Toraen og Evangeliene er ment å snakke og vitne til følgende: ‘Ali har ytret 
sannheten og dommen han har gitt er i henhold til det som har vært åpenbart i oss. 
Når du resiterer Boken, forstår du ikke så mye.' 
 
 
Alis kunnskap om vers fra den hellige Koranen 
  
Sheikhu'l-islam Hamwaini i hans bok Fara'id og Mu'ayyidu'd-din Khawarizmi i sin 
Manaqib beretter at den hellige imamen snakket med disse ordene fra prekestolen: 
”Spør meg om hva dere ikke forstår før jeg dør. Jeg sverger ved Allah som deler 
kornet og som skapte mennesket at hvis dere spør meg om noe vers fra Allahs 
hellige bok, vil jeg fortelle dere om det - når det ble åpenbart, om det var på dagen 
eller om natten, på et stoppested eller på veien, på sletten eller i åsene, om hvem 
den ble åpenbart, om en troende eller mot en hykler, hva Allah mente om det, og 
om verset er generelt eller spesielt." 
  
Deretter stod Ibn Kawwa, Kharijien, opp og sa: La meg få vite hva Allah mente 
ved å si: "De som anerkjente tro og utførte gode handlinger er de beste av menn." 
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Den hellige imamen sa: "Verset refererer til oss og våre følgere, hvor deres 
ansikter, hender og føtter vil glitre på Dommens dag. De vil bli gjenkjent av deres 
panne." 
  
Imam Ahmad Ibn Hanbal i Musnad og Sheikh Sulayman Balkh i Yanabiu'l-
Mawadda, kap. XIV, s. 74, beretter fra Ibn Abbas at Ali snakket med disse ordene 
fra prekestolen: "Spør meg om hva dere ikke forstår før jeg dør. Det er ikke noe 
vers som jeg ikke vet mer om enn det noen andre gjør. Jeg vet hvordan og når det 
ble åpenbart. Spør meg om noen forstyrrelser, for det er ingen forstyrrelser som jeg 
ikke vet hvem som forårsaket, og hvem som ble drept i." 
  
Ibn Sa'd i Tabaqa, Abu Abdullah Muhammad Ibn Yusuf Ganji Shafi' i Kifayatu't-
Talib, s. 52, og Hafiz Abu Nu'aim Ispahani i Hilyatu'l-Auliya, v.I, s. 68, beretter 
med autentiske referanser hvor Amiru'l-Mu'minin sa: "Ved min Herre, ingen vers 
ble åpenbart, utenom at jeg visste absolutt om hvem det ble åpenbart om, og hvor 
det ble åpenbart. Sannelig har Allah gitt meg et vis hjerte og en veltalende tunge." 
  
I de samme bøkene er det berettet at Amiru'l-Mu'minin sa: "Spør meg om Allahs 
bok. Det er ikke et enkelt vers som jeg ikke vet om som ble åpenbart i åsene eller 
på slettene." 
 
 
Alis kunnskap om folk som veileder eller villeder 
  
Khawarizmi beretter i sin Manaqib fra A'mash, som beretter at Ubaya Ibn Raba'i 
sa: "Ali pleide ofte å si: 'Spør meg om hva dere ikke forstår før jeg dør. Jeg sverger 
ved min Herre at det ikke er et grønt felt eller et ørkenland eller en gruppe 
mennesker som misleder hundre menn eller veileder hundre menn, men jeg ikke 
kjenner dem. Jeg vet bedre enn noen andre om de som leder folket eller 
oppmuntrer dem til ondskap fram til dommens dag.'" 
  
Jalalu'd-din Suyuti i Ta'rikhu'l-Khulafa, s.124, Badru'd-din Hanaf Umdatu'l-Qari, 
Muhibu'd-din Tabar Riyazu'n-Nuzra, v.II, s .198, Suyuti Tafsir al-Itqan, v.II, s. 
319, og Ibn Hajar Asqalan Fathu'l-Bari, v.VIII, s. 485 og også i Tahdhibu't-
Tahdhib, v.VII, s. 338, beretter at Ali sa: 
  
"Spør meg hva dere vil, og jeg sverger ved Allah at jeg skal fortelle dere om alle 
ting som vil skje fram til dommens dag. Hvis dere spør meg om Allahs bok, 
sverger jeg ved min Herre at det ikke er en enkelt vers som jeg ikke forstår godt. 
Jeg vet om et vers ble åpenbart om natten eller om dagen, på slettene eller i åsene." 
  
Kan noen, unntatt en som har kjennskap til det skjulte, komme med slike påstander 
for både venner og fiender? 
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Forutså at Sinan ibn Anas var morderen av Imam Hussain 
  
Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali har registrert de samme beretningene i sin Sharh al-
Nahju'l-Balagha, v.I, s. 208 fra Ibn Hilal Saqafis Gharat. Han sier at en mann reiste 
seg og sa: "Gi meg informasjon om håret på mitt hode og skjegg." 
  
Den hellige imamen sa: "Min venn, Den hellige profeten har informert meg om at 
det er en engel i roten til hvert hårstrå av hodet ditt som forbanner deg. Det er en 
djevel i roten til hvert av hårstråene til skjegget ditt som villeder deg. Det er en 
kalv i huset ditt som vil drepe Den hellige profetens sønn." 
  
Denne mannen var Anas Nakh'iy, hvor hans sønn Sinan var et lite barn på 
tidspunktet da Ali forutså dette. I år 61 E.H. nådde Sinan Karbala og var en av 
morderne til Imam Hussain. 
  
Noen berettere sier at mannen som hadde spurt spørsmålet var Sa'd Ibn Abi Waqas, 
og at hans sønn ("kalven") var den forbannede Umar Ibn Sa'd, som var leder av 
Yazids hær, en sentral figur i tragedien av Karbala. Det er også mulig at begge 
hadde stilt spørsmålet på to forskjellige treff. 
  
Disse beretningene viser derimot at den hellige imamen trakk oppmerksomhet til 
det faktumet at han var klar over det skjulte. 
 
 
Forutsigelsen om flaggbæreren av Habib ibn Ammar 
  
Dine fremtredende lærde, som Imam Ahmad Ibn Hanbal i Musnad og Ibn Abi'l-
Hadid i Sharh al-Nahju'l-Balagha, s. 208, har berettet at i løpet av dagene til 
Amiru'l-Mu Minin sitt tilsynelatende kalifat, satt han i Kufa-moskeen med sine 
følgesvenner da en mann sa at Khalid Ibn Uwaita hadde dødd i Wadiyu'l-Qurba. 
Den hellige imamen sa: "Han er ikke død, og han skal heller ikke dø, før han blir 
leder av den misledede hæren. Hans flaggbærer vil være Habib Ibn Ammar." 
  
En ung mann stod opp fra forsamlingen og sa: "Jeg er Habib Ibn Ammar og er en 
av dine sanne og oppriktige venner." 
  
Ali sa, "Jeg har aldri fortalt en løgn og kommer aldri til å gjøre det heller. Jeg er 
slik jeg er, som ser Khalid, lederen av den misledede hæren, og du som er hans 
flaggbærer. Dere folk vil entre inn i moskeen der (peker på Babu'l-Fil), og flagget 
vil bli revet av ved moskeens port." 
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År passerte. Under khalifatet til den onde Yazid ble Ubaidullah Ibn Ziyad guvernør 
i Kufa og sendt formidable styrker for å bekjempe Imam Hussain. En dag satt 
mange av dem som hadde hørt Amiru'l-Mu'minins forutsigelsen vedrørende dem 
(om Khalid og Habib Ibn Ammar), i moskeen da soldatens støy og deres slagord 
ble hørt.Folk så at Khalid Ibn Uwaita, lederen av den misledede hæren, gikk til 
Karbala for å kjempe mot Den hellige profetens sønn og kom inn i moskeen 
gjennom samme Babu'l-Fil for å skape en demonstrasjon. Habib Ibn Ammar var 
flaggbærer. Da Habib kom inn i moskeen, ble flagget til hæren revet av moskeens 
port. Hyklerne ble vist hvor dyp Alis kunnskap var og hvor sanne hans 
forutsigelser var. 
  
Viser ikke disse tegnene og spådommene at Ali hadde kjennskap til det skjulte? 
  
Hvis du studerer Nahju'l-Balagha nøye, som er en samling av Alis prekener og 
uttalelser, vil du oppdage at det er klare profetier om katastrofer og forstyrrelser, 
saker om de store kongene, opprørene til Zanj-folket, dominansen til Mongolene, 
Genghis Khans regjering, de undertrykkende kalifenes regjeringer og deres 
behandling av sjiaene. 
  
Ibn Abi'l-Hadid diskuterte disse fakta i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, v.I og s. 208-
211. Den store lærde, Balkhi Hanafi, i hans Yanabiu'l-Mawadda, drøfter også 
hvordan Ali ofte viste sin dype kunnskap i prekener og forutsigelser. 
 
