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Forord 

Den islamiske tro har spredt sig med en lang større hast end nogensinde 
kunne have været foregrebet. Dette over vidtstrakte landområder fra kysten 
af Atlanten tværs over Nordafrika og det Iranske Højland til Kinas og 
Indiens grænser. Dette relative nye fænomen har resulteret i fødslen af en 
civilisation, som har formet en betydelig del af de kreative og intellektuelle 
bedrifter, mennesket har opnået til dato. Islams ekstraordinære indflydelse 
skal ses i lyset af den bemærkelsesværdige evne til at integrere og 
videreudvikle andre kulturer og civilisationer. Profetens lære, som på ene og 
samme tid er simpel og dybsindig, giver anledning til en spirituel og 
intellektuel human kultur, som bekræfter en forenelig samfundsstruktur, 
hvor den uforanderlige menneskelige værdighed har forret og er i stand til 
at tilpasse sig behovet fra forskellige samfund og deres traditioners konstante 
forandringer. Den islamiske kulturs umådelige mangfoldighed er siden da 
blevet en integreret del af verdens kulturarv. 

 
Med etableringen af nye handelsruter op igennem den tidlige moderne 

tid er politiske og handelsrelationer mellem Europa og Nærorienten blevet 
styrket. I kølvandet af den europæiske voksende politiske og militære 
dominans i området, har adskillige rejsende strømmet til Orienten i søgen 
efter ny indsigt fra disse eksotiske lande og deres kulturer. Centre for 
orientalsk lærdom og islamiske studier blev etableret ved europæiske 
universiteter, som har tilskyndet en strukturel og systematisk tilgang til 
islamstudiet, hvortil publikationer blev udgivet i overflod. Orientalisterne 
har læst og anvendt adskillige arabiske, persiske og tyrkiske skrifter for 
herefter at præsentere en detaljeret beskrivelse af islam, både ud fra et 
religiøst og historisk aspekt, som hidtil har været ukendt for europæerne. 
Med den voksende interesse for studiet og de tiltagende antal publikationer 
har efterspørgslen op igennem det 20. århundred vokset stødt. Til trods for 
den status værkerne fortjente—og nogle samtidig hurtigt opnåede—har 
disse fejlet i at dække kulturelle aspekter af forskellige islamiske traditioner 
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og skoler, i særdeleshed inden for Shīʿisme – en af islams mest 
betydningsfulde og indflydelsesrige lærdomsskoler. Skønt den signifikante 
rolle orientalisternes værker har haft samt den beundringsværdige indsats i 
at fremme en forståelse af de islamiske tekster, skal det fremhæves at en 
række nye udfordringer, som kræver nye svar, har rejst sig. 

 
Tilsyneladende har det krævet en række dramatiske begivenheder før 

verdensbilledet begyndte at ændre sig. Det var først med den blodige 
libanesiske borgerkrig, den islamiske revolution i Iran og mere nyligt 
invasionen af Irak, at et vedvarende fokus er blevet fastholdt på denne 
minoritet-overbevisning, der ikke desto mindre udgør mere end 200 
millioner tilhængere på verdensplan. Selvom trosretningen figurerer som en 
af de største religiøse denominationer på verdensplan, er Shīʿisme netop kun 
kendt af navn blandt lægmanden og sjældent forstået til fulde blandt 
islamforskere. Den dag i dag er Shīʿa troen og praksissen relativ ukendt og 
ringe forstået. Det brede flertal i det offentlige er kun vidner til de 
dramatiske demonstrationer af aggressive fanatikere, totalitære mullaher, 
indoktrinerede folkemængder, offentlige opvisninger af selvpinelse og 
blodige sørgehøjtideligheder. Disse såkaldte komplekse former for politiske 
og sociale aspekter, der siden har fundet fodfæste blandt visse Shīʿa 
grupperinger, er nærmest med til at tilsløre det faktum, at Shīʿisme som en 
troslære har en af de rigeste intellektuelle, religiøse og spirituelle traditioner 
inden for islam; at dets historie er sammensat af tusindvise værker af 
fremragende teologer, traditionister, filosoffer, kunstnere, lærde, jurister og 
vise mænd; at dens litteratur, som udgør talrige korpusser og sammenfatter 
flere tusinder af værker, er blandt en af de rigeste i verden. 

 
Årsagen til denne uvidenhed er flersidig. Først og fremmest er de 

akademiske studier, som særskilt er tilegnet Shīʿisme, af relativ nyere dato. 
Det er først engang op igennem 1970’erne og nok først 1980’erne at 
strukturel-kritisk islamforskning af Shīʿisme voksede i omfang. Vestlige 
islamforskere med speciale inden for Shīʿisme udgør ikke mange flere end to 
til tre snes individer til dato; hvortil der også skal tilføjes de usædvanlige 
nutidige Shīʿa lærde, der anvender en historie-kritisk tilgang, der samtidig 
publicerer materiale på ikke-vestlige sprog. Til sammenligning med de flere 
hundrede af specialister, der nu i over et halvandet århundred har 
publiceret akademisk materiale om Sunnīsme, er der en kolossal forskel i 
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både antal og omfang af akademisk materiale, der er til rådighed. Med 
nutidens øjne skal fremskridt inden for studiet af Shīʿisme netop ses i lyset af 
disse historiske fakta. Udviklingen har udløst en bred vifte af friske 
spørgsmål og emner til debat inden for næsten alle felter – dette strækker sig 
lige fra ideologi og spiritualitet, skik og kultur, teologi og videnskab til 
mange flere. 

Professor og filosof Henry Corbin (d. 1978), der passende kan betegnes 
som pioneren bag islamisk filosofi inden for vestlige akademisk islamstudie, 
brugte en stor del af sit liv på at studere og udbrede kendskab til islamisk 
filosofi og mystik. Forinden Corbins akademiske bidrag, var studie af 
spirituel og religiøs Shīʿisme ikke tilgængeligt for forskere, der gjorde brug af 
vestlige kilder. Selv blandt de forskere, der kunne begå sig på et eller flere 
fremmedsprog, var Corbin særdeles kritisk over for den tidligere generation 
der udelukkende beskrev Shīʿisme ud fra eksterne eller ydre historiske 
faktorer: 

Fremfor at beskrive teologi- og filosofistudiet inden for Shīʿisme ud fra de 
største værker, som strækker sig fra beretningerne af imamerne til 
kommentarværker skrevet om dem igennem århundrederne, har 
akademikere sat sig tilfredse med at finde politiske og sociale forklaringer på 
det, der kun relaterer sig til den ydre historie; med den hensigt at udlede og 
konkludere årsagen bag det shiitiske religiøse fænomen fra noget andet—
sagt med andre ord, med den hensigt at reducere det til noget andet end 
hvad det egentlig er. For uanset hvor mange ydre omstændigheder der 
sammenlignes, vil summen eller produktet af dem aldrig give det indre 
religiøse fænomen (Urphaenomen), som er ligeså irreducerbar som opfattelsen 
af lyd og farve. Shīʿisme forklares først og fremmest ud fra Shīʿa 
bevidstheden selv, netop ved Shīʿa sansningen og opfattelsen af verden.1 

Moderne litteratur, som behandler Shīʿisme som en minoritet eller 
ligefrem en ’uortodoks’ organ i islams korpus ud fra ydre faktorer, hører vel 
at mærke fortiden til. Til trods for den stadige voksende forskning har den 
historiske og dogmatiske udvikling af den formative periode ikke modtaget 
nær sin passende andel af moderne akademiske studier. Klassiske 
tendentiøse Sunnī historiografer og heterodoksografikere (dvs. de der 
udarbejder systematisk gennemgang af de forskellige bevægelser og 
fraktioner) betragter Shīʿa som dem, der afviger fra normen, og 

