I dette heftet får du lære mer om den islamske
troen gjennom 40 beretninger som definerer
islamsk tro om tilendebringelsen av
profeteskapet. Dette emnet er en hovedpilar i
islamsk trosoverbevisning. Alle muslimer –
uansett trosretning – er enige om at profetskapet
ble tilendebrakt ved profeten Moḥammad s.
Alle muslimer bekjenner troen ved å erklære
denne trosoverbevisningen.
Beretningene er delt opp i 16 kategorier
som framstår og presenteres som grunnleggende
bevis for at profetskapet ble tilendebrakt. Alle
beretningene er autentiske og godkjente. De er
samlet ved hjelp av ledende ḥadīth-lærdes
ḥadīth-samlinger.
Heftet presenterer kunnskap om
hovedpunktene i emnet og besvarer spørsmål
som:
• Vil det komme profeter etter profeten
Moḥammad s?
• Ble profetskapets kjede tilendebrakt?
• Hvilken rolle spilte profeten
Moḥammad s i tilendebringelsen?
• Ble det muslimske samfunnet advart
mot falske pro feter?
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Forord
All lovprisning er for Gud, Han som alene er
tilbedelsesverdig, og måtte Hans fred og
velsignelser være med vår mester Moḥammad
s, tilendebringeren av profetskapet.
Islam bekjennes ved trosbekjennelsen.
Trosbekjennelsen består av to deler. Disse to
delene er grunnprinsippet i islam. Uten dette kan
ikke troen anses som troen – verken
ufullkommen eller fullkommen.
Trosoverbevisningen krever at man
bekjenner at det finnes kun én Gud som er vår
forsørger og skaper, og vi kan kun tilbe Ham.
Den andre delen av trosbekjennelsen som
trosoverbevisningen krever, er at profeten
Moḥammad s er Guds siste sendebud og den
som står Herren nærest.
Å stå fast ved dette grunnprinsippet utgjør
den sanne troen. For den andre delen av
grunnprinsippet deler det samme fundamentet i
troen som den første delen. Det vil si at det ikke
er tillatt å likestille noen med Gud, og det er
heller ikke tillatt å likestille noen med profeten
Moḥammad s eller bryte profetskapets segl ved
9
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å hevde at en er en profet etter Hans Hellighet s
gjennom velsignelse, stempel, skygge,
reinkarnasjon (gjenfødelse/sjelevandring) eller
noen annen måte. Sammen er disse to delene
troens kjerne.
Det at profetskapets kjede ble tilendebrakt, kan
bevises gjennom vers fra Koranen og autentiske
beretninger. Denne saken er en svært tydelig og
avgjort sak. Ingen troende tviler på det Koranens
tekst og ḥadīth-litteraturen sier om dette. Det er
konsensus blant de skriftlærde om dette, og å tro
på at profetskapets kjede ble tilendebrakt ved
profeten Moḥammad s, er deres enstemmige
krav. Å hevde det motsatte vil være å bryte med
islams grunnlære.
I denne samlingen presenteres det 40 beretninger
som tydelig beviser at profeten Moḥammad s
er den siste profeten av alle profeter.
Dette emnet har blitt valgt for at
kommende generasjoner skal kunne vite at
profetskapets tilendebringelse ikke bare bevises
gjennom ett eller to bevis. Slik vil dette
grunnprinsippet bli forankret i deres tro.
Beretningene fokuserer på når profeten
Moḥammad s ble utvalgt som den siste
profeten, hva det å være tilendebringeren s
innebærer, hva Hans Hellighets s komme

10

Forord
resulterte i, advarsler mot falske profeter, og at
det siste samfunnet tilhører den siste profeten s.
Beretningene definerer
trosoverbevisningen som er bekreftet av
Koranen, ḥadīth og konsensus blant de
skriftlærde: Det har aldri kommet noen profet
etter Hans Høyhet s og heller ikke vil det noen
gang komme en.
Det er et håp at disse beretningene gjør emnet
tydelig for leserne og øker deres kunnskap om at
profetskapet ble tilendebrakt.
Oslo, 29.11.2017
Abo Mahi Yasir Hussain
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Ordet khatm ()ﺧﺘﻢ
Det er viktig å belyse hva ordet khatm betyr.
Ibn Fāris ar-Rāzī forklarer ordets
grunnbetydning ved verbet kha-ta-ma, som
uttrykker å nå en tings slutt. I slike
sammenhenger kan verbet brukes: Jeg
avsluttet/fullførte oppgaven, resitatoren resiterte
ferdig kapittelet. Når det gjelder khatm, betyr det
segl på en ting. Det stammer fra den samme
betydningen, for et segl stemples ikke før man
når en tings slutt. Ordet khātam ( )ﺧﺎﺗﻢstammer
igjen fra det, for det er det man forsegler med.
Han fortsetter med å forklare at profeten s er
profetenes khātam, for Hans Hellighet s er den
siste av dem.I
Ordet har mange betydninger, slik som: å
fullføre eller oppnå noe på en fullkommen måte,
å lukke, stenge, avslutte fullstendig, oppfylle, å
gjøre den som gjør noe perfekt til å være perfekt,
fullkommengjøre noe, den siste fasen, slutten.
Vi lærer at profeten Moḥammad s
avsluttet fullstendig, fullførte på en fullkommen
måte og tilendebrakte for alltid profetskapet.
Tittelen «Tilendebringeren av profetskapet» var

I

Aḥmad ibn Fāris ar-Rāzī, Moʻjam maqāyīs al-loghah
(Beirut: Dār al-fikr, 1979), 2:245.
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det Herren Gud selv som ga profeten Moḥammad
s i KoranenI.
Koranen – profetskapet ble tilendebrakt
Gudsordene er tydelige når det gjelder dette
emnet. Å gå direkte til profetens s ord eller å
bruke fortolkninger som argument for at det
finnes profeter etter profeten Moḥammad s, er
ikke en logisk framgangsmåte. Derfor er det
nødvendig å se på noen vers fra islams primære
kilde om profetskapets tilendebringelse.
Det tydeligste beviset som finnes i Koranen, er:
«Moḥammad er ikke faren til noen av mennene
blant dere; derimot er han Guds sendebud og
tilendebringeren av profetene!»II
Tydeligere bevis enn dette finnes det ikke.
Det er ikke engang nødvendig å fortolke verset.
«I dag har jeg gjort levemåten fullkommen for
dere og fullbyrdet Min gunst mot dere, og utvalgt
islam som levemåte for dere.»III
Levemåten har blitt fullkommengjort. Det
vil si at det er ikke rom for åpenbaringer eller
endringer i loven. Derfor kan det ikke være noen
profet som mottar åpenbaringer eller
lovbestemmelser i ettertid.