 
Forutsigelsen av Mu'awiyas undertrykkelse 
  
Den hellige imamen fortalte også at Mu'awiya ville undertrykke folket fra Kufa og 
beordre dem om å forkaste ham (Ali). For eksempel sa den hellige imamen: "Kort 
tid etter meg vil en mann med stor hals og en feit mage dominere over dere. Han 
vil spise alt han får, hvis han ikke får det, vil han kreve det. Så dere bør drepe ham. 
Men dere vil aldri drepe ham. Sannelig, han vil snart beordre dere om å kalle meg 
med dårlige navn og be dere holde dere unna meg.Så jeg tillater dere å forbanne 
meg fordi det er en verbal ting, som for meg er en kilde til renhet og for dere 
sikkerhet mot denne mannens skade. Men siden fjernhet og hat er fra hjertet, bør 
dere ikke tilegne hat for meg. Jeg ble født i islamsk natur og i Allahs enhet, og jeg 
har tatt ledelsen i trosforhold og Hijra (migrasjon)." 
  
Ibn Abi'l-Hadid i hans Sharh al-Nahju'l-Balagha, og deres andre høy-rangerte 
lærde bekrefter det faktum at mannen nevnt ovenfor var Mu'awiya Ibn Abu 
Sufyan. Da hans dominans var fast, beordret han folket til å forbanne og håne Ali. 
Denne onde praksisen fortsatte i åtti år, og den hellige imamen ble forbannet i 
moskéene og i talene til jummahs bønner. 
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Da Umar Ibn Abdu'l-Aziz Amawi var kalif, forbød han denne hatefulle praksisen. 
  
At Ali forutsier denne onde praksisen er et annet bevis på at han har kunnskap om 
det skjulte. Ali forutså mange hendelser som ble bekreftet etter mange år. 
 
 
Forutsigelsen av hendelsen om Dhu'th-Thadiyyas mord 
  
Før kampen om Nahrwan forutså den hellige imamen drapet på khawarij og 
spesielt Tazmala, kjent som "Dhu'th-Thadiyya". Han forutså også at khawarij ikke 
engang ville ha ti personer som ville overleve, og at muslimene ikke ville få drept 
mer enn ti personer. Ibn Abi'l-Hadid og den store lærden, Balkhi og andre har 
berettet at det som imamen sa, ble til virkelighet. Ibn Abi'l-Hadid, i sin Sharh al-
Nahju'l-Balagha, v.I, s. 425 skriver: "Dette er en av disse beretningene, som er blitt 
fortalt nesten kontinuerlig. Det er ganske godt kjent og har blitt berettet mye. Det 
betraktes som et av miraklene til den hellige imamen." 
  
Du ser derfor den store forskjellen mellom Ali og andre "kalifer".  Hvis han ikke 
hadde kunnskap om det skjulte, hvordan kunne han forutse hendelser som skjedde 
år senere? 
  
For eksempel furutså han Maitham Tammars mord i hendene på Ubaidullah Ibn 
Ziyad, Juwairiyya og Rashid Hajari's mord av Ziyad, og Amr Ibn Humuqs mord i 
hendene på Mu'awiya sine venner. Han fortalte også om sin sønns martyrdom 
(Imam Hussain), til mange mennesker. 
 
 
Forutså sin egen martyrdom og om ibn Muljim 
  
Han forutså også sin egen martyrdom. Han sa at hans morder var Abdu'r-Rahman 
Ibn Muljim Muradi, selv om den forbannede mannen hevdet å være lojal og en 
tilhenger. 
  
Ibn Kathir skriver i Usudu'l-Ghaiba, kap.IV, s. 25 og andre har også berettet at Ibn 
Muljim kom til den hellige imamen, han fortalte noen vers i ros av Amiru'l 
Mu'minin i nærvær av følgesvennene . Han sa: "Du er den sanne veilederen, fri for 
alle feil og tvil. Du er sjenerøs og snill og er sønn av de løvehjertede og galante 
forfedre, som var så fremtredende i modighet fra begynnelsen. Å, etterfølger av 
profeten! Allah har gitt deg denne rangen og gitt deg den dyd og storhet som er 
tilstede i den hellige Koranen." 
  
Følgesvennene var veldig overrasket over hans veltalenhet og brennende 
kjærlighet. Da svarte den hellige imamen i dikt: "Jeg råder deg til å elske meg 
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åpenhjertet, selv om jeg vet at du er en av mine fiender." Ibn Hajar sier i sin 
Sawa'iq al-Muhriqa, s. 82 at den hellige imamen, som svarer i dikt til Ibn Muljim, 
sa: "Jeg ønsker ham å leve, men han vil drepe meg. Denne utadvendte vennen 
tilhører Murad- klanen." 
  
Abdu'r-Rahman sa: "Kanskje du har hørt navnet mitt og du misliker mitt navn." 
Den hellige imamen sa: "Nei, det er ikke slik, jeg vet uten tvil at du er en morder, 
og det vil ikke gå land tid før du vil fylle mitt hvite skjegg med blodet fra mitt 
hode." 
  
Ibn Muljim sa, "Hvis det er slik, kan du få meg drept." Følgesvennene insisterte 
også på at han skulle bli drept. 
  
Men den hellige imamen sa: "Det kan aldri skje. Min religion tillater ikke straff før 
synden er utført. Jeg vet med sikkerhet at du er min morder, men religiøse ordre 
gjelder åpenbare handlinger. Siden du ennå ikke har begått en urettferdig handling, 
kan jeg ikke påføre noen straff på deg." 
  
Thomas Carlyle fra England skriver i sin serie av forelesninger, "On Heroes (Om 
Helter)", at Ali ibn Abu Talib ble drept på grunn av hans rettferdighet. Det vil si at 
hvis han hadde straffet før synden hadde blitt begått, ville han sikkert vært trygg. 
Dette var ofte tilfellet med konger i verden som umiddelbart drepte noen - selv en 
nær slektning - som de mistenkte å være deres fiende. 
  
Denne hendelsen er et annet bevis på det faktum at ingen har kunnskap om det 
skjulte, unntatt en profet eller imam som er ma'sum (uskyldig i form av bevart fra 
synder). Hvis han bare var syndefri, kunne han, på grunn av at han var klar over 
virkelighetene, føre til en forstyrrelse.Men en profet eller imam, som også er 
syndefri, selv etter å ha fått kjennskap til sin morder, kan ikke avgi straff før 
synden er utført. Er disse eksemplene ikke tilstrekkelige for å bevise at den hellige 
imamen var fullt klar over fremtidige hendelser? 
 
 
Alis overlegenhet 
  
Sheikh Sulayman Balkhi beretter i begynnelsen av Yanabiu'l-Mawadda versene av 
Amiru'l-Mu'minin som er hentet fra Ibn Talha Shafi'i's Durru'l-Munazzam. Den 
hellige imamen sa: «Sannelig, jeg har fullstendig kunnskap om alle begynnelser, 
og jeg er anklaget for å gjemme kunnskapen om endene. Jeg er åpenbareren av alle 
skjulte og uforklarlige saker. Jeg har foran meg registreringene av fortid og nåtid. 
Jeg har lederskap over alle ting, store og små, og min kunnskap omfatter hele 
universet." 
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Den hellige imamen sa også: "Jeg kunne laste sytti kameler med kommentarer til 
sura  al-Fatiha (av den hellige Koranen)." 
  
Den hellige profeten har sagt: "Jeg er kunnskapens by og Ali er dens port. Allah 
den Allmektige sier også at vi skal gå inn i huset gjennom portene. Så den som 
ønsker å søke kunnskap, skal komme gjennom døren." 
  
Bortsett fra andre fakta er disse to tilfellene tilstrekkelige til å bevise overlegenhet 
av Ali fremfor andre. Han burde direkte ha etterfulgt Den hellige profeten som 
leder av muslimene. Når det er et innrømmet faktum at Ali var den mest lærte av 
alle, er det absurd å anta at en uvitende mann hadde rett til å erstatte ham. 
 
 
Allah kunne ikke ha ønsket at den overordnede skal erstattes av den 
underordnede 
  
Selv Ibn Abi'l-Hadid i om den første preken sier: "En mann av lav rang ble gitt 
prioritet over mannen i den mest opphøyde rang." Denne bemerkningen er en 
bekreftelse på den hellige imams overlegenhet, men hans fanatisme tvinger ham til 
å legge til, "Allah vil at den underordnede skulle overgå den overordnede mannen." 
  
Dette utsagnet er uheldig, som kommer fra en mann som Ibn Abi'l-Hadid. Alle 
fornuftige mennesker ville motsette seg det. Hans krav motsetter seg Allahs 
rettferdighet. Men Allah er den Rettferdige og den All-Vise. Han gir ikke 
preferanse til en dårligere mann og lar ham erstatte en mer fortjent person. 
  
Allah sier i den hellige Koranen, "Si: Er de vel like, de som vet og de som ikke vet 
like?"(39:9) 
  
Igjen sier han: "Er den som leder til sannheten, mer verdig til å bli fulgt, eller den 
som selv ikke går på rett vei, med mindre han er veiledet." 
  