 
1 H. Corbin, “History of Islamic Philosophy”, overs. L. Sherrard (London 1993), 23. 
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repræsenterer således Shīʿisme som en heterodoksi. Adskillige orientalister 
og senere islamforskere har siden adopteret samme dikotomiske standpunkt. 
Dette manglende alsidige syn på islam er i praksis, beklageligvis ikke kun 
noget der hører fortiden til. Et nutidigt eksempel kan blandt andet ses i det 
velansete engelske referenceværk omhandlende islamisk historie, The New 
Cambridge History of Islam, fra Cambridge Universitetet i England. Værket, 
der efterhånden har fået fodfæste som et standardværk om islam, blev først 
publiceret i to bind tilbage i 1970 og siden da udvidet til seks bind i den 
nyeste udgave fra 2010. Tilsvarende sin tidligere udgave præsenterer værket 
grundlæggende en politisk tilgang til den muslimske fællesskabshistorie, lige 
fra den formative islam til islam i det 21. århundred. Værkets primære fokus 
er på udvikling af statsmagten, kalifatet, staten, magtrelationer i og uden for 
den muslimske verden, militæret, landekonflikter og betydningsfulde slag. 
Det religiøse perspektiv af islam forbliver igennem store dele af værket i 
baggrunden. Hvad angår Shīʿa perspektivet, skriver den velansete nutidige 
islamforsker Wilfred Madelung i sin anmeldelse af værket: 

… Imidlertid vil læsere som i særdeleshed er interesseret i Shīʿa islams 
historie, blive skuffet. Mens New Cambridge History of Islam bredt behandler 
Shīʿisme, forbliver det generelle islamiske perspektiv overvejende traditionelt 
med Sunnī islam som værende normativ og andre former for islam som 
afvigende. Klassisk Sunnīsme er således beskrevet som den islamiske 
ortodoksi, som det standhaftigt blev beskyttet af Sunnī etableringen og 
autoriteten mod truslerne af de heterodokse politiske-religiøse 
modstandsbevægelser af Shīʿisme… Ved at adoptere dette strenge Sunnī 
synspunkt, taler New Cambridge History nu endda om ’de åbenlyse skændige 
udfordringer fra Shīʿa…’ (bd. 4, s. 50).1 

Andre velansete vestlige værker, fx The Oxford Encyclopedia of the Islamic 
World, døjer med samme mangler og indsigt i mangfoldigheden og den 
pluralistiske natur i islam.2 Denne opfattelse af at præsentere en eller flere 
islamiske trosretninger, denominationer eller grupperinger som værende 
normative er dog et forenklet syn på en meget kompleks dogmatisk 
udvikling, som det har forløbet over flere århundreder. Dertil er det 
dikotomiske standpunkt, som er den generelle opfattelse blandt religiøse 

 
1 W. Madelungs anmeldelse af “The New Cambridge History of Islam”, red. Michael Cook (London 

2010), JSIS (2011, 4/3). 
2 Se fx M. Samiei, “Critical Notice: Shi‘a Islam in the Oxford Encyclopedia of the Islamic World”, red. 

John L. Espositio (London 2009), JSIS (2011, 4/1). 
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kredse i Vesten, en uegnet tilgang til ethvert studie af islam, idet der inden 
for den islamiske sfære er et fravær af en gejstlig autoritet. Det muslimske 
fællesskab har fra første færd altid været af pluralistisk natur. 

 
I det spirende muslimske fællesskab er et indsigt i denne flersidighed 

blandt perspektiverne centralt. Først efter at have diskuteret de religiøse 
identiteter og perspektiver i de vigtigste denominationer, kan der siges noget 
på et kvalitativt grundlag. At karakterisere, afgrænse og identificere 
perspektiverne siger netop noget om, hvordan religionen leves, opleves og 
har udviklet sig. I modsætning til anden dansk litteratur, hvor Shīʿisme 
præsenteres gennem andre denominationer med opfattelsen af at være en 
kættersk sekt, er perspektivet i dette værk udelukkende præsenteret ud fra et 
kvalitativt akademisk studie af Shīʿisme som en uafhængig religiøs, spirituel 
og politisk identitet. Som trosretning har Shīʿisme stået tidens prøve, faktisk 
siden profeten Muḥammads levetid, og behøver således ikke at blive påvist 
– nærmere er ønsket at oplyse. 

 
Det er målet at skabe større bevidsthed om Shīʿisme som netop en rig og 

alsidig spirituel, religiøs og kulturel overbevisning. Paradoksalt nok blev 
Shīʿisme i Vesten kendt af de forkerte grunde i efterspillet af Den Islamiske 
Republik Iran og senere krigen i Irak, og egentlig ikke forstået i det store og 
hele til dato. Dette er naturligvis udover den mindre skare af islamforskere, 
der over de sidste halvtreds år har dedikeret deres studier i stræben på at 
forstå og gøre kompleksiteten af denne verdensomspændende religion 
forståeligt. Det er håbet, at de præsenterede kapitler i denne bog kan 
inspirere til flere studier inden for samme fagområde og til stadig refleksion 
over den mangfoldige pluralistiske islamiske natur. Størstedelen af det 
anvendte materiale til udarbejdelse af denne bog er baseret på moderne 
vestlig akademisk islamforskning. Jeg har specielt ladet mig inspirere af 
nutidige islamforskere som E. Kohlberg, H. Corbin, H. Halm, H. 
Modarressi, M. A. Amir-Moezzi, M. Momen, R. Shah-Kazemi, S. H. Jafri, 
S. H. Nasr og W. Madelung samt alle deres forgængere – hertil skal tilføjes 
de adskillige videnskabelige artikler, som fremgår i henholdsvis 
encyklopædien Islamica, Iranica og Islam (2. & 3. udgave). Dertil skal også 
tilføjes Shīʿa retslærde, som har en historie-kritisk tilgang til studiet (hvor 
deres litteratur også er blevet oversat til engelsk), her iblandt ʿAllāma Sayyid 
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Muḥammad Ḥusayn al-Ṭabāṭabāʾī, ayatollah Jaʿfar Sobhani, Murtaḍā 
Muṭahharī og storayatollah Sayyid Abū al-Qāsim al-Mūsawī al-Khūʾī. 

 
Jeg vil gerne takke min familie for at have udvist stor forståelse og 

velvilje over for dette projekt. At bogen er blevet færdig er først og fremmest 
udtryk for den udsøgte tålmodighed og overbærenhed mine nærmeste har 
haft med mig. Til tider har arbejdet på bogen været på bekostning af 
kvalitetstid med min hustru og to sønner Jibrāʾīl og Mikāʿīl, som jeg håber 
de i deres store hjerte kan tilgive mig for. Dertil har min moder Sara været 
evig behjælpelig og støttende under udarbejdelsen af hele bogen, til hende 
retter jeg en hjertelig tak. Ligeledes vil jeg specielt takke min broder Hamid 
og søster Nila, der ved gennemlæsning af et delvist ukendt manuskript, har 
været med til at udrydde fejl og mangler. Hertil har det været en 
opmuntring undervejs at have haft lejlighed til at drøfte visse aspekter af 
arbejdet med Zeinab al-Asfoor, hvem jeg gerne vil takke for interessante og 
lærerige iagttagelser. I forskellige faser under dets tilblivelse har hun 
tålmodigt gennemlæst adskillige udkast af mit manuskript og vendt tilbage 
med gode råd og adskillige forslag, hvoraf størstedelen er nyttiggjort i det 
endelige udkast. Sidst og især vil jeg gerne takke min hustru Zahra al-
Asfoor, hvis grundige og kritiske gennemlæsning af manuskriptet er hendes 
mindste bidrag til bogens færdiggørelse. I over et halvt årti har hun bakket 
mig op og støttet mig i arbejdsprocessen, og med hvem jeg har haft mange 
værdifulde og inspirerende samtaler om bogen og dens temaer. Hertil har 
hun bidraget væsentlig til at fjerne ufuldkommenheder i mine oversættelser 
og har givet forslag til en lang række forbedringer. Hende alene skylder jeg 
min største tak, som til stadighed har vist forståelse for min varierende, og 
ofte upraktiske, arbejdstider. Ingen af disse har selvfølelig noget medansvar 
for de fejl og mangler, som måtte findes i bogen; jeg alene tager naturligvis 
ansvaret for fremstillingen, dens vægtning og indhold. 