I

Koranen 33:40.
Koranen 33:40.
III
Koranen 5:3.
II
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«Si: 'Å, menneskehet! Jeg er Guds sendebud til
alle dere.'»I
De tidligere sendebudene ble sendt til et
folk, en by, et land, altså var det en begrensning.
Men den forjettede profeten s ble sendt til all
menneskehet som et universelt sendebud.
«De som tror på alt det som er deg åpenbart, og
alt det som er blitt åpenbart før deg ...»II
Det essensielle poenget som må begripes
her, er at det var former for åpenbaringer før og
på profetens s tid, men tiden etter har ikke blitt
nevnt. Det er heller ikke et krav i troen at man må
tro på det. Det slås ettertrykkelig fast at det ikke
eksisterer åpenbaringer etter Hans Hellighets s
tid.
«Å, dere troende! Tro på Gud og sendebudet
Hans og den skriften som Han åpenbarte for
sendebudet Sitt, og den skriften som Han
åpenbarte før det.»III
Igjen er det det samme som blir bevist,
som i verset ovenfor. Framtid nevnes ikke.
«Kom i hu den tid da Gud sluttet en høytidelig
pakt med profetene: 'Når Jeg har tildelt dere
skriften og visdommen, kommer det til dere, det
sendebudet, han som vil stadfeste de skriftene
I

Koranen 7:158.
Koranen 2:4.
III
Koranen 4:136.
II
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som vil være hos dere. Dere skal i sannhet anta
troen på ham og uten tvil stå ham bi.'»I
Ett sendebud s skulle komme og
stadfeste det profetene hadde fått fra Gud. Det
var det sendebudet s de måtte anta troen på og
støtte. Det sendebudet er uten tvil profeten
Moḥammad s. Verset gjør det klart at det
forjettede sendebudet var profeten Moḥammad
s, og ingen andre.
«Den som adlyder sendebudet, han har i sannhet
adlydt Gud.»II
Det er dette sendebudets lov, lære og
livsførsel som må følges og etterleves.
Levemåten baserer seg ikke på nye åpenbaringer
og påstander.
«Han er Den som sendte sendebudet Sitt med
rettledning og sannhetens levemåte, slik at Han
kunne gjøre ham til den øverste person over
enhver levemåte.»III
Betydningen er at dette sendebudets s
levemåte og religion skulle være den gjeldende ut
tiden. Alle lover som fantes før det, ble underlagt
denne levemåten. En slik ære blir kun gitt den
som kommer for å fullføre og avslutte noe.

I

Koranen 3:81.
Koranen 4:80.
III
Koranen 9:33.
II
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«Full av velsignelse er Han som åpenbarte
kriteriet (Koranen) for Sin tjener, for at han skal
være advarer for all verden.»I
En universell profet s gitt en hellig
skrift som skiller sant fra falskt for all verden i all
evighet. Hvorfor skulle det være behov for en ny
åpenbaring eller en ny profet?
«Det er ikke lovlig for dere å såre Guds sendebud
og heller ikke noen gang å ekte hustruene hans
etter ham.»II
Dette verset inneholder flere ting, men
hovedbudskapet med hensyn til vårt emne ligger
i det at verset opplyser at forholdet mellom dere
og denne profeten s er evig. Denne profetens
s profetskap vil gjelde selv etter Hans
Hellighets s bortgang.
Versene er klar tale, de opplyser for de troende at
profetskapet tok slutt etter profeten Moḥammad
s. Det kom åpenbaringer før profeten og også i
profetens egen tid, men etter det stanset de.
Levemåten har blitt fullbyrdet, og Guds krav er at
den troende skal tro på profeten Moḥammad s
og etterleve Hans Høyhets s livsførsel.
Det er mange flere vers som kan nevnes,
men for å være kortfattet får disse bevisene være
tilstrekkelige.
I
II

Koranen 25:1.
Koranen 33:53.
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Ḥadīth og dens grad i islam
Ordet ḥadīth betyr i utgangspunktet noe nytt og
er antonym til det gamle. Det viser til tale, om det
skulle være mye eller lite.
Ifølge islamsk terminologi betyr ḥadīth
(beretning) en profetisk tradisjon som er assosiert
til Hans Hellighet s enten via ord, handling,
bekreftelse/godkjennelse, personlighet eller
moral.
Ḥadīth-litteraturen er islams sekundære kilde.
Det som blir bekreftet som autentisk av ḥadīth,
blir ansett som profetens s livsførsel. De
skriftlærde legger vekt på å følge den på samme
måte som Koranen. Det vil si at den har samme
gyldighetsgrad, men profetens s livsførsel blir
delt opp i flere kategorier. Noen ting blir hevet til
det obligatoriske, andre ting vurderes som lavere
enn obligatoriske, men må utføres, mens en
kategori defineres som foretrukne handlinger.
Profetens s livsførsel er også det som fortolker
og presiserer Guds lov.
Det regnes som hyklersk å bare tro på
Koranen og fornekte alt som står i ḥadīthlitteraturen.
Koranen sier: «Den som adlyder
sendebudet, han har i sannhet adlydt Gud.»I

I

Koranen 4:80.
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Profeten Moḥammad s utvalgt som
den siste profeten før profeten Adam
e ble skapt
Beretning 1
Det berettes etter vår mester ‘Irbāḍ ibn Sāriyah
g at han berettet: «Jeg hørte profeten s si:
'Sannelig, jeg var Guds tjener og den siste av alle
profetene, mens Adam ble gjort klar i sin leire.»I
Beretning 2
Det berettes etter vår mester al-‘Irbāḍ ibn Sāriyah
al-Fazārī g at han berettet: «Jeg hørte Guds
sendebud si: 'Sannelig, jeg var forutbestemt hos
Gud som tilendebringeren av profetene
(profetskapets kjede), mens Adam ble gjort klar i
sin leire. Jeg skal opplyse dere om den første
nyheten (om mitt komme): Min far, Abrahams
skuddbønn, Jesu gledelige budskap og min mors
I