Ibn Abi'l-Hadid innrømmer klart at Ali var mannen som fortjente kalifatet mest. 
Han sier i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, v. I. s. 4: "Sannelig, Ali var overlegen 
overfor hele menneskeheten etter Allahs profet. Når det gjelder kalifatets sak, var 
han den mest fortjente av alle muslimene." 
 

"Kunnskapens by" beviser Alis rett til å være den første kalifen 
  
Videre bekrefter Den hellige profetens eksplisitte uttalelse ved avslutningen av 
denne beretningen Alis overlegenhet: "Den som ønsker å søke kunnskap, må 
komme til døra." "Døren" her er selvfølgelig Ali. 
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Så er denne veiledningsportalen som profeten har beordret oss til å søke mer verdig 
eller den som folket har valgt? Svaret er åpenbart. Den hellige profetens ordre må 
adlydes. For det andre etablerte Den hellige profeten også kriteriet for prioritet og 
preferanse, som er besittelsen av den høyeste kunnskapen. 
  
Sheikh: Hvis Ali hadde fortrinnsrett på grunn av sin overlegne kunnskap, burde 
Den hellige profeten av Allah spesifikt ha sagt det slik at samfunnet kunne vite at 
lydighet til ham var obligatorisk. Men ingen slik kategorisk erklæring er å finne. 
  
Velmenende: Jeg har stor smerte av å høre slike uttalelser fra deg. Du har en 
uheldig tendens til å avvise noe - selv den åpenbare sannheten - når den står i 
motsetning til ditt syn. Min respekterte bror, jeg har sitert disse uttalelsene de siste 
ti nettene.Publikum og flere lokale aviser vil bære vitnesbyrd om dette. Men du 
sier fortsatt at du ikke har sett noen eksplisitt uttalelse fra Den hellige profeten. 
Selv dine egne autentiske bøker er fulle av klare erklæringer om dette temaet. 
  
La meg spørre deg om dette: Trenger samfunnet Den hellige profetens kunnskap 
og sirat (tradisjoner og skikker)? 
  
Sheikh: Det er et klart faktum. Alle følgesvennene og samfunn trenger veiledning, 
kunnskap og skikker fra Den hellige profeten frem til dommens dag. 
  
Velmenende: Må Allah velsigne deg! Hvis det ikke var noen annen bestemt 
beretning utenom beretningen av Medina, ville selv dette vært tilstrekkelig til å 
bevise poenget mitt. profeten sier eksplisitt: "Jeg er kunnskapens by og Ali er den 
port, den som ønsker å søke kunnskap, skal komme til døra." 
 
 
Ifølge Den hellige profeten overgikk Ali alle andre i kunnskap 
  
Hvilken erklæring kan være mer eksplisitt enn denne beretningen som Den hellige 
profeten sier at "Alle som ønsker å ha nytte av min kunnskap, skal komme til døren 
til Ali fordi han er porten til kunnskap?" Nå begynner daggry. Gjennom natten har 
jeg diskutert dette emnet inderlig og har tatt all din tid. Men i dette øyeblikket har 
du avkjølt min lidenskap. Som dine forgjengere, nekter du å lytte, og dermed 
unnlater du all mitt overbevisende resonnement, du fornekter den åpenbare 
sannheten. 
  
Hvilken erklæring kan være bedre enn kunnskapserklæringen? Ville noen 
tilregnelig person forkaste en vis mann til fordel for en uvitende mann? 
Selvfølgelig ikke. Derfor må du akseptere poenget mitt, som ikke bare er mitt 
poeng, men et akseptert prinsipp for alle kunnskapsrike mennesker: Siden Ali var 
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overlegen i kunnskap og visdom blant hele samfunnet, er lydighet mot ham 
obligatorisk.Derfor, som jeg allerede har nevnt, har dine egne fremtredende lærde, 
som Imam Ahmad Ibn Hanbal (Musnad), Khawarizmi (munaqab), og til og med 
fanatikeren Ibn Hajar Makki i Sawa'iq sitert Den hellige profeten som sier: "I mitt 
samfunn er Ali ibn Abu Talib mer utmerket enn alle andre i kunnskap." 
  
Det var ikke en eneste person blant følgesvennene som kunne bli sammenlignet 
med Al kunnskap. Ibn Maghazili Shafi' i Munaqab, Muhammad Ibn Talha i 
Matalibu's-Su'ul, Hamwaini Fara'id og Sheikh Sulayman Hanaf i Yanabiu'l-
Mawadda, kap. XIV, rberetter fra Kalbi at den store lærden av samfunnet Abdullah 
Ibn Abbas sa: "Kunnskapen fra Den hellige profeten er fra Allahs kunnskap; 
Kunnskapen fra Ali er fra Den hellige profetens kunnskap. Min kunnskap og alle 
følgesvennene sin kunnskap, sammenlignet med Ali, er som en dråpe vann 
sammenlignet med de syv hav." 
  
I Nahju'l-Balagha, tale 108, sier Ali: "Vi (de syndfrie imamene) er treet til profeti, 
det sikre tilholdsstedet for det guddommelige budskap, det nedstigende stedet for 
engler, kunnskapsminer og kilder til visdom." 
  
Ibn Abi'l-Hadid i sin Sharh al-Nahju'l-Balagha, v.II, s. 366 kommenterer på denne 
prekenen og sier: "Denne egenskapen var tydelig besatt av den hellige imamen 
siden Allahs profet har sagt: 'Jeg er kunnskapens by og Ali er dens port, den som 
ønsker å søke kunnskap, skal komme til porten.' 
  
Den hellige profeten har også sagt: 'Ali er den beste dommeren blant dere.' " 
  
Ibn Abi'l-Hadid fortsetter med å si: "Kompetanse til bedømmelse krever mange 
slags kunnskaper: Hans kunnskapsstandard var så høy at ingen kunne 
sammenlignes med ham. Faktisk ingen tilnærmet ham. Så han hadde krav på å 
hevde: 'Vi er kunnskapsminer og visdomskilder.' Derfor, etter Den hellige profeten, 
hadde ingen bedre rett til å hevde disse tingene for seg selv " 
  
Ibn Abdu'l-Barr i Isti'ab, v.III, s.38, Muhammad Ibn Talha i Matalibu's-Su'ul, s. 23, 
og Qazi Aij i Mawaqif, s.276 har sitert Den hellige profeten for å ha sagt: "Ali er 
den beste dommeren blant dere alle." 
  
Suyuti i Ta'rikhu'l-Khulafa, s.115, Hafiz Abu Nu'aim i Hilyatu'l-Auliya, v.I. s. 65, 
Muhammad Jazari i Asniu'l-Matalib, s.14, Muhammad Ibn Sa'd i Tabaqa, s. 599, 
Ibn Kathir i Ta'rikh al-Kabir, volum VII, s. 359, og Ibn Abdu'l-Barri Isti'ab, v.IV, s. 
38, siterer Umar Ibn Khattab som sa: 'Ali er den beste dommeren blant oss.' 
  
Det er berettet i Yanabiu'l-Mawadda at Ibn Talha, forfatter av Durru'l-Munazzam 
sier: "Du bør vite at alle hemmelighetene og mysteriene til de guddommelige 
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bøkene er i den hellige Koranen. Hva enn som inneholder i den hellige Koranen er 
inneholdt i sura al-Fatiha. Det som finnes i sura av al-Fatiha finnes i verset 
'Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.' (I Allahs navn, den Barmhjertige og den 
Nåderike).Det som er i verset, "Bismillah ar-Rahman, ar-Rahim," er inneholdt i 
bokstaven Ba (B) av 'Bismillah'. Det som er i Ba av 'Bismillah', finnes i prikken 
under bokstaven Ba av 'Bismillah.' Ali sa: 'Jeg er den prikken som er under 
bokstaven Ba av Bismillah.'" 
  
Også Sulayman Balkhi i hans Yanabiu'l-Mawadda, beretter Ibn Abbas som sier: 
"En gang på en månelys natt etter Isha bønnen, tok Ali meg ved hånden og førte 
meg til gravplassen i Baqi og sa: 'Abdullah! Resiter.' Jeg resiterte verset 'Bismillah 
ar-Rahman ar-Rahim.' Den hellige imamen fortsatte å fortelle meg 
hemmelighetene og mysteriene til Ba av 'Bismillah' til daggry." 
  
Begge sekter er enstemmig enige om at med hensyn til hans kjennskap til det 
skjulte og at han er arvingen til profetenes kunnskap, har Ali en unik posisjon blant 
alle følgesvennene. 
  
Muhammad Ibn Talha Shafi' i Matalibu's-Su'ul, Khatib al-Khawarizmi i Manaqib 
og Sulayman Balkhi Hanafi i Yanabiu'l-Mawadda har registrert fra Ibn Talha 
Halbi's Durru'l-Munazzam hvor Ali sa: "Spør meg om de skjulte og ukjente 
mysterier, for sannelig er jeg arvingen av kunnskapen til de hellige profetene og 
sendebudene til Allah." 
  
Også Imam Ahmad Ibn Hanbal i Musnad, Ibn Abi'l-Hadid i Sharh al-Nahju'l-
Balagha og Sulayman Balkhi i Yanabiu'l-Mawadda beretter at Ali erklærte fra 
prekestolen: "Spør meg om hva dere ikke forstår før jeg dør. Spør meg om 
himmelens stier fordi jeg vet sannelig mer om disse stiene enn jordens stier." 
  