 
 
 

—I. M. Kashi 
 
 
Dyssegård, København 
14. rabīʿ ii 1433 / 17. esfand 1390 / 7. marts 2012 



 

 

Læsevejledning 

Shīʿisme – Oprindelse, Tro & Praksis er skrevet med henblik på at 
præsentere et kortfattet, men samtidig vidtspændende indblik i Shīʿisme 
(Shīʿa islam). Overordnet er bogen tredelt, hvor kapitlerne er disponeret i 
henhold til hovedtemaerne Oprindelse, Tro og Praksis. Indledningsvis gives 
en præsentation af Shīʿismens oprindelse, profeten Muḥammads succession 
og den formative islamiske periode. Efterfølgende er der givet en 
sammenfattet præsentation af imamernes levnedsløb i vekselvirkning med 
deres samtid og de historiske rammer. Herefter introduceres det islamiske 
basis for imamatet i et diakront perspektiv, og hvordan denne betragtes i 
sammenligning med imamerne. Hovedtemaet oprindelse afsluttes med en 
præsentation af denominationen Shīʿa, hvor vendepunktet er, hvordan 
Shīʿisme har udviklet sig i sin vorden og har udfoldet sig til dato. En 
flydende overgang fra oprindelse til tro er præsenteret i kapitlet om 
demografien for Shīʿisme på verdensplan. Indledningsvis er fokus på 
beskrivelsen af den muslimske befolkningsgruppe på globalt, europæisk og 
skandinavisk plan, hvorefter der præsenteres en række skøn for fordelingen 
af antallet af Shīʿa og Sunnī. I forlængelse heraf er fokus vendt mod 
Mellemøsten og de lande, hvor Shīʿisme enten udgør en majoritet eller en 
betydelig stor minoritet af den samlede befolkningsgruppe. Dette sætter 
scenen for den anden del af bogen, som omhandler troen. Retslæren er 
indledningsvis i fokus, hvor den præsenterede historiske udvikling bærer 
præg af den moderne trostolkning af den nutidige jafaritiske retsskole. Hertil 
præsenteres de retskilder, der danner basis for religionen Shīʿisme som 
denomination og trosretning. Med dette er basis sat for et større indblik i de 
læresætninger, trosartikler og dogmer, der med nutidige øjne udgør Shīʿisme 
som en religiøs skole. En gennemgående beskrivelse af doktriner inden for 
Shīʿisme er introduceret, dette oftest til sammenligning med de af andre 
denominationer, skoler og teologiske bevægelser. Kapitlet omhandlende 
andagter og bønner markerer begyndelsen den tredje og sidste del af bogen. 
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Herigennem præsenteres de andægtige liturgiske bønner, der så omfattende 
udgør en Shīʿas hverdag. Praksis afsluttes med et samtidigt indblik i Shīʿisme 
som det opleves og leves i det 21. århundred. Fire vidt forskellige afsnit 
præsenterer et moderne indblik i Shīʿisme som den særskilt forstås og tolkes 
af de, der antager troen. 

 
Det er på nuværende tidspunkt værd at bemærke, at selvom profeten 

Muḥammad og sin datter Fāṭima al-Zahrāʾ udgør en ligeså vigtig del som 
imamerne i ethvert studie af Shīʿisme, er de i det præsenterede materiale 
kun blevet behandlet flygtigt. Det er uden for rammerne af denne bog at 
introducere en generel eller uddybende viden, der tager udgangspunkt i 
profeten Muḥammad og hans datter Fāṭimas levnedsløb. Omfanget og 
strukturen af bogen har kun tilladt mig at behandle disse medlemmer af Ahl 
al-Bayt i sammenspil med den formative periode af Shīʿisme, og hermed er 
der en masse materiale om disse, der er udeladt. 

 
Når der i bogen refereres til Shīʿa eller Shīʿisme er det Uṣūlī-skolen af 

Tolver Shīʿisme (Ithnāʿasharī), der omtales. Dette vil sige hovedstrømmen af 
Shīʿa islam til hvilket majoriteten af Shīʿa muslimer tilhører – dette 
selvfølelig med undtagelse af at andet specifikt er fremhævet. Hvor anden 
litteratur også anvender termer som rāfiḍī, jaʿfarī, mutawālī, qizilbāsh, imāmī, 
imāmiyya, madhhab ahl al-bayt osv., er termen Ithnāʿasharī (’Tolver’) konsistent 
anvendt i det præsenterede materiale, idet betegnelsen fungerer som den 
mest dækkende og i store træk mest accepterede for denne gruppe af Shīʿa. 
Inden for dansk litteratur støder man også på betegnelser som jafaritter, 
tolver-shiʾiter, tolv-imam-retningen, tolv-imam-linjen og imamitterne – alle 
disse betegnelser dækker tilsvarende over samme betegnelse som 
Ithnāʿasharī. Når der tales om lov eller retsskoler, er det oftest anvendt i 
kontekst af islamisk retsvidenskab, retsvæsen og de forskellige 
tolkningsretninger inden for islams korpus. Her anvendes den Shīʿa 
jafaritiske retsskole (som er tilskrevet grundlæggerfiguren Jaʿfar al-Ṣādiq) 
oftest i kontrast til andre – især med henblik på de fire velkendte sunnitiske 
retsskoler, navnlig hanafitiske, malkitiske, shafiitiske og hanbalitiske. 

 
Læseren vil finde en række islamiske termer i teksten. Som udgangspunkt 

er den danske betegnelse anvendt. Der, hvor dette ikke har været muligt at 
gengive den fulde betydning, er en beskrivelse af termen givet på dansk, 
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hvorefter den translittererede islamiske betegnelse anvendes. De ord, som er 
blevet en del af det danske sprog, er translittereret i henhold til deres gængse 
udtalelse, fx anvendes termen shīʿa (i flertalsform) for betegnelsen af både en 
eller flere individer, der hengiver sig til Shīʿisme – entalsformen shīʿī er helt 
udeladt. Samme princip er anvendt i bøjningskategorien af grammatisk køn 
på arabisk, hvor fx muslim og muslima hhv. betegner en mandlig og kvindelig 
person, der bekender sig til religionen islam; igennem teksten er den mest 
gængse bøjning anvendt. 

Jeg har tilstræbt mig på at være konsistent med translitterationen af alle 
islamiske termer. Årsagerne hertil er mange, hvoraf de mest indlysende er at 
give læseren mulighed for korrekt gengivelse og udtalelse af de oprindelige 
ord. Hvad der følger i dette afsnit er de translittererede retningslinjer 
anvendt under udarbejdelsen af bogen. 