Moḥammad ibn Ismāʻīl al-Bokhārī, Al-Tārīkh al-kabīr:
Bāb ‘Abd al-A‘lá (Hyderabad Deccan: Dā’irah al-maʻārif
al-ʻOthmāniyyah), 6:68#1736.
Denne beretningen ble klassifisert som autentisk
av al-Arna’ōṭ i hans granskning av imam Aḥmads mosnad.
Aḥmad ibn Moḥammad ibn Ḥanbal ash-Shaybānī, Mosnad
al-imām Aḥmad ibn Ḥanbal: Ḥadīth al-‘Irbāḍ ibn Sāriyah
‘an an-Nabī ṣallá Allāho ‘alayhi wa sallam, gransket av
Sho‘ayb ibn Moḥarram al-Arna’ōṭ (Beirut: Mo’assasah arrisālah, 2001), 28:395#17163.
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syn som hun så da hun fødte meg, at det kom lys
ut av henne som lyste opp for henne palassene i
Levanten.'»I

Profeten Moḥammads s profetskap
omfatter alle mennesker
Beretning 3
Det berettes etter vår mester Jābir ibn ‘Abdollāh
g at profeten s sa: «... En profet ble alltid
spesifikt sendt til folket sitt, men jeg ble sendt til
alle mennesker.»II
Beretning 4
Det gjengis etter ‘Amr ibn Sho‘ayb, etter hans
far, etter hans bestefar, at Guds sendebud s
opplyste følgesvennene sine etter å ha forrettet en
bønn med dem: «Jeg ble sendt til alle mennesker
generelt, men en profet før meg ble kun sendt til
folket sitt.»III

I

Moḥammad ibn Ḥibbān al-Bostī, Ṣaḥīh Ibn Ḥibbān: Żikr
kitbah Allāh jalla wa ‘alā ‘inda-ho Moḥammad ṣallá
Allāho ‘alayhi wa sallam khātam an-nabiyyīn, gransket av
Sho‘ayb ibn Moḥarram al-Arna’ōṭ (Beirut: Mo’assasah arrisālah, 1988), 14:312–313#6404.
II
Moḥammad ibn Ismāʻīl al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī:
Kitāb at-tayammom, (Beirut: Dār ṭauq an-najāh, 2001),
1:74#335.
III
Ash-Shaybānī, Mosnad al-imām Aḥmad ibn Ḥanbal:
Mosnad ‘Abdillāh ibn ‘Amr ibn al-‘Āṣ raḍī Allāho
‘anhomā, 11:639#7068.
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Profeten Moḥammads s navn
opplyser at Hans Hellighet s er den
siste profeten
Beretning 5
Det berettes etter vår mester Jobayr ibn Moṭ‘im
g at profeten s sa: «Jeg har fem
navn: Jeg er Moḥammad, jeg er Aḥmad, jeg er alMāḥī – Gud utvisker vantroen ved meg, jeg er alḤāshir – Gud vil samle menneskene for mine
føtter, og jeg er al-‘Āqib (den siste av
profetene).»I
Beretning 6
Det berettes etter vår mester Jobayr ibn Moṭ‘im
g, etter hans far, at profeten s sa: «Jeg er
Moḥammad, jeg er Aḥmad, jeg er al-Māḥī –
vantroen blir utvisket ved meg, jeg er al-Ḥāshir –
menneskene vil bli samlet for mine føtter, og jeg
er al-‘Āqib. Al-‘Āqib er den som det ikke
kommer noen profet etter.»II
Beretning 7
Det berettes etter vår mester Abō Mōsā alAsh‘arī g at han berettet: «Guds sendebud s
I

Mālik ibn Anas al-Madanī, Mowaṭṭa’ al-imām Mālik:
Kitāb asmā’ an-nabī ṣallá Allāho ‘alayhi wa sallam
(Beirut: Dār iḥyā’ at-torāth al-ʻarabī, 1985), 2:1004#1.
II
Moslim ibn al-Ḥajjāj an-Nīsābōrī, Al-Mosnad aṣ-ṣaḥīḥ:
Bāb fī asmā’i-hi ṣallá Allāho ‘alayhi wa sallam, (Beirut:
Dār iḥyā’ at-torāth al-ʻarabī), 4:1828#124.
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nevnte flere av sine navn for oss og sa: 'Jeg er
Moḥammad, Aḥmad, al-Moqaffī (den siste
profeten som ble sendt), al-Ḥāshir, angerens
profet og nådens profet.'»I
Beretning 8
Det berettes etter Nāfi‘ ibn Jobayr ibn Moṭ‘im,
etter hans far, at han berettet: «Jeg hørte Guds
sendebud s si: 'Jeg er Moḥammad, Aḥmad, alMoqaffá, al-Ḥāshir, al-Khātam (den profetskapet
ble tilendebrakt ved) og al-‘Āqib.'»II

Mursteinen som gjorde profetskapet
fullkomment og tilendebrakte det
Beretning 9
Det berettes etter vår mester Jābir g, etter
profeten s, at Hans Hellighet s sa: «Lignelsen
om meg og profetene er som lignelsen om en
mann som bygger et hus. Han fullfører det og
gjør det komplett unntatt et sted for en murstein.
Folk begynner å gå inn i huset, men blir forbauset
over huset og sier: 'Om det bare ikke var for
stedet for mursteinen!'» Guds sendebud s
I