Ali gjorde dette lenge før oppfinnelsen av teleskopet. Folk spurte ham ofte om 
himmellegemene, og han svarte på spørsmålene deres. 
 

Beskrivelse av soner av rom i samsvar med den moderne vitenskapen om 
astronomi 

Den store lærden og beretteren, Sheikh Ali ibn Ibrahim Qummi fra det 3. århundre 
E.H i sin kommentar på surah Saffat (kap. 37), den fremtredende lærden, Sheikh 
Fakhru'd-Din Ibn Tarih Najafi, kjent for sin fromhet, i hans Kitabu'l-Lughat 
Ma'rafat al-Majma'u'l-Bahrain, som ble samlet for ca. 300 år siden, og Allama 
Mullah Muhammad Baqir Majlisi, i sin Biharu'l-Anwar, v.XIV, beretter at Ali sa: 
"Stjernene i himmelen er fylt med byer som jorden er." Nå for Allahs skyld, vær 
rettferdig. På den tiden var det ingen oppfatning av moderne astronomi. Verden 
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aksepterte den ptolemeiske teorien om at jorden var sentrum av universet. Hvis en 
mann avslørte noe nytt om stjernene, og det viste seg å være sant tusen år senere, 
ville du ikke sagt at han hadde kjennskap til det skjulte? 
 

Ali behersket alle vitenskap 
  
Faktum er at etter Den hellige profeten, var Ali den mest kunnskapsrike mannen i 
filosofi, grammatikk, fiqh (rettsvitenskap), astronomi, astrologi, jafr (spådom), 
matematikk, poesi, retorikk og leksikografi. I alle vitenskapene har han gjort 
betydelige bidrag som eksperter i de ulike feltene har tatt til seg som grunnlag for 
videreutvikling. 
  
For eksempel fortalte han Abu'l-Aswadu'd-Du''Ali (en forfatter som generelt er 
kreditert for å ha oppfunnet vokalmerkene til det skriftlige arabiske språket) at det 
var tre deler av tale: substantivet, verbet og preposisjon.Han la også opp 
prinsippene om grammatikk og syntaks av det arabiske språket, samt detaljer om 
uttale og ordforråd. Ved å tilrettelegge for korrekt skriftlig uttalelse beskyttet han 
Koranen fra fremtidig feilfortolkning. 
  
 
Ibn abi'l-hadids innrømmelse vedrørende Alis overlegene kunnskap 
  
I forordet til Sharh al-Nahju'l-Balagha av Ibn Abi'l-Hadid Mu'tazali finner du 
hvordan denne lærden innrømmet og roste merittene til Ali på alle felt av 
kunnskap. 
  
Han sier: "Hva kan jeg si om mannen som har alle meritter tilskrevet, som er en 
perfekt modell for hver nasjon å følge, og som alle ønsker å identifisere seg med? 
Han er selvfølgelig kildens utspring til alle meritter. Den som oppnådde utmerkelse 
etter ham, dro fordel av ham, fordi vedkommende fulgte i hans fotspor." 
  
Ibn Abi'l-Hadid sier at kunnskapen om de fire store juristene, Abu Hanifa, Imam 
Malik, Imam Shafi'i og Imam Hanbal, er avledet fra Alis kunnskap. Han sier: "De 
følgesvennene som var veldig kunnskapsrike i rettspraksis, lærte det fra Ali. 
  
Jeg vil ikke ta mer av tiden din ved å sitere videre fra denne store lærden. Men jeg 
oppfordrer deg til å lese hans forord til Sharh al-Nahju'l-Balagha. Du kommer til å 
lære hvordan den berømte historikeren og læreren har anerkjent merittene til Ali. 
Han sier, "Alis tilfelle er merkelig. I hele sitt liv uttalte han aldri ordene: 'Jeg vet 
ikke.' Han hadde kunnskap om alt." 
  



 480 

På slutten sier forfatteren: "Dette faktumet kan regnes som en av miraklene til den 
hellige imamen. Slik kunnskap er utenfor rekkevidden av menneskelig makt og 
forståelse." 
 

Imam Hussains fødsel og englenes gratulasjon 
  
Folk kom til Den hellige profeten og gratulerte ham med fødselen til imam 
Hussain. En av mennene sa: "Å den hellige profet! Vi har observert noe merkelig i 
Ali. Den hellige profeten spurte: "Hva så du?" Mannen sa: "Da vi kom for 
gratulere, ble vi stoppet og fortalt at 120 000 engler var kommet fra himmelen og 
var med deg. Vi var forbauset over hvordan Ali kunne vite dette og hvordan han 
kunne telle dem." 
  
Den hellige profeten smilte og spurte Ali hvordan han kunne vite at så mange 
engler hadde kommet til ham. Den hellige imamen sa: "Måtte min far og mor ofre 
livet for deg! Hver av englene som kom til deg og hilste på deg, snakket på 
forskjellige språk. Ved beregning fant jeg ut at de hadde talt på 120.000 språk, så 
jeg visste at 120.000 engler hadde kommet til deg." 
  
Den hellige profeten sa: "Å, Abu'l-Hassan! Må Allah øke din kunnskap og 
beskjedenhet." Så vendte Den hellige profeten seg til folket og sa: "Jeg er 
kunnskapens by, og Ali er dens port. Det er ingen større begivenhet og ingen større 
tegn enn det han er. Han er menneskets imam, den beste blant menneskeheten, 
forvalteren til Allah og oppbevaringsstedet av Hans kunnskap.Han er 'folket av 
Dhikr', blant de som henvises til av Allahs ord: '…Så spør påminnelsens folk, om 
dere ikke vet. ' (16:43) Jeg er skatten av kunnskap og Ali er dens nøkkelen. Så den 
som ønsker å få skatten, må komme til nøkkelen." 
  
Hvis du kan peke på en eneste følgesvenn eller et forhold til Den hellige profeten 
som kunne konkurrere med Alis meritter, ville jeg absolutt bøye hodet mitt foran 
ham. Men hvis du ikke kan, ville det være din religiøse plikt å knytte deg til 
sannheten uten å bry deg om hva verden kan tenke. (Da reiste han hendene mot 
himmelen og ba til Allah :) "Å Allah! Vær mitt vitne om at jeg tydelig har angitt 
veien til sannheten og har utført min religiøse forpliktelse." 
 
 
Nawab Sahibs aksept av sjia retningen 
  
Nawab: hellige herre, i løpet av de siste flere kvelder har vi hørt mange diskusjoner 
i disse øktene. Noen av oss pleide å diskutere argumenter blant oss hver dag. Jeg 
takker Allah den Allmektige at Han har vist oss veien. De fullstendige falske 
opplysningene av motstanderne misledet oss. Nå er det klart at sjia's Ithna Asharis 
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er de rette som er veiledet. Både de av oss som har deltatt på disse møtene og 
mange mennesker av byen som har lest oppsummeringene av disse debattene i 
avisene, har blitt vist sannheten om islam. Selvfølgelig kan de alle ikke offentlig 
erklære sin tro på grunn av deres personlige forhold til motstanderne, men de har 
fortalt oss privat at de har akseptert sjia retningen. 
  
Men noen av oss er ikke redde for noen og er villige til å kunngjøre at i løpet av 
disse nettene ønsket vi å få fram vår forandring av troskapsed. Det var ingen 
mulighet til å gjøre det. Vi har hørt dine overbevisende argumenter, og nå er vår tro 
ganske fast. 
  
Tillat oss nå å trekke gardinen til side. La våre navn bli registrert som sjia av vår 
mester, Amiru'l-Mu'minin og de elleve imamene. Vennligst kunngjør til sjia-
sektens folk at vi er ett med dem.Bær vitnesbyrd på dommedagen foran den 
guddommelige domstol og foran din opphøyde bestefar at vi har full tro på de tolv 
imamene som etterfølgere og ambassadører av Den hellige profeten av Allah. 
  
Velmenende: Jeg er glad for at noen av dere har anerkjent sannheten. Ifølge en 
beretning registrert av Imam Ahmad Ibn Hanbal i Musnad, Ibn Abi'l-Hadid i Sharh 
al-Nahju'l-Balagha, av Muhammad Ibn Talha Shafi' Matalibu's-su'ul, ved Ibn 
Maghazil Faza'il, av Khawarizm Manaqib, av Sulayman HanafI i Yanabiu'l-
Mawadda, og av mange andre har Den hellige profeten veiledet oss til denne veien. 
Han sa: "Alis sti er veien til sannheten." Jeg håper at mine andre brødre i islam 
også vil gi opp sin intoleranse. 
  
Nawab: Vi er svært takknemlige for din hyggelige og kunnskapsrike tolkning av 
fakta. Det er fortsatt et poeng som forstyrrer oss. Det gjelder imamah (lederskapet) 
til de tolv imamene og deres navn. I løpet av de siste ti nettene var Amiru'l-
Mu'minin, Ali, fokus i vår diskusjon.Først fortell oss verset av den hellige Koranen 
som viser imamah til de tolv imamene. For det andre, er navnene på de tolv 
imamene registrert i våre bøker? 
  