Den bestemte artikel al (altid efterfulgt af en bindestreg) skrives kun med 
stort ved begyndelsen af en sætning eller i overskrifter. Den bliver aldrig 
assimileret eller forkortet – eksempelvis Ahl al-Bayt og ikke Ahlul Bayt. Når 
et substantiv følges af et adjektiv indledes begge ord med den bestemte 
artikel. I enkelte tilfælde, hvor der anvendes persiske ord, vil den sidste i-
vokal i konstruktiv stadie (muzāf) blive translittereret som »-e« – eksempelvis 
Ahl-e Bayt. Der, hvor den persiske betegnelse er translittereret sidestillende 
med den arabiske, er den persiske indledningsvis noteret med ’pr.’ og den 
arabiske med ’ar.’. Den patronymiske artikel »ibn« og »bint« bliver kun 
skrevet med stort hvis det er i begyndelsen af navnet – fx Ibn Saʿd og ikke 
ʿUmar Ibn Saʿd; ved inkludering af et eller flere fornavne vil »ibn« forkortes 
som »b.«, fx ʿUmar b. Saʿd (ʿUmar søn af Saʿd). Det samme er gældende for 
patronymerne (kunya), som betegner ens fader eller moder, Abū, Abī og 
Umm. Disse skrives med stort og bliver ikke assimileret. Inden for klassisk 
arabisk kan patronymer strække sig så langt tilbage som familietræet tillader 
det. Oftest bliver patronymet anvendt i kombination med et familienavn, 
by, klan og/eller stamme – fx vil al-Mukhtār b. Abī ʿUbayd al-Thaqafī 
betegne: personen al-Mukhtār søn af [fader] ʿUbayd fra klanen al-Thaqafī (som er 
hovedstammen af byen al-Ṭāʾif). Ved første benævnelse vil navnet blive givet i 
sin udstrakte form, hvorefter det gængse patronym vil anvendes. Epiteter og 
tilnavne (laqab) anvendes også først efter patronymet er givet i sin udstrakte 
form. Der, hvor der allerede eksisterer en veletableret betegnelse for de 
forskellige stammer og klaner på dansk, fx israelitter, qurayshitter og 
hashimitter (frem for respektive Isrāʾīl-klanen, Quraysh-stammen og 
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Hāshim-klanen), er den danske form gengivet, ellers anvendes den arabiske 
Banū præfiks eller -klan/-stamme i form af et suffiks. Kursivskrift anvendes 
for alle translittererede fremmedtermer, som ikke er en del af det danske 
sprog, dette med undtagelse af egennavne. Diftonger (tvelyde) er generelt 
gengivet i translitterationen efter de foreskrevne regler frem for den gængse 
måde at stave et fremmedord på dansk, fx al-Ḥusayn frem for al-Ḥussein. 
Kendte navne på steder som eksempelvis Bagdad, Damaskus, Medina, 
Mekka og lignede gengives i deres danske form. 

 
Nævneværdigt er det, at det blandt muslimer er kutyme at fremsende en 

velsignelse over profeten Muḥammad efter enhver omtale af ham, i form af 
’Guds velsignelser og fred er over profeten og hans familie’ (Ṣallaʾllāhu ʿalayhi 
wa ālihi wa sallam). Tilsvarende efter omtale af enhver anden profet end 
Muḥammad, så vel som imamerne af Ahl al-Bayt samt profetens datter 
Fāṭima, udtales ”Fred være over ham/hende” (ʿAlayhi/ʿAlayhā al-salām). 
Disse er igennem teksten udeladt, med undtagelse af, når der citeres direkte 
fra kilder, der har inkluderet velsignelsen. 

 
Datoer for vigtige begivenheder, fødsels- og dødsdatoer samt diverse 

regenters regeringsperioder er generelt præsenteret både i henhold til den 
islamiske og moderne tidsregning – der, hvor der kun gengives en dato, er 
det i henhold til moderne tidsregning. Der, hvor forskellige regenters 
regeringsperiode har været interessant at fremhæve, er dette indikeret med 
forkortelsen (r.). 

Citater fra Koranen, om de er oversat til dansk eller translittereret 
arabisk, er identificeret med (K), hvor det følges med et kapitel (sūra) og vers 
(āyā) nummer – flere referencer adskilles med en semikolon, fx betegner (K 
4:7-11, 19; 17) reference til kapitel 4, vers 7 til 11 og vers 19, samt hele kapitel 
17. Hvor en passage eller frase fra et koranisk vers er gengivet og hele verset 
således ikke er gengivet, er dette blevet indikeret med ellipse. 
 

 
 

Anden litteratur omhandlende Shīʿisme efterlader til tider, helt eller 
delvist, at redegøre for betydningen af helt essentielle ord og termer såsom 
ahl al-bayt, imam og shīʿa. Dette efterlader læseren i en position, hvor denne 
er nødsaget til at læse sig frem til termens betydning ud fra kontekst, hvilket 
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naturligvis ikke altid afspejler ordets alsidighed, dybde eller egentlig 
betydning. Netop de nævnte tre termer kan karakteriseres som basis eller 
kernetermer ved ethvert studie af Shīʿisme. I forlængelse heraf, har jeg 
akkurat valgt at fremhæve, beskrive og redegøre for termernes oprindelse, 
udvikling og betydning. 

Ahl al-Bayt 
Betegnelsen ”Ahl al-Bayt” er på dansk normalt gengivet som ”Husets 

Folk”, selvom en mere præcis oversættelse ville være ”Hjemmets Familie”. 
Eftersom termen Ahl al-Bayt (også gengivet som Āl al-Nabī, Āl Yāsīn på 
arabisk) så småt er ved at finde fodfæste i det danske sprog, er termen her 
gengivet i sin oprindelige form (frem for den noget mere fremmed 
”Hjemmets Familie”). Termens signifikans, som der følgende vil redegøres 
for, underbygger forståelsen af ’hjemmets familie’ frem for blot ’husets folk’ 
(der hverken viderebringer fornemmelsen af blodbånd, ej hellere 
nødvendigvis begrænser det til husets familiemedlemmer). For at kunne 
begribe Ahl al-Bayts betydning til fulde, kræver det en mindre indsigt i 
ordets oprindelse og betydningsudvikling.  

Ahl på arabisk, både på sydarabisk som ugaritisk, er tilsvarende den 
originale ālu på akkadisk (semitiske dialekter for assyrisk og babylonisk, der 
taltes i oldtidens Mesopotamien) og ohêl på hebraisk. Sidstnævnte betegner 
nomadernes telte (Genesis 13:5; 18:1; Esajas’ 38:12) eller helligdommens telt 
(Exodus 33:7; Numeri 11:24) og Guds Hjem eller Bopæl (mishkan) (Salmernes 
15:1; 27:5). Ahl som bopæl eller hjem ville senere betegne de, der levede deri. 
I henhold til det velkendte leksikon over det arabiske sprog, Tāj al-ʿArūs, 
ville det være denne betegnelse, der senere gav os āl (familie, efterkommer), 
hvor h’et er fjernet. På akkadisk betegner bīt templet som en helhed eller et 
rum, hvor det er bygget op omkring; man støder på samme betegnelse på 
hebraisk, gammelsyrisk og arabisk som bayt. Parallelt med dets sekulære eller 
profane betydning, som betegner ’bopæl’, er dens religiøse karakter specifikt 
fremhævet ved at indlede termen med den bestemte artikel, nemlig ha-b-baït 
på hebraisk (Mikas 3:12; Haggajs 1:8) og al-bayt på arabisk (K 2:125, 127 og 
lign.). Angiveligt var det under de hebraiske og arabiske nomader, at termen 
bayt ofte ville blive efterfulgt af ordet il/el (guddommelighed, overnaturlig 
entitet eller beskytter), som gav os batīl/Bêt-El (hvorfra ’Betyl’). Denne 
sammensatte form ville oprindeligt betegne den mobile enhed eller 
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helligdom, hvori selve tilbedelsesobjektet befandt sig – med tiden ville det 
betegne selve symbolet eller objektet for tilbedelse. 