An-Nīsābōrī, Al-Mosnad aṣ-ṣaḥīḥ: Bāb fī asmā’i-hi ṣallá
Allāho ‘alayhi wa sallam, 4:1828#126.
II
Al-Ḥākim Moḥammad ibn ʻAbdillāh an-Nīsābōrī, AlMostadrak ʻala-ṣ-ṣaḥīḥayn: Żikr akhbār sayyid al-morsalīn
wa khātam an-nabiyyīn Moḥammad ibn ‘Abdillāh ibn
‘Abd-il-Moṭṭalib al-Moṣṭafá ṣalawāt Allāh ‘alayhi wa ‘alá
āli-hi aṭ-ṭāhirīn ..., (Beirut: Dār al-kotob al-ʻilmiyyah,
1990), 2:660#4186.
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fortsatte: «Jeg er (den som fyller) stedet for
mursteinen – jeg kom og tilendebrakte profetene
(profetskapets kjede)!»I
Beretning 10
Det berettes etter vår mester Abō Horayrah g at
Guds sendebud s sa: «Sannelig, lignelsen om
meg og profetene før meg er som lignelsen om en
mann som bygger et hus. Han gjør det fint og
vakkert unntatt et sted for en murstein på et
hjørne. Folk begynner å gå rundt huset, men de
blir overrasket og sier: 'Om bare mursteinen ble
plassert der!'» Hans Hellighet s sa: «Jeg er den
mursteinen og det er jeg som er tilendebringeren
av profetene (profetskapets kjede).»II
Beretning 11
Det berettes etter vår mester Abō Sa‘īd al-Khodrī
g at han berettet: «Guds sendebud s sa:
'Lignelsen om meg og profetene før meg er som
lignelsen om en mann som bygger et hus. Han
fullfører det unntatt (et sted for) en murstein. Jeg
kom og fullførte det (stedet for) mursteinen.'»III
I

An-Nīsābōrī, Al-Mosnad aṣ-ṣaḥīḥ: Bāb żikr kaunihi ṣallá
Allāho ‘alayhi wa sallam khātam an-nabiyyīn, 4:1791#23.
II
Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī: Bāb khātim an-nabiyyīn
ṣallá Allāho ‘alayhi wa sallam, 4:186#3535; An-Nīsābōrī,
Al-Mosnad aṣ-ṣaḥīḥ: Bāb żikr kaunihi ṣallá Allāho ‘alayhi
wa sallam khātam an-nabiyyīn, 4:1791#22.
III
Ash-Shaybānī, Mosnad al-imām Aḥmad ibn Ḥanbal:
Mosnad Abī Sa‘īd al-Khodrī raḍī Allāho ‘anh,
17:122#11067.
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Det er igjen kun gledelige budskap etter
at profetskapet ble tilendebrakt
Beretning 12
Det berettes etter vår mester Abō Horayrah g at
han berettet: «Jeg hørte Guds sendebud s si:
'Det er ikke annet igjen av profetskapet enn
gledelige budskap.'» Følgesvennene spurte: «Hva
er gledelige budskap?» Hans Høyhet s svarte:
«Rettskaffent syn.»I
Beretning 13
Det berettes etter vår mester Ibn ‘Abbās k at
han berettet: «Guds sendebud s løftet
forhenget, mens folk stod i rader bak Abō Bakr.
Hans Høyhet s sa: 'Å, dere folk! Profetskapets
gledelige budskap kommer ikke til å være mer,
unntatt rettskaffent syn. En muslim ser det, eller
det blir vist ham. ...'»II
Beretning 14
Det berettes etter vår mester Anas ibn Mālik g
at han berettet: «Guds sendebud s sa: 'Sannelig,
sendebudskapet og profetskapet har blitt stanset,
og det vil ikke være noe sendebud eller noen
profet etter meg!'» Anas fortsatte: «Det gjorde
I

Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī: Bāb al-mobashshirāt,
9:31#6990.
II
An-Nīsābōrī, Al-Mosnad aṣ-ṣaḥīḥ: Bāb an-nahy ‘an
qirā’ah al-Qor’ān fir-rokō‘ wa as-sojōd, 1:348#207.
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folk bekymret. Da sa Hans Høyhet s: 'Men
gledelige budskap vil finnes.' Følgesvennene
spurte: 'Kjære Guds sendebud, hva er gledelige
budskap?' Hans Hellighet s svarte: 'Det er et
syn en muslim ser. Det er en del av profetskapets
deler.'»I

Etter profeten Moḥammad s vil det
kun være kalifer
Beretning 15
Det berettes etter vår mester Abō Horayrah g,
etter profeten s, at Hans Hellighet s sa:
«Israels Barn ble styrt av profeter. Hver gang en
profet gikk bort, kom det en profet i hans sted.
Men etter meg vil det ikke komme noen profet,
det vil kun være kalifer, og de vil bli mange.»
Følgesvennene spurte: «Hva anbefaler De
oss?» Hans Høyhet s sa: «Oppfyll troskapseden
inngått med den første, deretter med den som
kommer etter ham. Gi dem deres rett. Sannelig,
Gud vil spørre dem om dem de fikk ansvar
over.»II
I

Moḥammad ibn ʻIsā at-Tirmiżī, Sonan at-Tirmiżī: Bāb
żahabat an-nobowwah wa baqiyat al-mobashshirāt, 2. utg.
(Kairo: Sharikah maktabah wa maṭbaʻah Moṣṭafā al-Bābī
al-Ḥalabī, 1975), 4:533#2272.
II
Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī: Bāb mā żokira ‘an Banī
Isrā’īl, 4:169#3455; An-Nīsābōrī, Al-Mosnad aṣ-ṣaḥīḥ:
Bāb al-amr bil-wafā’ bi-bay‘ah al-kholafā’, al-awwal falawwal, 3:1471#44.
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Selv følgesvennene ble ikke utvalgt som
profeter
Beretning 16
Det berettes etter vår mester Sa‘d ibn Abī
Waqqāṣ g at han berettet: «Guds sendebud s
ansatte ‘Alī ibn Abī Ṭālib g som ansvarlig i sitt
fravær (i Medina) under slaget ved Tabōk. Han
spurte: 'Kjære Guds sendebud, skal De ansette
meg som ansvarlig i Deres fravær og la meg være
igjen blant kvinner og barn?'
Hans Høyhet s sa: 'Er da ikke du tilfreds
med at du skal være for meg som Aron var for
Moses, med det unntak at det ikke vil være noen
profet etter meg!'»I
Beretning 17
Det berettes etter Asmā’ bint ‘Omays at Guds
sendebud s sa til vår mester ‘Alī g: «Du er
for meg som Aron var for Moses, bortsett fra at
det ikke vil være noen profet etter meg.»II