Velmenende: Det er et passende spørsmål, og jeg vil gjerne svare. Men det er nå 
nesten daggry, og mitt svar kan ikke være kort.I morgen er bursdagen til 
barnebarnet til Den hellige profeten imam Hussain, og familien Qizilbash har 
arrangert en feiring i Risaldar Imambara. Kanskje jeg vil svare på spørsmålet ditt 
ved den anledning. 
  
Nawab: Jeg er helt enig med deg. 
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Siste kveld, søndag, 4. Sha'ban, 1345 E.H. 

  
Imam Hussains fødselsdag 
  
En stor feiring ble holdt for å feire bursdagen til Imam Hussain. Forfatteren Sayyid 
Muhammad Sultanu'l-Wa'izin Shirazi adresserte samlingen. Det var hans siste tale, 
og som han lovet på den forrige natten, svarte han spørsmålet om imamatet, 
antallet og navnene til imamene i den hellige Koranen og beretning. Han begynte 
sin tale med følgende vers: "Dere som tror, vis lydighet mot Allah, mot 
Sendebudet, og mot dem som har autoritet blant dere. Hvis dere strides om noe, så 
bring det frem for Allah og Sendebudet, såfremt dere tror på Allah og dommens 
dag. Dette er det rette og den beste løsning."(4:59) 
 

Virkelig frihet 

Velmenende: Ideen om frihet, at folk skal være fri, har lenge vært en populær ide. 
Den overfladiske forestillingen om frihet er at det betyr å gjøre som man vil, et 
begrep som har resultert i avvisning av guddommelig lov. Men selvfølgelig er 
virkelig frihet underkastelse til Allah, Skaperen av alle ting. 
  
Den hellige Koranen befaler de troende ofte om å adlyde Allah og de som passer til 
å bli fulgt blant oss selv. Det hellige verset som jeg har resitert som tema for min 
diskurs er et slikt vers som indikerer hvem vi skal adlyde. Det befaler oss å adlyde 
Allah, Den hellige profeten, og de som har autoritet blant oss.Det er ingen forskjell 
blant muslimer om lydigheten vedrørende Den hellige profeten. Det er imidlertid 
forskjell på mening vedrørende ordene "de som har autoritet blant dere." 
  

Sunnis tro vedrørende betydningen av "de som har autoritet" 
  
Våre brødre, sunniene, tror at i ovennevnte vers henviser ordene «de som har 
autoritet» (uli'l-amr) til statlige tjenestemenn. Dermed anser de lydighet mot 
konger og guvernører som obligatorisk, selv om disse tjenestemennene kan være 
onde.  
 
Faktisk er denne troen feil. På grunn av mangel på tid tillater ikke situasjonen meg 
å forklare argument til støtte for mitt poeng, så jeg vil kun legge frem en kort 
diskusjon. 



 483 

  

Tre måter å utnevne 'Uli'l-amr' (de som har autoritet) 
  
Åpenbart får herskere sin autoritet på en av disse måtene: 
  
1. De er utnevnt av ijma (konsensus) 
 2. De får makt med tvang. 
 3. De er guddommelig beordret. 
  
Hvis en leder oppnår myndighet ved konsensus av samfunnet, er det ikke 
obligatorisk å adlyde ham slik som en adlyder Allah eller profeten. Det er ikke 
mulig for alle muslimer å utnevne en rettferdig hersker uavhengig hvor klok eller 
samvittighetsfull de kan være, kan de bare dømme en person etter opptreden. De 
kan ikke lese hans hjerte eller kjenne graden av hans tro. 
 
 
Israels ledere valgt av Moses ble ansett som verdiløse 
  
Selvfølgelig kan ikke muslimer hevde å ha bedre forståelse enn profeten Moses. 
Han valgte sytti menn av flere tusen for deres tilsynelatende integritet og tok dem 
med seg til fjellet Sinai. Men alle av dem viste seg å være verdiløse ved en test 
fordi deres tro ikke var fast. Dette faktumet er omtalt i den hellige Koranen, vers 
154 i surah 7. 
  
Hvis de som ble valgt av Moses viste seg å være vantro i hjertet, det er åpenbart 
vanlige mennesker ville være mindre kompetente til å velge ledere for dem selv. 
Det er ganske mulig at de som er valgt for deres tilsynelatende fromhet, til slutt kan 
vise seg å være vantro. Sannelig vil lydighet mot slike hersker svekke religion. 
 

Ordene 'Uli'l-amr' refererer ikke til herskerne 
  
Sannelig ville Allah ikke kreve at hans tjenere adlyder en synder slik som de ville 
adlyde Ham eller Hans profet. Videre, hvis utnevnelsen av "uli'l-amr" ble gjort 
gjennom en sann konsensus, måtte det bli avholdt valg for hver ny avtale. Alle 
borgere fra alle muslimske land vil måtte bli enige om valget i hvert valg. 
  
I løpet av 1300 år med islam finner vi at etter Den hellige profeten skjedde det ikke 
noen slik konsensus. For øyeblikket er det umulig å sikre en slik konsensus fordi 
den muslimske verden har blitt splittet i mange land, hvert land med en egen 
hersker. 
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Videre, hvis hvert land skulle velge en "uli'l-amr" for seg selv, ville det være 
mange "uli'l-amr", som hver skal adlydes i sitt eget land, og folket i ett land vil 
ikke adlyde uli 'l-amr' i andre land. Selvfølgelig er det spørsmålet om troskapsed 
når forskjeller oppstår - som det ofte har skjedd i løpet av de siste 1300 årene - 
mellom to 'autoriteter'. Vi har da muslimer som dreper andre muslimer i islams 
navn. 
  
Men sann islam krever ikke en slik absurd oppførsel som vil føre til gjensidig strid 
blant muslimer. Det følger derfor at "uli'l-amr" som vi er beordret om å adlyde, har 
fått sin autoritet ved konsensus. Diskusjonen har dukket opp i avisene. 
 
 
En hersker som tar makten med makt kan ikke kalles Uli'l-amr 
  
Det er like absurd å foreslå om at lydighet til en tyrann er obligatorisk. Hvis det var 
slik, hvorfor fordømmer sunni muslimske lærde de undertrykkende herskerne og 
kalifene, som Mu'awiya, Yazid, den onde Ziyad Ibn Abib, Ubaidullah, Hajjaj, Abu 
Salma og Muslim. 
  
Hvis noen hevder at lydighet mot onde herskere er obligatorisk (og noen lærde har 
faktisk sagt det), ville det være ganske i strid med befalingene i Koranen. Allah har 
ofte forbannet syndere i den hellige Koranen og har forbudt muslimer å adlyde 
dem. Så hvordan er det mulig at Han i dette verset forplikter oss til å adlyde 
syndere? Tydeligvis kan vi ikke tildele to avvikende ordre til Allah den 
Allmektige. Derfor sier Imam Fakhru’d-Din Razi klart om dette hellige verset at 
"uli'l-amr" må ha fullkommen integritet. Ellers ville Allah ikke ha knyttet vår plikt 
til å adlyde dem med vår plikt til å adlyde Allah selv og Den hellige profeten. 
 
 
Uli'l-amr må være utvalgt og utnevnt av Allah 
  
Ifølge sjiaene må "uli'l-amr" være fri for synd og feil. Og siden ingen unntatt Allah 
kan kjenne hjertets dype virkelighet, må "uli'l-amr" bli utnevnt av Allah. Således 
ordinerer Allah 'uli'l-amr', slik som Han ordinerer profetene: En 'uli'l-amr' må 
åpenbart ha de samme egenskapene som Den hellige profeten hadde. 
  
I dette hellige verset er ordet ati'u (adlyd) blitt brukt to ganger: Han sier: "Adlyd 
Allah og adlyd Sendebudet." Når Han snakker om 'uli'l-amr', bruker han ikke ordet 
'ati'u' igjen, men bruker bindeordet 'og' med 'uli'l-amr.'Å knytte ordene på denne 
måten betyr at 'uli'l-amr' besitter samme meritter som Den hellige profeten besatt, 
bortsett fra de som er forbeholdt kun profeten, f.eks. 'Wahi' (åpenbaring), profeti 
m.m. Kort sagt, må Den hellige profetens egenskaper også være tilstedeværende av 
'uli'l-amr' bortsett fra rangen av profeti. 
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Altså tror sjiaene at ordene 'uli'l-amr' refererer til de tolv imamene, det er Amiru'l-
Mu'minin og hans elleve etterkommere, Den hellige profetens avkom. Dette verset 
er et bevis på imamaten til de tolv imamene. 
  
Bortsett fra dette er det mange andre vers som støtter vårt synspunkt. 
  