 
Det er evident, at profeten Muḥammads betegnelse af sin nære familie 

med vendingerne som ahl baytī og ahl al-bayt, rummede en tilsvarende hellig 
dimension som den, der var knyttet til termens hellige og religiøse betydning 
i det oprindelige semitiske sprog. I lyset af Koranens anvendelse af termen 
Ahl al-Bayt om profetens nære familie, kan der ikke herske tvivl om, at 
profeten var bevidst om den ophøjede status, der var tilknyttet betegnelsen. 
Denne ophøjede dimension er også i harmoni med Koranens anvendelse af 
termen andetsteds, fx ved omtalen af den hellige Kaʿba som al-bayt al-maʿmūr 
(K 52:4), al-bayt al-ḥarām (K 5:2, 97), al-bayt al-ʿatīq (K 22:29, 33) og al-bayt (K 
106:3). I profeten Muḥammads levetid var det netop denne klare religiøse 
og hellige betydning, termen Ahl al-Bayt rummede. Først senere i islams 
formative periode begyndte termen også at tilegne sig karakter af ’religiøs-
politisk’ træk. Tyngdepunktet har således flyttet sig fra dem, Ahl al-Bayt 
oprindeligt betegnede, til de, der senere tilskrev sig selv som medlemmer 
heraf. Fraktioner, grupperinger og andre individer fandt det i deres fordel at 
betragte sig selv under foldet af termen Ahl al-Bayt og den noget 
præstigefulde og noble status, der fulgte i forlængelse af at være ’profetens 
nærmeste’. Dertil kommer den senere fortolkningsproces blandt de 
forskellige retsskoler af, hvem der egentlig er en del af profetens Ahl al-Bayt. 
Ligeledes har senere islamforskere været ligeså delt over hvem Ahl al-Bayt 
egentlig er, og hvem denne betegnelse oprindeligt har betegnet. 
Islamforskere som H. Lammens og R. Strothmann anser termen 
udelukkende som værende en reference til profetens koner; R. Paret anser, 
at termen dækker over kult-tilhængerne af Kaʿbaen; W. Madelung anser 
termen dækkende over hashimitterne generelt, og M. Sharon betragter 
termen som værende dækkende over forskellige individer og grupper 
gennem historiens gang. Ikke desto mindre, som islamforskeren I. Goldziher 
meget passende også har fremhævet, har majoriteten af de tidligste islamiske 
kilder identificeret profeten Muḥammads Ahl al-Bayt med Ahl al-Kisāʾ 
(også gengivet som Aṣḥāb al-Kisāʾ og Āl al-ʿAbāʾ), navnlig profeten 
Muḥammad, hans datter Fāṭima, hans fætter og svigersøn ʿAlī b. Abī Ṭālib 
og hans to børnebørn al-Ḥasan og al-Ḥusayn. Denne udlægning er 
ubestrideligt i overensstemmelse med de tidlige islamiske litteraturer og 
eksegeseværker af Koranen. I Koranen vers 33:33— bedre kendt som 
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Renselsesverset— tiltales Ahl al-Bayt som de, der komplet er renset fra 
besudling, ”… Gud ønsker kun at fjerne urenheden fra jer, I Ahl al-Bayt, og 
rense jer fuldstændig” (K 33:33). Årsagen til nedsendelse (sabab al-nuzūl) af 
denne koraniske frase er specifikt relateret til profetens kernefamilie, Ahl al-
Bayt. Angiveligt efter at ærkeenglen Gabriel havde åbenbaret 
Renselsesverset til profeten Muḥammad, kaldte profeten på Fāṭima, ʿAlī og 
deres to sønner, al-Ḥasan og al-Ḥusayn. Efter at have samlet disse under sit 
slag (kisāʾ), ytrede han »Dette er min Ahl al-Bayt«.1 

Vigtigheden af Ahl al-Bayt er også understreget i et andet koranisk vers, 
hvor profeten bliver beordret, ”Sig: Jeg beder jer ikke om anden belønning 
for det end hengivenhed for [mine] nære slægtninge!” (K 42:23). I henhold til 
adskillige tidlige eksegeseværker, er referencen af ’[mine] nære slægtninge’ til 
profetens Ahl al-Bayt.2 Kærlighed over for profetens nære familie er 
eksplicit underbygget i denne åbenbaring. Dette uden at ekskludere den 
mere generelle læsning af verset: kærlighed over for ens nærtbeslægtede. 
Andetsteds i Koranen bliver de troende påbudt, ”Gud og Hans engle 
velsigner Profeten. I, der tror! Velsign ham og ønsk ham fred!” (K 33:56). Ved 
modtagelse af dette vers blev profeten spurgt om, hvordan man skulle sende 
velsigner over ham. Hertil svarede han, at velsignelsen skulle ytres over ham 
og sin āl som følgende: »Gud! Velsign Muḥammad og Muḥammads familie, 
som Du har velsignet Abraham og Abrahams familie. Du er sandelig den 
Prisværdige, Glorværdige…«.3 Betydningen af denne velsignelse samt 
kærlighed over for profeten Muḥammads efterkommere viser deres religiøst 
ophøjede status og er selvindlysende faktum, i og med velsignelsen er en 
pligtig del af de daglige tidebønner for alle muslimer. Den velkendte teolog 
al-Shāfiʿī, stifteren af en af de fire Sunnī retsskoler, udtrykker dette i et digt: 

»At elske jer, Guds sendebuds familie [āl al-Bayt], 

er en forpligtelse (farḍ) fra Gud, som Han i Koranen har åbenbaret; 

Ophøjetheden af jeres værdighed vises fyldestgørende ved 
 
1 Se fx Naysābūrī, Mustadrak, 3/4768, 4769, 4770, 4771 og 4772. 
2 Se specielt Muḥammad Rayshahrīs ’Ahl al-Bayt i Koranen og overleveringstraditionerne’ (Ahl 

al-bayt dar Qurʾān wa ḥadīth), overs. Ḥamīd Riḍā Shaykhī & Ḥamīd Riḍā Āzhīr (Qom 1379 sh./2000) 
2/550-2 for specifikke referencer til Sunnī kilder fra blandt andet al-Bukhārī, al-Tirmidhī, Ibn 
Ḥanbal og en række korankommentarer af blandt andet al-Zamakhsharī og al-Suyūṭī. 

3 På arabisk ’Allāhumma ṣalli ʿalā Muḥammad wa ʿalā āl-i Muḥammad ka-mā ṣallayta ʿalā Ibrāhīm wa 
ʿalā āl-i Ibrāhīm, innaka ḥamdīdun majīd’. Velsignelsen er derefter gentaget med ordene bārik og bārakta 
(synonym påkaldes af velsignelser) for ṣalli og ṣallayta (Naysābūrī, Mustadrak, 3/4773). 
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at den der ikke velsigner jer—ingen velsignelser vil tilfalde ham«.1 

Afsluttende kan også fremhæves den profetiske overleveringstradition, 
som indikerer den religiøse og spirituelle vigtighed af Ahl al-Bayt: 

»Jeg efterlader to tyngder (al-thaqalayn) blandt jer: Guds Bog [=Koranen] og 
min Ahl al-Bayt. Disse to vil ikke adskilles indtil de vender tilbage til mig ved 
den paradiske kilde (al-ḥawḍ)«.2 

Inden for Shīʿisme er Ahl al-Bayt tilsvarende Ahl al-Kisāʾ, derudover 
inkluderes ni mandlige efterkommere af profeten Muḥammads barnebarn 
al-Ḥusayn (se slægtstræ s. xxviii). Disse fjorten individer—nærmere bestemt, 
profeten Muḥammad, sin datter Fāṭima og tolv imamer—betragtes netop 
ud fra denne hellige, spirituelle og religiøse dimension, som den er gengivet 
i islam. Til tider er de også opløftet til et stadie af renlighed, at de betragtes 
som ufejlbarlige og syndfrie i deres altomfattende natur og adfærd – dette i 
kobling til imamernes rolle som spirituelle, religiøse og verdslige (vej)ledere 
for det brede muslimske fællesskab. 