I

Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī: Bāb ghazwah Tabōk wa
hiya ghazwah al-‘osrah, 6:3#4416; An-Nīsābōrī, AlMosnad aṣ-ṣaḥīḥ: Bāb min faḍā’il ‘Alī ibn Abī Ṭālib raḍī
Allāho ‘anh, 4:1870#31.
II
Ash-Shaybānī, Mosnad al-imām Aḥmad ibn Ḥanbal:
Ḥadīth Asmā’ bint ‘Omays, 45:14#27081.
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Beretning 18
Det berettes etter vår mester Abō Sa‘īd al-Khodrī
g: «Guds sendebud s sa til ‘Alī: 'Du er for
meg som Aron var for Moses, unntatt at det ikke
vil være noen profet etter meg.'»I
Beretning 19
Det berettes etter vår mester ‘Oqbah ibn ‘Āmir
g at han berettet: «Guds sendebud s sa: 'Hvis
det noen gang skulle ha vært en profet etter meg,
ville det i sannhet ha vært ‘Omar ibn alKhaṭṭāb!'»II
Beretning 20
Det berettes etter vår mester Abō Horayrah g at
han berettet: «Guds sendebud s sa: 'Uten tvil,
blant samfunnene før dere fantes det folk som var
inspirert av Gud. Hvis det skulle være blant mitt
samfunn en slik en, ville det i sannhet ha vært
‘Omar.'»
Det berettes etter vår mester Abō
Horayrah g at han berettet: «Profeten s sa:
'Uten tvil, de som var før dere av Israels barn,
blant dem var det menn som ble inspirert av Gud
I

Ash-Shaybānī, Mosnad al-imām Aḥmad ibn Ḥanbal:
Mosnad Abī Sa‘īd al-Khodrī raḍī Allāho ‘anh,
17:373#11272.
II
At-Tirmiżī, Sonan at-Tirmiżī: Bāb fī manāqib ‘Omar ibn
al-Khaṭṭāb raḍī Allāho ‘anh, 5:619#3686; An-Nīsābōrī, AlMostadrak ʻala-ṣ-ṣaḥīḥayn: Bāb wa min manāqib amīr almo’minīn ‘Omar ibn al-Khaṭṭāb raḍī Allāho ‘anh,
3:92#4495.
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uten at de var profeter. Hvis det skulle være en
slik person blant mitt samfunn, ville det ha vært
‘Omar.'»
Vår mester Ibn ‘Abbās k kommenterte:
«(Unntaket gjelder å være) en profet, og ikke en
gudsinspirert person.»I

Det som særskilt ble gitt til profeten
Moḥammad s
Beretning 21
Det berettes etter vår mester Abō Horayrah g at
Guds sendebud s sa: «Jeg ble gjort overlegen
over profetene ved seks ting: Jeg ble gitt
altomfattende ord, jeg ble gitt seier ved (at Gud
la) skrekk (i fiendens hjerte), krigsbyttet ble gjort
lovlig for meg, jorden ble gjort ren og til et
gudshus (bedested) for meg, jeg ble sendt til alle
skapninger og (profetskapet til) profetene ble
tilendebrakt ved meg.»II

I

Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī: Bāb manāqib ‘Omar ibn
al-Khaṭṭāb Abī Ḥafṣ al-Qorashī al-‘Adawī raḍī Allāho
‘anh, 5:12#3689.
II
An-Nīsābōrī, Al-Mosnad aṣ-ṣaḥīḥ: Bāb jo‘ilat lī al-arḍ
masjidan wa ṭahoran, 1:371#5.
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Advarsler mot falske profeter
Beretning 22
Det berettes etter vår mester Thaubān g at han
berettet: «Guds sendebud s sa: 'Den siste timen
vil ikke stå før stammer fra mitt samfunn vil slå
seg sammen med flergudsdyrkerne og selv også
begynne å tilbe avgudsstatuer. Det vil i sannhet
være tretti store løgnere (falske profeter) blant
mitt samfunn. Enhver av dem vil påstå at
vedkommende er en profet. Men jeg er den siste
av profetene, det vil ikke komme noen profet
etter meg!'»I
Beretning 23
Det berettes etter vår mester Abō Horayrah g,
etter profeten s, at Hans Hellighet s sa: «Den
siste timen vil ikke stå før de store løgnaktige
bedragerne viser seg. De vil være omtrent tretti
stykker. Enhver av dem vil hevde at han er Guds
sendebud.»II
Beretning 24
Det berettes etter vår mester Abō Horayrah g at
han sa: «Guds sendebud s sa: 'Den siste timen
I

At-Tirmiżī, Sonan at-Tirmiżī: Bāb mā jā’a lā taqōm assā‘ah ḥattá yakhroja każżābōn, 4:499#2219.
II
Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī: Bāb khorōj an-nār,
9:59#7121; An-Nīsābōrī, Al-Mosnad aṣ-ṣaḥīḥ: Bāb lā
taqōm as-sā‘ah ḥattá yamorr ar-rajol bi-qabr ar-rajol ...,
4:2239#84.
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vil ikke stå før tretti store løgnaktige bedragere
viser seg. De vil alle lyve om Gud og sendebudet
Hans.'»I

Hvis det skulle være en profet etter
profeten Moḥammad s
Beretning 25
Ismā‘īl berettet: «Jeg spurte Ibn Abī Aufā: 'Så du
Ibrāhīm, sønn av profeten s?' Han svarte: '(Ja,
men) han døde som liten. Hvis det var
skjebnebestemt at det skulle være en profet etter
profeten Moḥammad s, ville Hans Hellighets
s sønn ha levd. Men det er ikke noen profet
etter profeten Moḥammad s.'»II

Profetseglet mellom skuldrene
Beretning 26
Det gjengis etter Ḥātim ibn Ismā‘īl, etter Ja‘d, at
han berettet: «Jeg hørte as-Sā’ib ibn Yazīd si:
'Min morsøster tok meg med til profeten s, og
sa: «Kjære Guds sendebud, min søsters sønn er
syk.» Hans Høyhet s strøk over hodet mitt og
ba om velsignelse for meg. Etter det utførte
profeten s woḍō’, og jeg drakk av det
I