(1) For eksempel sier den hellige Koranen: "...Allah sa: «Sannelig, jeg vil gjøre deg 
til en Imam av folket,» og han (Abraham) svarte: «Og av mitt avkom?» Gud sa: 
«Min avtale gjelder ikke de urettferdige.»" (2:124) 
  
(2) "profeten har mer autoritet over de troende enn de har over seg selv, og hans 
hustruer er deres mødre. Slektninger står hverandre nærmere ifølge Allahs bok enn 
de øvrige troende og de utvandrede fra Mekka,..."  (33:6) 
  
(3) "Å dere som tror! Ha taqwa i Allah, og vær sammen med de sannferdige." 
(9:119) 
  
(4) "...Du er bare en advarer .Etterhvert folk har sin veileder." (13:7) 
  
(5) "Dette er Min vei, den rette, så følg den. Følg ikke stier som vil skille dere fra 
Hans vei..." (6:153) 
  
(6) "Blant dem Vi har skapt, er et folk som følger sannheten og derved gjør de 
rettferdighet." (7:181) 
  
(7) "Hold dere fast ved Guds rep! Unngå splittelser,...." (3:103) 
  
(8) "…Så spør påminnelsens folk, om dere ikke vet."  (16:43) 
  
(9) "… Allah vil sannelig holde urenhet borte fra dere, dere husets folk, og rense 
dere en fullstendig renselse." (33:33) 
  
(10) "Allah utvalgte Adam og Noa, Abrahams hus og Imrans hus fremfor all 
verden, slekt etter slekt," (3:33) 
  
(11) "Og så har Vi gitt skriften i arv til dem av Våre tjenere, som Vi har utvalgt." 
(35:32) 
  
(12) "Gud er himlenes og jordens lys. Hans lys kan lignes med en nisje hvor det er 
et bluss. Blusset er omgitt av glass, som om det var en funklende stjerne. Det 
tennes med brenne fra et velsignet tre, et oljetre, som ikke hører hjemme verken i 
øst eller vest, hvis olje nesten lyser uten at ild kommer den nær. Lys over lys! 
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Allah leder dem Han vil til Sitt lys. Han lager lignelser for menneskene. Allah 
kjenner til alle ting. (24:35) 
  
Det er mange andre vers som kan siteres. Mange av dine fremtredende lærde har 
berettet at Den hellige profeten sa: "En fjerdedel av den hellige Koranen er i ros av 
Ahlulbayt." 
  
Ibn Abbas er berettet å ha sagt, "Mer enn 300 vers ble åpenbart i ros av Ali." 
  
Nå kommer jeg til mitt opprinnelige poeng om at "uli'l-amr" må være ufeilbarlig 
(syndfrie) fordi lydighet mot dem er knyttet til lydighet mot Allah og Den hellige 
profeten. 
  
Imam Fakhru'd-din Raz i hans Tafsir innrømmer at hvis vi ikke anser "uli'l-amr" 
som ufeilbarlig, ville det faktisk være som å bekrefte to motsetninger for å være 
sanne. Dine egne lærde har bekreftet at disse egenskapene var besatt utelukkende 
av de tolv imamene. Det hellige verset om renselse (33:33) bekrefter også dette 
faktumet. 
 
 
De hellige imamenes syndefrihet rapporteres generelt 
  
Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi i Yanabiu'l-Mawadda, kap.77, s.445 og Hamwaini 
Fara'idu's-Simtain rapporterer at Ibn Abbas sa: "Jeg hørte Den hellige profeten si: 
'Jeg og Ali, Hassan, Hussain og ni av Hussains etterkommere er helt rene og 
ufeilbare (syndefrie). '" 
  
Salman al-Farsi sier at Den hellige profeten, la hånden på Hussains sin skulder og 
sa: "Han er imam og sønnen av en imam, og hans etterkommere vil være imamer 
som alle vil være dydige forvaltere av Allah." 
  
Zaid Ibn Thabit rapporterer at Den hellige profeten sa: "Sannelig, av Hussains 
etterkommere vil det bli født imamer som vil være dydige forvaltere og syndefrie 
dommere." Imran Ibn Hasin beretter at Den hellige profeten sa til Ali: "Du er 
arvingen til min kunnskap. Du er imamen og kalifen etter meg. Du vil fortelle folk 
hva de ikke vet. Du er far til mitt barnebarn og ektemann til datteren min. Av dine 
etterkommere vil det være syndefrie imamer." 
  
  
Kunnskap av Ahlulbayt 
  
Abu Ishaq Hamwaini Fara'idu's-Simtain, Hafiz Abu Nu'aim Ispahani Hilyatu'l-
Auliya, og Ibn Abi'l-Hadid i Sharh al-Nahju'l-Balagha har rberettet fra Ibn Abbas 
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at Den hellige profeten sa: "Mitt avkom har blitt skapt av det samme frø som jeg 
har blitt skapt fra. Allah den Allmektige har gitt dem kunnskap og visdom. Ve 
være over de som forkaster dem." 
  
Ibn Abi'l-Hadid i Sharh al-Nahju'l-Balagha, og forfatteren til Siratu's-Sahaba, 
beretter fra Hudhaifa Ibn Asaid at Den hellige profeten sa: "Jeg etterlater meg for 
dere to viktige ting: Allahs bok og min Ahlulbayt. Hvis dere knytter dere til disse 
to, vil dere bli reddet." Tabrani beretter i tillegg dette: «Ikke benekt deres autoritet, 
ellers skal dere bli ødelagt. Ikke vis noen respektløshet mot dem eller ignorere 
dem, ellers skal dere bli ødelagt. Ikke prøv å lære dem, for sannelig vet de bedre 
enn dere gjør.» 
  
I andre beretninger sier Hudhaifa Ibn Asaid at Den hellige profeten sier: "Etter meg 
vil det være imamer fra mitt avkom. Antallet deres vil være lik antallet Bani 
Isra’ils høvdinger, det er tolv, hvorav ni vil være Hussain etterkommere. Allah har 
gitt alle dem min kunnskap og visdom. Så lær dem ikke, for sannelig vet de bedre 
enn dere gjør. Følg dem siden de er definitivt med sannhet, og sannheten er med 
dem." 
 
 
Hvorfor navnene på imamene ikke vises i den hellige Koranen 
 
For det første er denne guddommelige boken kort. Den inneholder mange generelle 
prinsipper, men få detaljer, som har blitt overlatt for sjefs-kommentatoren, Den 
hellige profeten, for å forklare. Allah sier: "Og hva Sendebudet gir dere, aksepter 
det, og fra det han forbyr deg, hold dere unna det." (59:7) 
 
Fordi navnene og tallene til de tolv imamene ikke er nevnt i den hellige Koranen, 
aksepterer noen mennesker dem ikke. Men på dette grunnlag bør de avvise sine 
egne kalifer, siden ingen vers av den hellige Koranen nevner deres kalifer (unntatt 
Ali Ibn Abu Talib), eller av Umayyad- eller Abbasid-kalifene, eller av auoriteten i 
samfunnet til å velge en kalif ved konsensus. 
 
For det andre, hvis det er nødvendig å avvise noe som ikke er tydelig angitt i den 
hellige Koranen, bør du avvise mange av metodene for vår tilbedelse siden det ikke 
er nevnt om deres detaljer i den hellige Koranen. 
 
 
Det er ingen omtale av enheter (rak'ats) av bønner i den hellige Koranen 
 
Den rituelle bønnen er kanskje den sentrale handling av tilbedelse i en muslims liv. 
Den hellige profeten understreket dens utførelse. Han sa: "Den rituelle bønnen er 
søylen og beskytteren av religionen. Hvis den rituelle bønnen blir akseptert, vil alle 
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andre religiøse utførelser bli akseptert. Hvis den blir avvist, vil alle andre religiøse 
utførelser også bli avvist." 
 
Det er selvfølgelig ingen omtale i den hellige Koranen om antall enheter (rak'ats) 
som skal utføres for hver bønn eller noen av de andre spesifikke detaljer angående 
hvordan bønnene skal utføres. Betyr dette at vi skal forlate bønnene? Den hellige 
Koranen sier bare: "Utfør salat (bønn)." Det er ingen detaljer som kreves fra 
valgfrie handlinger. Disse ble forklart av Den hellige profeten. 
 
På samme måte har andre kommandoer kun blitt sagt i den hellige Koranen. Deres 
detaljer, forhold og relevante instruksjoner ble forklart av Den hellige profeten. På 
samme måte, om Imamaten og kalifatet, sier den hellige Koranen bare: «Adlyd 
Allah og adlyd profeten og de som er i autoritet blant dere.» Og vi er bundet til å 
følge Den hellige profetens ordre i denne forbindelse på samme måte som vi følger 
hans instruksjoner med hensyn til detaljene i de rituelle bønnene. 
 
Muslimske kommentatorer, enten det er sunnier eller sjiaer, kan ikke lage egne 
tolkninger av den hellige Koranen. Den hellige profeten sa: "Hvis noen gir sin egen 
tolkning av den hellige Koranen, er hans sted helvete." 
 