Imam 
Betegnelsen imam (imām) er et ukendt land (terra incognita) for de fleste i 

Vesten, specielt ved omtale af Shīʿa imamerne. Der er oftest en forveksling 
mellem den, der leder en muslimsk menighed, titlen på prominente 
historiske figurer og en standsperson inden for islam. Overordnet kan disse 
tre grove kategorier opsummeres som en (a) leder, (b) hæderstitel eller (c) 
gudsmand: 

 
a) En imam som leder af den muslimske menighed under tidebønnen 

(gengives også som ’leder’ på dansk). Denne leder-titel tilfalder som 
regel den kyndigste, ældste eller mest ansete i den lokale menighed. 
Særligt ved større forsamlingshuse eller moskéer kan en bestemt 
person være ansat til at udøve hvervet, således dækker betegnelsen i 
dette henseende ikke en profession eller rang. Ved bortfald af 
hvervet (som imam af tidebønnerne eller moskéen), bortfalder også 

 
1 Rayshahrī, Mawsūʿa, 9/23. 
2 Naysābūrī, Mustadrak, 3/4774. Den efterfølgende overleveringstradition i denne 

traditionssamling fremhæver, at en person som holder bønnen og faster, men samtidig hader 
profetens Ahl al-Bayt vil røre helvedesilden. 
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betegnelsen for den pågældende. Titlen imam er til tider 
overlappende med betegnelsen sheik, selvom begge også kan 
fungere som hæderstitler. Efterhånden er det sjældent at støde på 
betegnelsen mullah, selvom denne titel dækker over en religiøs lærd, 
som generelt er hvervet til menigheden som fungerende imam. 

b) Æresbetegnelse eller hæderstitel for anerkendte muslimske lærde og 
jurister. I den islamiske formative periode har der været en række 
individer, der har udskilt sig inden for en række islamiske områder 
såsom teologi, filosofi, retsvidenskab osv. Disse betydningsfulde 
individer er senere blevet tildelt æresbetegnelsen imam. Betegnelsen 
imam er igen gengivet som ’leder’, her med henblik på en, der skal 
følges inden for islamisk lærdom. Både inden for Shīʿisme og 
Sunnīsme er stifterne af de forskellige retsskoler tiltalt som imamer. 
Inden for Sunnīsme er det også til tider anvendt om de historiske 
kaliffer. Nulevende lærde og jurister, som har gjort sig fortjent til en 
hæderstitel, bliver generelt ikke omtalt med imam-titlen (men med 
en række andre prominente æresbetegnelser). 

c) Gudsmand og standsperson inden for Shīʿisme, hvor titlen imam er 
et embede og profession der er gudgivet. Imamen som gudsmand er 
udstyret med særlige kræfter fra Gud. Tilsvarende alle profeter, er 
imamens tilstedeværelse prædestineret og forordnet af Gud. Ligeså 
vel som den sidste profet Muḥammad blev guddommelig udnævnt 
som Guds sidste forkynder, udnævnte Muḥammad blandt sine 
blodbeslægtede—på forordning af Gud—en imam som sin 
succession. Imamen er den fra profeten Muḥammads 
nedstammende. Imam-rækken er således guddommelig forordnet og 
forudbestemt, hvor hver enkelt imam udnævner sin efterfølger 
blandt sine efterkommere. Med afslutningen af sendebude og 
forkyndere af det guddommelige budskab (profet-rækken med 
Muḥammad), begyndte imam-rækken som (vej)ledere for det brede 
muslimske fællesskab med Muḥammads eksplicitte udnævnelse af 
Imam ʿAlī som sin direkte succession. Her er imamens rolle at 
fungere som leder og vejleder for den nye fuldkommengjorte 
religion – og betragtes således som forbilledlige eksempler i en 
altomfattende forstand. Imamen er det perfekte forbillede i 
livsførelse, ligesom hans domme og udsagn er juridisk og moralsk 
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bindende. Denne kategori er særskilt inden for Shīʿisme og ikke en 
del af andre islamiske denominationer. 

 
Teknisk betegner termen imām (plur. aʾimma) enten de, der ’står eller går 

forrest’, ’forbillede’, ’mønster’, ’leder’ og lignende betegnelser. Alle 
ovenstående nævnte kategorier passer til den noget abstrakte betegnelse af 
en imam, selvom der er en gevaldig forskel mellem det, de forskellige 
kategorier egentlig rummer og gengiver. Inden for Shīʿisme anvendes (a) 
generelt i retsvidenskabelige kredse, selvom lederen af menigheden oftest vil 
tiltales som sheik (eller sayyid hvis han er efterkommer af hashimitterne). 
Som hæderstitel (b) er den mindre kendt og anvendes kun om en håndfuld 
højtrespekterede storayatollaher, især om Imam Khomeini. Ved generel 
anvendelse af termen imam (c) er det Ahl al-Bayts tolv imamer, som for evig 
tid besidder denne opløftede profession og rang som ’de der går forrest’ og 
(vej)ledere for det brede muslimske fællesskab. Flertalsformen aʾimma er 
også generelt anvendt som reference til de tolv imamer. Den beslægtede 
betegnelse imamatet (imāma), som betegner det suveræne lederskab af det 
muslimske fællesskab, er inden for rammerne af Shīʿisme udelukkende 
berettiget de tolv imamer. Alle referencer til en imam som leder af den 
muslimske menighed (a), er igennem bogen gengivet som en sheik, idet 
dette er den gængse betegnelse for en lærd imam. Hvor betegnelsen sheik er 
anvendt som hæderstitel, er denne skrevet direkte i forlængelse af tilnavnet, 
fx ’Sheik al-Ṣadūq’. 