Ash-Shaybānī, Mosnad al-imām Aḥmad ibn Ḥanbal:
Mosnad Abī Horayrah raḍī Allāho ‘anh, 15:507#9818.
II
Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī: Bāb man sammá bi-asmā’
al-anbiyā’, 8:43#6194.
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resterende vannet etter woḍō’. Så reiste jeg meg
og stilte meg bak Hans Høyhets s rygg, da så
jeg profetseglet mellom profetens s skuldre.
Formen var som et dueegg'»I
Beretning 27
Det berettes etter vår mester Abō Mōsá alAsh‘arī g om den gang da profeten s reiste
med sin onkel og andre ledere fra Qoraysh til
Levanten. Der møtte de en munk som tok hånden
til Guds sendebud s og sa: «Dette er alle
verdeners mester. Dette er sendebudet til alle
verdeners Herre. Gud har sendt Hans Høyhet som
nåde for alle verdener.» Lederne fra Qoraysh
spurte ham: «Hvordan vet du det?» Munken
svarte: «Da dere kom fra fjellpasset, var det ikke
et eneste tre eller en eneste stein som ikke knelte
med ansiktet ned i høyaktelse. De kneler ikke
med ansiktet ned i høyaktelse unntatt for en
profet. Jeg kjenner også Hans Høyhet ved
profetseglet, som ligner et eple, under
skulderbladet.»II

I

Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī: Bāb isti‘māl faḍl waḍō’
an-nās, 1:49#190.
II
At-Tirmiżī, Sonan at-Tirmiżī: Bāb mā jā’a bad’i
nobowwah an-Nabī ṣallá Allāho ‘alayhi wa sallam,
5:590#3620.
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Den siste s
Beretning 28
Det berettes etter vår mester Abō Horayrah g:
«Guds sendebud s sa: 'Sannelig, jeg er den siste
av profetene, og sannelig, min moské er den siste
av moskeene (som kommer til å tilhøre en
profet).'»I
Beretning 29
Det berettes etter Fāṭimah bint Qays: «Guds
sendebud s steg opp på prekestolen. Hans
Høyhet s lovpriste og æret Gud, etter det sa
Hans Høyhet s: 'Jeg advarer dere mot antikrist.
Sannelig, det har ikke vært en eneste profet før
meg som ikke advarte samfunnet sitt mot
antikrist. Å, dere folk, han finnes blant dere!
Sannelig, det vil ikke være noen profet etter meg,
og heller ikke vil det være et samfunn etter
dere!'»II

Det siste samfunnet
Beretning 30
Det gjengis etter Hammām ibn Monabbih at han
sa: «Dette er det Abō Horayrah berettet for oss
I

An-Nīsābōrī, Al-Mosnad aṣ-ṣaḥīḥ: Bāb faḍl aṣ-ṣalāh bimasjiday Makkah wa al-Madīnah, 2:1012#507.
II
Al-Bostī, Ṣaḥīh Ibn Ḥibbān: Żikr al-‘alāmah aththālithah allatī taẓhar fī al-‘arab ‘inda khorōj ad-Dajjāl ...,
15:196#6788.
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etter profeten s: 'Vi er de siste, men de fremste
på oppstandelsens dag.'»I
Beretning 31
Det berettes etter vår mester Abō Horayrah g
og vår mester Ḥożayfah g at de berettet: «Guds
sendebud s sa: 'Gud lot ved fredagen de som
var før oss, fare vill. For jødene var det lørdagen,
og for de kristne var det søndagen. Men da Gud
skapte oss, rettledet Han oss til fredagen. Han
gjorde fredagen, lørdagen og søndagen (til
utvalgte helligdager). Basert på denne
rekkefølgen vil de komme etter oss på
oppstandelsens dag. Vi er de siste (det siste
samfunnet) av jordens folk, men de første av alle
levende vesener til å få dommen sin avgjort på
oppstandelsens dag.'»II
Beretning 32
Det berettes etter vår mester Ibn ‘Abbās k at
profeten s sa: «Vi er de siste av alle samfunn,
men de første som skal bringes til oppgjør. Det
vil bli sagt: 'Hvor er Ommi-samfunnet (profeten
Moḥammads s samfunn) og deres profet?' Det
er derfor vi er de siste og de første.»III
I

Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī: Kitāb al-aymān wa annożōr, 8:128#6624.
II
An-Nīsābōrī, Al-Mosnad aṣ-ṣaḥīḥ: Bāb hidāyah hāżihi
al-ommah li-yaum al-jomo‘ah, 2:586#22.
III
Moḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, Sonan Ibn Mājah:
Bāb ṣifah ommah Moḥammad ṣallá Allāho ‘alayhi wa
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Beretning 33
Det berettes etter vår mester Abō Omāmah alBāhilī g at han sa: «Jeg hørte Guds sendebud
s si: 'Å, dere folk! Sannelig, det er ingen profet
etter meg og intet samfunn etter dere! Ta dere i
akt, tilbe Herren deres, forrett de fem
tidebønnene regelmessig, fast i måneden
ramadan, gi det pålagte bidraget godvillig fra
deres eiendom og vær deres overhoder lydige, og
dere vil gå inn i Herrens paradis.'»I

Det beste samfunnet som vil være flest i
paradiset
Beretning 34
Det gjengis etter Bahz ibn Ḥakīm, etter hans far,
etter hans bestefar, at han hørte profeten s si
følgende om Gud, den aller mest Høytståendes
ord «Dere er det beste samfunnet som er blitt
brakt fram for menneskeheten»II: «Dere fullfører
70 samfunn. Dere er det beste og mest noble
samfunnet av alle i Guds øyne.»III

sallam, gransket av Sho‘ayb ibn Moḥarram al-Arna’ōṭ
(Beirut: Dār ar-risālah al-ʻālamiyyah, 2009), 5:350#4290.
I
Solaymān ibn Aḥmad aṭ-Ṭabārānī, Al-Mo‘jam al-kabīr:
Moḥammad ibn Ziyād al-Alhānī, ‘an Abī Omāmah (Kairo:
Maktabah Ibn Taymiyyah), 8:115#7535.
II
Koranen 3:110.
III
At-Tirmiżī, Sonan at-Tirmiżī: Bāb wa min sōrah Āl
‘Imrān, 5:226#3001.