Dermed vender enhver fornuftig muslim til den virkelige tolkningen av den hellige 
Koranen, nemlig Den hellige profeten. I mange år har jeg studert både Sunni og 
sjia kommentarer (tolkninger) av Koranen og hadith, men har aldri kommet over 
en eneste hadith der Den hellige profeten sa at "uli'l-amr" refererer til politiske 
herskere. På den andre siden inneholder både Sunni og sjia bøker utallige rapporter 
om at Den hellige profeten ble bedt om å indikere betydningen av 'uli'l-amr' og han 
svarte at 'uli'l-amr' refererte til Ali og hans elleve etterkommere. Jeg vil presentere 
bare noen få av disse mange hadithene som er blitt fortalt gjennom kilder som er 
godtatt av sunnier. 
 
 
Uli'l-amr refererer til Ali og imamene av Ahlulbayt 
 
(1) Abu Ishaq Sheikhu'l-islam Hamwaini Ibrahim Ibn Muhammad skriver i sin 
Fara'idu's-Simtain: "profeten fortalte oss at 'uli'l-amr' refererer til Ali Ibn Abu Talib 
og Ahlulbayt av Den hellige profeten." 
 
(2) Isa Ibn Yusuf Hamadani rapporterer fra Abu'l-Hassan og Salim Ibn Qais, som 
rapporterer fra Amiru'l-Mu'minin Ali at Den hellige profeten sa: "Mine tilknyttede 
er de som har lydighet knyttet til Allah den Allmektige med sin egen lydighet. Det 
er de som Han refererer til når Han sier 'De som har autoritet blant dere'. Det er 
nødvendig at dere ikke motsetter det de sier. Dere bør adlyde dem og følge deres 
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ordre." Amiru'l-Mu'minin fortsetter å sier: "Da jeg hørte dette, sa jeg: "Å Profet, la 
meg få vite hvem 'uli'l-amr' er." profeten sa: "Å Ali! Du er den første av dem." 
 
(3) Muhammad Ibn Mu'min Shirazi, en av de mest fremtredende sunni religiøse 
lærde, skriver i sin Risala al-I'tiqadat at når den hellige Profet utnevnte Amiru'l-
Mu'minin som sin representant i Medina, ble verset "uli 'l-amr al-Minkum" (Og de 
som har autoritet blant dere) åpenbart med henvisning til Ali Ibn Abi Talib. 
 
(4) Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi i hans Yanabiu'l-Mawadda, kap. 38, 
rapporterer fra Manaqib at det står i Tafsir al-Mujahid at dette verset ble åpenbart i 
forbindelse med Amiru'l-Mu'minin da profeten utnevnte han som sin representant i 
Medina. Den hellige imamen sa: "Å hellige Profet av Allah! Har du utnevnt meg 
som kalif ovenfor kvinner og barn?" Da sa Den hellige profeten: "Er du ikke 
fornøyd med at du har samme forhold til meg som Aaron hadde til Moses?" 
 
(5) Sheikhu'l-islam Hamwaini rapporterer Salim Ibn Qais Hilali som sier følgende:  
 
Under Uthmans kalifat så jeg noen Muhajiren og Ansars som satt sammen og 
lovpriset seg selv. Ali var stille blant dem. Folk spurte Ali å ta ordet for å snakke. 
Han sa: "Vet dere ikke at Den hellige profeten sa: 'Jeg og min Ahlulbayt var et lys 
som eksisterte i Hans skapelse 14.000 år før skapelsen av Adam? Da Han skapte 
Adam, plasserte Han det lyset i hans rygg når han han kom ned til jorden. Deretter 
satte Han det i Noah sitt ark, så i Abrahams ryggrad mens han var i ilden, på 
samme måte i fedreens rene ryggrad og i de rene livmorene til mødrene, hvorav 
ingen ble født ulovlig (samleie utenfor ekteskap)." De i gruppen som var fremste i 
slagene ved Badr og Hunain sa: "Ja, vi har hørt disse ordene." Da sa Ali: "Fortell 
meg på ed (å sverge), om dere vet at Allah har gitt preferanse i den hellige Koranen 
til de fremste, og at ingen i islam er likeverdig til meg i meritter." De sa, "Ja, vi 
anerkjenner dette." 
 
Da resiterte Ali følgende fra den hellige Koranen: "Og de fremste er de fremste, det 
er de som er nær (Allah)." (56: 10-11) Han sa: "Da dette verset ble åpenbart, spurte 
folket Den hellige profeten som var den fremste, og om hvem verset ble åpenbart 
om. Fortell meg nå på ed (å sverge) hvis dere vet at Den hellige profeten fortalte 
dem at Allah den allmektige åpenbarte dette verset om profetene og deres 
etterfølgere. Jeg er fremste blant alle profetene og Ali, min representant 
(etterfølger) er den fremste blant alle etterfølgere?" 
 
Da sa Ali: "Den hellige Koranen forteller oss, 'Dere som tror, vis lydighet mot 
Allah, mot Sendebudet, og mot dem som har autoritet blant dere... ' (4:59) og 
verset 'Deres autoritære ledere er kun Allah, Hans sendebud og de troende; de som 
etablerer bønn og gir det rituelle bidrag idet de bøyer seg for Allah' (5:55) og verset 
'...og ikke slutter vennskap med noen annen enn Gud, Hans sendebud og de 
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troende?' (9:16) Allah beordret senere sin hellige Profet om å identifisere hvem 
som var ment med ordene "uli'l-amr" (de som har autoritet) på samme måte som 
den rituelle bønnen, faste og Hajj hadde blitt avklart. Dermed utpekte Den hellige 
profeten meg over folket i Ghadir al-Khum og erklært: "Å folk da Allah den 
Allmektige beordret meg til å profetere, følte jeg at det var folk som ville motstå 
meg." 
 
Da fortsatte Den hellige profeten: "Å folk, vet dere at Allah den mest Opphøyde er 
min autoritet? Jeg har mer autoritet over de troende enn det de har over seg selv? 
 
Når alle bekreftet at det var slik, forkynte Den hellige profeten: 'Den jeg har 
autoritet over, har Ali autoritet over; Å Allah være en venn av ham som er en venn 
av Ali og være en fiende for ham som er en fiende av Ali.' 
 
Så reiste Salman seg og spurte: 'Å den hellige Profet, hva er betydningen av Alis 
autoritet?' Den hellige profeten svarte: 'Alis autoritet er som min egen autoritet. 
Den jeg har autoritet over, har Ali også autoritet over.  
 
Da ble dette verset åpenbart: 'I dag har Jeg perfeksjonert deres religion og fullbrakt 
Min nåde mot dere, og godtatt islam som religion for dere...' (5:3) Deretter sa Den 
hellige profeten: "Allah er stor, som har perfeksjonert religionen, fullførte sin 
tjeneste over meg, og er fornøyd med mitt profeti og er fornøyd med at Ali er 
etterfølgeren etter meg." 
 
Denne hadithen bekrefter de hadithene som jeg fortalte om i løpet av de siste 
nettene, for å vise at 'autoritet' assosieres med fullstendig overlegenhet over mer 
enn ens selv. 
 
"Folket sa da: 'Å hellige Profet, fortell oss navnene på dine etterfølgere.' Den 
hellige profeten sa: 'Det er Ali, som er min bror, min etterfølger og min 
stedsfortreder og mesteren til hver troende etter meg, deretter hans sønn Hassan, 
deretter Hussain, deretter ni etterfølgende sønner av Hussain. Den hellige Koranen 
er med dem, og de er med den hellige Koranen. De vil ikke skille seg fra den, og 
den (Koranen) vil ikke skille seg fra dem før de kommer til meg ved dammen av 
Kauthar.'" 
 
Etter å ha rapportert hele rapporten, har han registrert inn tre andre rapporter fra 
Manaqib, fortalt av Salim Ibn Qais, Isa Ibn Sirri, og Ibn Mu'awiya som viser at 
ordene 'uli'l-amr' refererer til de tolv imamene av 'Ahlulbayt.' 
 
Jeg tror at de ovennevnte rapportene er nok til å klargjøre den virkelige 
betydningen av "uli'l-amr." Når det gjelder tall og navn på de hellige imamene, vil 
jeg forholde meg til hadith fortalt av fremtredende sunni-menn, som har vært min 
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praksis gjennom alle nettene med diskusjon, uten å henvise til de mange rapportene 
fra sjias lærde. 
 
 
Navn på de tolv imamene og deres nummer 
 
(1) Sheikh Sulayman Balkhi Hanafi i hans Yanabiu'l-Mawadda, kap. 76, 
rapporterer fra Fara'idu's-Simtain av Hamwaini, som rapporterer fra Mujahid, som 
rapporterer fra Ibn Abbas, at en jøde som heter Na'thal, kom til Den hellige 
profeten og spurte ham spørsmål om Tawhid (Allahs enhet). Den hellige profeten 
svarte på hans spørsmål og jøden omfavnet islam. Da sa han: "Å hellige Profet, 
hver profet hadde en wasi (etterfølger). Vår profet, Moses Ibn Imran, lagde et 
testament til Yusha Ibn Nun. Vennligst fortell meg hvem din wasi (etterfølger) er?" 
Den hellige profeten sa: "Min etterfølger er Ali Ibn Abu Talib, etter ham er Hassan 
og Hussain og etter dem er det ni imamer, som er de etterfølgende etterkommerne 
av Hussain." 
 