Shīʿa 
Set fra en historiemæssig kontekst skal termen Shīʿa udelukkende 

betragtes ud fra dens bogstavelige betydning, nærmere bestemt som ’følger’, 
’parti’, ’gruppe’, ’partisaner’ eller ’tilhænger’. I Koranen, hvor ordet shīʿa 
forekommer adskillige gange, er det denne gruppe af betydninger, det 
rummer. Fra tidlig islamisk tid blev termen anvendt i denne brede forstand 
om vidt forskellige grupperinger, fx blev tilhængere af den tredje historiske 
kalif refereret til som shīʿat ʿUthmān. I mellemtiden har termen udviklet sig 
fra sin brede betydning til specifikt at betegne de, som fulgte ʿAlī b. Abī 
Ṭālib – dette både som en religiøs og politisk figur, og heraf betegnelsen 
shīʿat ʿAlī. Senere betegnede shīʿa entydigt de, som anså at fællesskabets 
legitime autoritet påhviler et medlem af profetens Ahl al-Bayt gennem ʿAlī 
og Fāṭima. Det er i lyset af denne senere anvendte betydning, at der særskilt 
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snakkes om denominationen Shīʿisme. Tilsvarende er termen Sunnīsme 
anvendt gennem værket i dets senere betydning, medmindre andet er 
fremhævet. 
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Indledning 

OPRINDELSE 

Fra begyndelsen af islams historie har forskellige grupperinger hævdet at 
repræsentere den sande og originale islamiske ånd. Den formative periode 
for det muslimske fællesskab (umma) har resulteret i en større grad af 
diversitet, som den nu afspejler sig i den mangfoldige intellektuelle, 
spirituelle og institutionelle pluralisme. Muslimer har udviklet forskellige 
perspektiver som svar på netop det ’grundlæggende islamiske budskab’. 
Forskelligheden i fortolkningen af grundteksterne—Koranen og profeten 
Muḥammads sædvane—har ført til diverse grupper, som over tid er 
sammensmeltet til større denominationer. En af disse denominationer er 
Shīʿisme. Netop disse ’forskellige perspektiver’ kan passende anskues som et 
udtryk for forskellighed blandt muslimer i det store hele fællesskab, især 
hvad angår den essentielle udlægning af, hvad det ideelle fællesskab er, og 
hvordan dette kan blive realiseret; i langt højere grad er dette en rummende 
beskrivelse end udtryk for sekterisme i den snævre forstand.  

Tidlige vestlige orientalister og islamforskere har beklageligvis 
repræsenteret Shīʿisme som en afvigelse fra et såkaldt ortodokst perspektiv, 
endda i visse tilfælde kendetegnet det som et ’persisk’ svar på den ’arabiske’ 
islam. Nyere forskning har dog præsenteret et mere nuanceret og korrekt 
billede af Shīʿisme, og det er nu muligt at beskrive denominationen uden de 
tidligere fejlslutninger og stereotypiske udlægninger; anskuelsen om at der 
har eksisteret en ortodoks eller autentisk islam, hvorfra Shīʿisme afveg, kan 
på en saglig basis kategorisk afvises. Den pluralistiske natur af det tidlige 
muslimske fællesskab er her præsenteret med udgangspunkt i Shīʿisme. 

 
Udover de essentielle trosartikler, som alle muslimer bekender sig til—

henholdsvis troen på én Gud og profeten Muḥammad som Hans sidste 
sendebud (= trosbekendelsen)—kendetegnes de forskellige denominationer 
ved mindre og større forskelle i deres respektive religiøse, politiske og 
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spirituelle anskuelser. Essensen af Shīʿisme er også funderet i 
trosbekendelsen, hvor en given person ikke kan betragtes som værende 
muslim forinden en helhjertet tilkendegivelse af trosbekendelsen. Herudover 
anser Shīʿa, at på forordning af Gud har profeten Muḥammad udnævnt sin 
religiøse og spirituelle efterfølger for det muslimske fællesskab. Den første 
guddommelige prædestinerede efterfølger og leder (imam) efter profeten er 
Muḥammads svigersøn og fætter, ʿAlī b. Abī Ṭālib (fremover betegnet som 
Imam ʿAlī). Denne udnævnelse af Imam ʿAlī som efterfølger og kommende 
imam er blevet stadfæstet og offentligt forkyndt af profeten ved flere 
forskellige lejligheder. Den mest kendte af disse begivenheder er, da 
profeten under Afskedsvalfarten adresserede tusinder af valfartsrejsende ved 
Ghadīr Khumm, hvor talen kulminerede i en bekendtgørelse til Imam ʿAlīs 
favør. For Shīʿa betragtes denne begivenhed som en eksplicit og offentlig 
udnævnelse af Imam ʿAlī som profetens succession og leder for alle 
muslimer. Skønt både Shīʿa som ikke-Shīʿa litteratur beretter og anerkender 
begivenheden som et historisk faktum, er det med den specielle anskuelse af 
guddommelige udnævnte ledere—imamer—der adskiller opfattelsen af 
lederskabet inden for Shīʿisme fra den af andre islamiske denominationer. 

 
Det er i denne kontekst termen »Shīʿa« røber sin fulde betydning. Hvor 

den bogstavelige betydning af termen gengiver en eller flere ’tilhængere’ 
eller ’følgere’ i generel forstand, betegner den i kontekst af historiens gang 
tilhængerne af Imam ʿAlī som religiøs og verdslig leder efter profeten 
Muḥammad. Særligt blev det kendetegnet for de muslimer, der var 
tilhængere af Imam ʿAlī med den overbevisning, at han og sine 
efterkommere er de guddommelige forudbestemte og retmæssige autoriteter 
for det muslimske fællesskab. Denne islamiske anskuelse er udledt fra 
forskellige koraniske vers og anden tidlig islamisk litteratur frem for at være 
resultatet af divergente opfattelser af ren politisk karakter. Tidlige vestlige 
orientalister og islamforskere har dog fastholdt, at denne gruppering, til at 
starte med, ikke udviste religiøse tendenser som markant adskilte sig fra 
andre muslimske grupperinger. Hertil tilføjer de, at forskellen mellem de to 
store grupper (som der til dato betegnes som Shīʿa og Sunnī 
denominationerne), rent og skær har været af politisk karakter. Således har 
de tenderet til at minimere eller helt ignorere Shīʿisme som et religiøst 
fænomen. Paradoksalt nok er Shīʿisme, hvis legitimitet primært er funderet i 
spirituelle og religiøse dogmer, stemplet som politisk motiveret i dets 
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oprindelse. Nutidige vestlige islamforskere gengiver et billede som i langt 
højere grad ligger sig op af den, der er præsenteret i tidlig islamisk litteratur, 
nemlig at de forskellige perspektiver allerede fra begyndelsen har båret 
karakter af religiøse og politiske uenigheder. Dette underbygger også islams 
mangfoldige pluralistiske udvikling. På nuværende tidspunkt er det 
interessant kort at nævne Imam ʿAlīs søn, al-Ḥusayn, som senere gjorde 
oprør mod det umayyadiske styre. Dette oprør, som har resulteret i 
martyriet af al-Ḥusayn og andre eminente efterkommere af profeten i slaget 
ved Karbalāʾ i år 61/680, har været et vendepunkt i Shīʿismens historie. 
Således kan man pege på to begyndelser i Shīʿismens historiske gang: den 
første under Imam ʿAlīs imamat i Medina, da spørgsmålet om hvem 
profetens legitime arvtager og succession skulle være, og den anden i Kūfa (i 
Irak) som følge af al-Ḥusayns ”mislykkede” oprør. Historikere har haft en 
blandet tilgang til, hvilken af disse begivenheder de præsenterer som den 
egentlig oprindelse af Shīʿisme. Oftest ses dette i forlængelse af, om Shīʿisme 
udelukkende anskues som et politisk eller religiøst fænomen. 

 
For at kunne begribe denne udlægning til fulde, er det essentielt at forstå 

Shīʿa udlægningen for, hvordan konceptet af profetens succession og 
imamatet underbygges ud fra grundteksterne. Et sådan eksempel på basis af 
Koranen er forestillingen om autoritet som den ses i vekselvirkning med de 
tidligere profeter og rollen af deres nære blodbeslægtede. Koranen nævner 
fx, ”Gud udvalgte Adam og Noa, Abrahams slægt og ʿImrāns slægt frem for 
alverden, alle efterkommere af hinanden” (K 3:33-34) og ”… dem alle har 
Vi udmærket frem for alverden og nogle af deres fædre, deres efterkommere 
og deres brødre. Vi udvalgte dem og førte dem ind på en lige vej… Det var 
dem, Vi gav Skriften, dømmekraften og profetien” (K 6:86-89). Det er 
koraniske vers som disse, der giver en fornemmelse af, hvordan 
successionen af de tidligere profeter ansås i lyset af deres nære slægt og 
familie. Særlig signifikant er koraniske vers, der omtaler Gud som Den, der 
udmærker og udvælger profeternes efterfølgere blandt deres nære 
slægtninge uafhængig af om disse bliver begunstigede profet- eller imam-
embedet. Parallelt med historien om de tidlige profeter og deres direkte 
efterfølgere, er det nærliggende, at profeten Muḥammad anså sin egen 
succession inden for rækkevidden af sin kernefamilie, navnlig Ahl al-Bayt. 