34

40 beretninger
Beretning 35
Vår mester Ibn ‘Abbās k berettet: «Profeten s
sa: 'Samfunnene ble vist for meg. En profet
begynte å gå forbi, og sammen med ham var hans
samfunn (en stor gruppe). En annen profet gikk
forbi, og sammen med ham var en liten gruppe.
Enda en profet gikk forbi, og sammen med ham
var det ti personer. En annen profet gikk forbi, og
sammen med ham var det fem personer. En
profet til gikk forbi, men han gikk helt alene. Da
fikk jeg også øye på et tallrikt folk. Jeg spurte:
«Å, Gabriel! Er disse mitt samfunn?» Gabriel
svarte: «Nei, men se på horisonten.» Jeg rettet
blikket mot den, der var et (enda mer) tallrikt
folk. Gabriel sa: «Disse er Deres samfunn, og de
70 000 som er de forreste av dem, av dem skal
det ikke bli krevd regnskap, og heller ikke vil de
bli straffet.» Jeg spurte: «Hvorfor det?» Gabriel
svarte: «De pleide ikke å behandle seg ved
kauteriseringI eller ulovlig besvergelseII, og de så
ikke etter onde omen i ting, men de satte heller
sin lit til Herren.»'
‘Okkāshah ibn Miḥṣan reiste seg og sa:
'Be til Gud at Han gjør meg til en av dem.' Hans
Høyhet s ba: 'Å, Gud! Gjør ham til en av dem!'
Etter det stod en annen mann opp og sa: 'Be til

I

Å ødelegge vev i kroppen ved brenning.
De fikk ikke andre til å lese og framsi ting som ikke er
ansett som lovlig, og blåse på dem for å bli helbredet.
II
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Gud at Han gjør meg til en av dem.' Hans Høyhet
s svarte: '‘Okkāshah kom deg i forkjøpet.'»I
Beretning 36
Det berettes etter vår mester ‘Abdollāh ibn
Mas‘ōd g at han berettet: «Vi var sammen med
profeten s i et telt. Hans Hellighet s sa: 'Ville
dere ha vært tilfredse med å være en fjerdedel av
paradisets folk?' Vi svarte: 'Ja!' Hans Hellighet
s sa: 'Ville dere ha vært tilfredse med å være en
tredjedel av paradisets folk?' Vi svarte: 'Ja!' Hans
Hellighet s sa: 'Ville dere ha vært tilfredse med
å være halvparten av paradisets folk?' Vi svarte:
'Ja!' Hans Hellighet s sa: 'Ved Han som i Sin
hånd har Moḥammads sjel! Sannelig, jeg har håp
om at dere vil være halvparten av paradisets folk,
for kun en muslimsk sjel (en monoteist som
fullstendig har overgitt seg til Gud) vil tre inn i
paradiset. I sammenligning med flergudsdyrkerne
er dere som et hvitt hårstrå på skinnet til en svart
okse eller som et svart hårstrå på skinnet til en
rød okse.'»II
Beretning 37
Det gjengis etter Ibn Boraydah, etter hans far, at
han berettet: «Guds sendebud s sa: 'Paradisets

I

Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī: Bāb yadkholo al-jannah
sab‘ōn alfan bi-ghayr ḥisāb, 8:112#6541.
II
Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī: Bāb kayfa al-ḥashr,
8:110#6528.
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folk er 120 rader. 80 av dem vil være fra dette
samfunnet, mens 40 vil være fra resten av
samfunnene.'»I

Den første til å gå i forbønn og
muslimenes anfører
Beretning 38
Det berettes etter vår mester Jābir ibn ‘Abdollāh
g: «Profeten s sa: 'Jeg er muslimenes
(monoteistenes) anfører, men jeg opplyser ikke
om det for å skryte. Jeg er tilendebringeren av
profetene (proefetskapets kjede), men jeg
opplyser ikke om det for å skryte. Jeg er den
første forbederen, hvis forbønn vil bli godtatt,
men jeg opplyser ikke om det for å skryte.'»II

Profeten Moḥammad s – frelseren og
tilendebringeren av profetskapets kjede
Beretning 39
Det berettes etter vår mester Abō Horayrah g
en beretning om dommens dag, da folk vil søke
etter en forbeder som kan frelse dem. Folk vil
banke på hos samtlige profeter, men alle vil
henvise dem videre. Folk vil møte opp hos
profeten Jesus e og si: «Å, Jesus! Du er Guds
I

At-Tirmiżī, Sonan at-Tirmiżī: Bāb mā jā’a fī ṣaff ahl aljannah, 4:683#2546.
II
Al-Bokhārī, Al-Tārīkh al-kabīr: Bāb al-‘Ayn,
4:286#2837.
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sendebud og Hans ord som Han sendte til Maria
og en ånd fra Ham. Du talte til folk fra vuggen
den gang du var et lite spedbarn. Gå i forbønn for
oss hos Herren din. Ser du da ikke hvilken
tilstand vi er i?» Profeten Jesus e kommer til å
si: «Sannelig, Herren min er mektig vred i dag, så
vred har Han aldri vært, og aldri vil Han være så
vred igjen.» Profeten Jesus e vil ikke nevne
noen synd, men vil si: «Meg selv! Meg selv! Meg
selv! Kom dere av gårde til noen andre enn meg.
Kom dere av gårde til Moḥammad s!»
De vil møte opp hos profeten Moḥammad
s og si: «Kjære Moḥammad s, De er Guds
sendebud og tilendebringeren av profetene
(kjeden til profetenes profetskap). Gud har tilgitt
Dem av synd det som (aldri) var, og det som
(aldri) kunne komme. Gå i forbønn for oss hos
Herren Deres. Ser De da ikke hvilken tilstand vi
er i?» Etter det vil Hans Hellighet s gå i
forbønn hos Herren, og Herren vil tilgi Sine
tjenere.I
Beretning 40
Det berettes etter vår mester Salmān al-Fārisī
g: «Folk vil møte opp hos profeten Moḥammad
s og si: 'Kjære Guds profet, Gud innledet og
tilendebrakte (profetskapet) ved Dem. De ble
I

Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī: Bāb «Żorriyyata man
ḥamalnā ma‘a Nōḥ innahō kāna ‘abdan shakōran»,
6:84#4712; An-Nīsābōrī, Al-Mosnad aṣ-ṣaḥīḥ: Bāb adná
ahl al-jannah manzilah fīhā, 1:184#327.
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tilgitt av synd det som (aldri) var, og det som
(aldri) kunne komme. De kom denne dagen i
trygghet. Ser De da ikke hvilken tilstand vi er i?
Reis Dem og gå i forbønn for oss hos vår Herre.'
Hans Nåde s vil si: 'Jeg er deres mester
(frelser).' Hans Hellighet s vil gå fra folket helt
til Hans Hellighet s når paradisets port. Hans
Hellighet s vil gripe tak i porthammeren av gull
og banke på porten. Det vil bli spurt: 'Hvem er
det?' Hans Høyhet s vil svare: 'Moḥammad!'»
Beretteren fortsatte: «Porten vil bli åpnet
for profeten s, Hans Hellighet s vil gå inn
helt til Hans Hellighet s kommer til å stå
overfor Gud. Profeten s vil be om tillatelse til å
få knele med ansiktet ned. Herren vil tillate
profeten s dette. Hans Hellighet s vil knele
med ansiktet ned, og en røst vil lyde: 'Kjære
Moḥammad, løft hodet ditt. Spør, og du vil få. Gå
i forbønn, og forbønnen vil bli godtatt. Be, og du
vil bli bønnhørt.'»
Beretteren berettet videre: «Profeten s
vil si: 'Min Herre, samfunnet mitt, samfunnet
mitt!' Etter det vil profeten s igjen be om
tillatelse til å knele med ansiktet ned. Herren vil
tillate profeten s dette. Profeten s vil knele
med ansiktet ned. Da vil Gud fylle profeten s
med (evnen til å) ære, lovprise og høyakte, noe
Han aldri har fylt noen andre av skapningene
med. En røst vil lyde: 'Kjære Moḥammad, løft
hodet ditt. Spør, og du vil få. Gå i forbønn, og
39
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forbønnen vil bli godtatt. Be, og du vil bli
bønnhørt.' Hans Hellighet s vil løfte hodet og
si: 'Min Herre, samfunnet mitt, samfunnet mitt!'
To eller tre ganger.»
Vår mester Salmān g berettet: «Profeten
s vil gå i forbønn for hver den som vil ha et
hvetefrøs eller byggkorns eller sennepsfrøs vekt
av tro i sitt hjerte. Det er forbønnsrangen.»I

I

‘Abdollāh ibn Moḥammad ibn Abī Shaybah al-Kōfī,
Mosnad Ibn Abī Shaybah: Ḥadīth Salmān al-Fārisī raḍī
Allāho ‘anh (Riyadh: Dār al-waṭan, 1997), 1:307#462.
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Konklusjon
Disse 40 beretningene gjør det helt innlysende at
profetskapet ble tilendebrakt ved profeten
Moḥammads s komme. Det er systematisk
demonstrert gjennom 40 klare bevis. Dette
grunnprinsippet i trosoverbevisningen er
nødvendig for alle troende, for det blir ofte
vrengt og vridd på slik at det kan feiltolkes.
Ordet khātam ()ﺧﺎﺗﻢ, som selv Koranen
nevner, er det største og tydeligste beviset på at
profeten Moḥammad s er tilendebringeren av
profetskapet.
Islams primære og sekundære kilde er
sammen om å grunnlegge fundamentet som de
skriftlærde i flere århundrer har holdt fast ved. På
dette fundamentet har den tertiære kilden
(konsensus blant de skriftlærde) bekreftet sin
trosoverbevisning.
Beretningene lærer oss at det siste
samfunnet som tilhører profeten Moḥammad s,
oppnår en status takket være den profeten de
følger. De vil til tross for å være det siste
samfunnet, gå inn i paradiset først. Deres profet
s er den siste til å bli sendt, og forutbestemt
som den siste før det første mennesket ble skapt.
Denne profeten s vil være det eneste håpet den
dagen intet håp vil gi ly, når ikke engang frelsere
og talsmenn vil våge å gå i forbønn, vil profeten
Moḥammad s gjøre det. Dette beviser hvilken
rang Hans Hellighet s har hos Gud. Det
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indikerer at det er den øverste profeten s som
Gud valgte å tilendebringe profetskapet ved.
Hvis det skulle være en profet etter Hans
Høyhet s, hvorfor ble ikke følgesvenner eller
profetens s avkom utvalgt som det? Det kan
forstås som bakgrunnen for advarslene mot de
falske profetene, for de er ikke engang de beste
blant profetens s samfunn, men hevder å være
bedre.
Mange soleklare bevis framsettes, men en
lignelse utmerker seg. Den illustreres på en enkel
og grunnleggende måte, slik at selv den som ikke
ønsker å forstå, skal kunne forstå den. Hvis et hus
mangler én murstein og den mursteinen settes inn
og fullbyrder bygningen, hvor setter man en ny
murstein etter det? For den hjørnesteinen var den
viktigste. Uten den var bygningen ufullkommen,
men da den kom, gjorde den bygningen
fullkommen, og da er det ikke rom for noen ny
murstein.
Det man blir nødt til å innse, er at
profetskapet ble fullbyrdet og tilendebrakt ved
profeten Moḥammad s, og etter det finnes det
ikke rom for flere profeter.
Dette er den islamske trosoverbevisningen
som er overlevert fra generasjon til generasjon.
Den er bekreftet i Koranen og ḥadīth-litteratur og
gjennom de skriftlærdes blekk.
Måtte Gud gi oss styrke til å være forankret i den.

آﻣﻴﻦ ﻳﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ وﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻚ وﺣﺒﻴﺒﻚ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ
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