Na'thal spurte Den hellige profeten om navnene på de imamene. Den hellige 
profeten sa: «Etter at Hussain, vil hans sønn, Ali, være imamen, etter ham, hans 
sønn, Muhammad, etter ham hans sønn, Ja'far, etter ham hans sønn Musa, etter 
ham hans sønn, Ali, etter ham hans sønn, Muhammad, etter ham hans sønn Hassan, 
etter ham hans sønn, Muhammad Mahdi, som vil være den siste imamen. Det vil 
være tolv imamer." 
 
I tillegg til navnene på de ni imamene, sier denne hadith videre at hver ville 
etterfølge som imam etter hans far. Na'thal gjorde ytterligere henvendelser, og Den 
hellige profeten beskrev hver eneste imams dødssårsak. 
 
Da sa Na'thal: "Jeg vitner om at det ikke er noen gud, utenom Allah, og at du er 
hans hellige Profet. Jeg vitner om at disse tolv hellige imamer er dine etterfølgere 
etter deg. Det du har sagt er akkurat det som er registrert i vår bøker og i Moses 
testament." 
 
Da sa den hellige Profet: "Paradiset er for ham som elsker dem og adlyder dem, og 
helvete er for den som er fiendtlig mot dem og motsetter dem." 
 
Na'thal resiterte deretter noen verspar (dikt) med den effekten at "Allah, den 
opphøyde, sender Hans velsignelser over deg, utvalgt profet og stolthet av Bani 
Hashim. Allah har veiledet oss ved hjelp av deg og de tolv hellige menn som du 
har kalt. Sannelig har Allah renset dem og bevart dem fra urenhet. Han som elsker 
dem, er vellykket. Den som hater dem, er taperen. 
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Den siste av imamene vil slukke tørsten til de tørste. Han er den personen folk vil 
vente på. Allahs Profet, ditt avkom er en velsignelse for meg og for alle de troende. 
De som viker seg bort fra dem, vil snart bli kastet i helvete." 
 
(2) Den store lærden, Sheikh Sulayman Balkhi, i hans Yanabiu'l-Mawadda, kap. 76 
rapporter fra Manaqib av Khawarizmi, som rapporterer fra Wathila Ibn Asqa Ibn 
Qarkhab, som rapporterer fra Jabir Ibn Abdullah Ansari; og også Abu'l-Fazl 
Shaibani og han fra Muhammad Ibn Abdullah Ibn Ibrahim Shafi'i, som rapporterer 
Jabir Ansari (en av profetens øverste følgesvenner) som sier: 
Jundal Ibn Junadab Ibn Jubair, en jøde, kom til Den hellige profeten og spurte ham 
om Tawhid. Etter å ha hørt sitt svar, ble mannen en muslim. Han sa at han på den 
forrige natten hadde sett Moses i en drøm som sa til ham: 'Omfavn (godta) islam i 
hendene på den siste av profetene, Muhammad, og bind deg til etterfølgeren etter 
ham.' Han takket Allah for velsignelsen av islam. Han spurte Den hellige profeten 
om å fortelle ham navnene på hans etterfølgere. Den hellige profeten begynte med 
å si: "Mine etterfølgere er tolv i antall." 
 
Mannen sa at han hadde sett dette faktum i Torahen. Han spurte profeten om å 
fortelle ham navnene deres, og profeten sa: "Den første av dem er høvdingens 
overordnede, imamens far, Ali. Følg deretter hans to sønner - Hassan og Hussain. 
Du skal se disse tre. 
 
Når du kommer til den siste fasen av livet ditt, vil Imam Zainu'l-Abidin bli født, og 
det siste du vil ha av denne verden skal være melk. Så klamrer klamre deg til dem 
slik at uvitenhet ikke kan villede deg.' 
 
Mannen sa at han hadde sett i Torahen og i andre skrifter navnene til Ali, Hassan 
og Hussain som Elias, Shabbar og Shabbir. Han ba Den hellige profeten om å 
fortelle ham navnene til de andre imamene. 
 
Da fortalte Den hellige profeten navnene på de resterende ni imamene med deres 
kallenavn (titler) og la til: «Den siste av dem, Muhammad Mahdi, vil leve, men 
forsvinner. Han vil dukke opp senere og vil fylle verden med rettferdighet og 
godhet, siden den utviklet seg til urettferdighet og tyranni. Sannelig, er paradis er 
for de som viser tålmodighet i løpet av hans okkultasjon. Paradiset er for de som er 
faste i sin kjærlighet til ham. Dette er dem som Allah den Allmektige har rost i den 
hellige Koranen, og for dem som den hellige Koranen er en veiledning for de som 
vokter seg (mot ondskap). De som tror på det skjulte.' Han sier også … Dette er 
Allahs parti: Og Allahs parti, dem vil det gå godt!.' "(58:22) 
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Antallet kalifer etter Den hellige profeten er tolv 
 
Mir Sayyid 'Ali Shafi'i Hamadani i hans Mawaddatu'l Qurba, (Mawadda XIII), 
rapporterer at Umar Ibn Qais sa: "Vi satt i en gruppe der Abdullah Ibn Mas'ud også 
var til stede. Plutselig kom en araber og sa: "Hvem blant dere er Abdullah? 
Abdullah sa: "Jeg er." Han sa: "Abdullah! Har Den hellige profeten fortalt deg om 
kalifene etter ham?" 
 
Abdullah Ibn Mas'ud sa: "Ja, profeten sa: 'Etter meg vil det være tolv kalifer, som 
samsvarer til antallet av imamene av Bani Isra'il.'" 
 
Samme hadith er også blitt rapportert fra Sha'bi, som rapporterte det fra Masruq, 
som rapporterte det fra Abdullah Shiba. 
 
Også Jurair, Ash'ath, Abdullah Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Umar og Jubair Ibn 
Samra rapporterer alle sammen at Den hellige profeten skal ha sagt: "Det vil bli 
tolv kalifer etter meg. Deres tall vil samsvare til antallet av kalifene av Bani 
Isra'il." Ifølge Abdu'l-Maliks rapport la Den hellige profeten til: "Og alle av dem 
kommer fra Bani Hashim." 
 
De fleste sunni lærde, inkludert Tirmidhi, Abu Dawud, Muslim og Sha'bi har 
rapportert det samme. 
 
Yahya Ibn Hassan, en stor jurist av rettsvitenskap, har rapportert i sin Kitab al-
Umda fra tjue forskjellige kilder, at "Sannelig, det er tolv kalifer etter Den hellige 
profeten, og alle tilhører Quraish." Bukhari har rapportert fra tre kilder, Muslim fra 
ni kilder, Ali Dawud fra tre kilder, Tirmidhi fra en kilde, og Hamid fra tre kilder 
hvor Den hellige profeten sa: "Kalifene og Imamene etter meg er tolv, og alle er fra 
Quraish." Ifølge noen rapporter sa Den hellige profeten: "Alle er fra Bani Hashim." 
 
På side 446 sier Yahya Ibn Hassan: "Noen av de lærde har sagt at hadith til støtte 
for oppfatningen at antall kalifene og imamene etter Den hellige profeten er tolv er 
allment kjent." Alle vet at når Den hellige profeten angav nummeret på hans kalifer 
for å være tolv, mente han at de ville tilhøre hans «Ahlulbayt». Å si at han mente at 
kalifene som var hans følgesvenner, ville være uforenlige med faktaene (siden de 
var bare fire). 
 
Det kan heller ikke sies at han mente Umayyad-kongene, hvorav det var tretten. 
Videre var de alle tyranner bortsett fra 'Umar Ibn Abdu'l-Aziz, (selv om han selv 
berøv kalifatet og tvang imamen av hans tid til å forbli begrenset i hans hus). Siden 
Den hellige profeten hadde sagt: "De er alle fra Bani Hashim," kan ikke Bani 
Umayyadene inkluderes. 
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Så det er klart at Den hellige profetens rettmessige kalifer var de tolv imamene som 
var etterkommere til Den hellige profeten, og som utviste alle andre i kunnskap og 
fromhet. Dette faktum er bekreftet av denne fortløpende fortalte hadithen av Den 
hellige profeten. "Jeg etterlater meg to store ting, den hellige boken av Allah (den 
hellige Koranen) og min 'ahlulbayt'. Hvis dere er tilknyttet til disse to, vil dere 
aldri, aldri, gå vil etter meg. Sannelig, disse to skal aldri skilles fra hverandre til de 
møter meg ved dammen av Kauthar. Hvis dere er tilknyttet til disse to, vil dere 
aldri bli villedet." 
 
Den hellige profeten sa: "Søk kunnskap selv i Kina." Vi har tilbrakt ti lange netter 
hvor vi har diskutert spørsmål vedrørende en dyrebar kunnskap - veien av islam. Vi 
har sett mange forskjeller mellom sunni og sjia sekten, og vi håper at historisk 
faktum og fornuft har klargjort forskjellene. Hvis Allah vil, vil disse diskusjonene 
overbevise oppriktige søkere om kunnskap om at "hvem Allah leder, kan ingen 
mislede." 
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