Set i sammenspil med Koranen, bekræfter denne også profetens Ahl al-
Bayts ophøjede position over de resterende rettroende. I henhold til det 
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koraniske påbud, ”Skulle nogle strides med dig [Muḥammad] om ham 
[Jesus], efter den viden du har fået, så sig: »Kom, lad os kalde vores sønner 
og jeres sønner, vores kvinder og jeres kvinder, og vores sjæle og jeres sjæle, 
for derefter at bede og nedkalde Guds forbandelse over løgnerne«” (K 3:61), 
blev profeten konfronteret af adskillige kristne ledere fra byen Najrān i 
daværende Arabien, hvor de udfordrede sandfærdigheden af profetens 
mission. Efter en vis debat besluttede begge parter sig for at indgå i en pagt 
om ’indbyrdes nedkaldelse af forbandelse over løgnerne’ (mubāhala, en 
religiøs praksis, hvor parterne gensidigt nedkalder Guds forbandelse over 
modparten, og hvor kun synderen rammes, gudsdom). Som historiske kilder 
præsenterer det, fandt denne skik aldrig sted, idet den kristne delegation 
valgte at trække sig. Det nævneværdige fra et islamisk perspektiv er den 
indirekte reference til Ahl al-Bayt, idet profeten Muḥammad anså ’vores 
sønner, kvinder og sjæle’ som værende lig med sine børnebørn al-Ḥasan og 
al-Ḥusayn, datteren Fāṭima, og svigersønnen Imam ʿAlī. Hermed bekræftes 
den løftede religiøse status profetens kernefamilie må have fået i forlængelse 
af dette koranvers. 

 
Muḥammad var i sin levetid både modtager af guddommelig 

åbenbaring og forkynder af denne profeti. Det var hans død i år 11/632, der 
markerede afslutningen på profet-rækken og samtidig begyndelsen på en 
debat over naturen af hans arv for de kommende generationer. Debatten 
opstod i det spirende fællesskab som led af den fraværende konsensus om 
profeten havde udnævnt sin succession eller ej. Shīʿisme er et islamisk 
perspektiv, der opretholder, at selvom åbenbaring afsluttedes med profetens 
død, fortsatte behovet for en spirituel og religiøs vejledning (imam) for 
fællesskabet. Her anses profeten Muḥammads arv som værende overdraget 
til sin kernefamilie—Ahl al-Bayt—i hvem profeten, på forordning af Gud, 
har betroet sin autoritet som ledere for samfundet. Det første medlem af 
profetens Ahl al-Bayt, som er blevet betroet lederskabet er Imam ʿAlī, 
profetens fætter og ægtefælle af profetens eneste overlevende barn, Fāṭima. 
Imam ʿAlī, som også har været den første mandlige person til at acceptere 
det islamiske budskab, har fortjent profetens beundring ved at være en 
ihærdig forkæmper for islam, endda i så en høj grad som med sit liv som 
indsats. For Shīʿa er lederskabet (imamatet) guddommeligt forudbestemt i 
Imam ʿAlī og er nedarvet i profetens slægtslinje gennem Imam ʿAlī og 
Fāṭima. Ligeså vel som det var profetens særret at udnævne sin succession, 
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var det hver imams særret at udnævne sin succession blandt sine mandlige 
efterkommere. 

Fra første færd har der således været en klar forskel mellem ’ʿAlīs 
tilhængere (shīʿat ʿAlī)’, som anså at profeten havde udnævnt Imam ʿAlī som 
sin retmæssige efterfølger (som det har været profeten forordnet af Gud), og 
de som anså, at profeten ikke havde udnævnt sin efterfølger og det således 
har været op til fællesskabet at udnævne sådan én. Efterhånden 
sammensmeltede sidstnævnte gruppe til majoriteten og er nu det, der 
betegnes som Sunnī denominationen. Termen ’Sunnī’ betragtes som en 
forkortelse og fællesbetegnelse for ’folket af [profetens] sædvanen og 
fællesskabet’ (ahl al-sunna wa al-jamāʿa). Selvom der i den formative periode 
eksisterede en lang række andre perspektiver, som i streng forstand hverken 
kan kategoriseres som ’Shīʿa’ eller ’Sunnī’, døde de fleste af disse ud inden 
for de første islamiske århundreder. De nuancer og mindre forskelle, der 
siden da gjorde sig gældende blandt visse grupperinger kan vel at mærke 
anses som afgreninger af disse to overlevende denominationer. 

 
Forskellighed i den islamiske opfattelse af lederskabet har praktisk 

udfoldet sig med profeten Muḥammads død. Hvor en strøm talte om et 
guddommeligt udnævnt lederskab (imamat), talte en anden om midlertidig 
verdslig stedfortræder (kalifatet). For Shīʿa var Imam ʿAlī den retmæssige 
succession af profeten Muḥammad, hvor det blandt Sunnī frit lå op til det 
spirende fællesskab at udnævne sådan én. Set ud fra et historiemæssigt 
perspektiv, ville majoriteten af muslimerne følge Sunnīsme og acceptere de 
midlertidige udnævnte kaliffer. Den første historiske kalif blev Abū Bakr, en 
nær fælle af profeten Muḥammad. Senere fulgte kalifferne ʿUmar og 
ʿUthmān, hvorefter det muslimske fællesskab udnævnte Imam ʿAlī som kalif. 
Hvor han blandt Sunnī var endnu en verdslig stedfortræder for profeten 
Muḥammad, var han blandt Shīʿa den eneste retmæssige autoritet af 
profeten, og således var den ret, der var hans fra første færd (ved profetens 
død), nu endelig tilfaldet ham. 

 
Med Imam ʿAlīs død i år 40/661 tilkom imamatet hans ældste søn, al-

Ḥasan, der af det muslimske fællesskab samtidig blev udnævnt som kalif. 
For al-Ḥasan var embedet som verdslig leder (kalif) kortvarigt. Der 
eksisterede kræfter i det spirende fællesskab som kæmpede for verdslig magt 
og som resultat heraf abdicerede al-Ḥasan kalifatembedet til sin konkurrent, 



6  Shīʿisme ‒ Oprindelse, Tro & Praksis  

 

Muʿāwiya. Efter al-Ḥasan gik bort tilkom imamatet hans yngre broder, al-
Ḥusayn, som på daværende tidspunkt levede under kaliffen Muʿāwiyas 
styre. Først med Muʿāwiyas død, der kort forinden havde banet vej for at 
overdrage lederskabet til sin søn Yazīd, ville al-Ḥusayn gøre oprør mod 
denne udnævnelse. Indledningsvis nægtede al-Ḥusayn at give løfte om 
troskab til Yazīd, og senere da en gruppe muslimer skrev til ham om at bistå 
dem mod Yazīds tyranniske styre, accepterede al-Ḥusayn deres tilkaldelse. 
Ikke længe efter al-Ḥusayn satte kurs mod kalifatets hovedsæde i daværende 
Kūfa, led han og sin mindre skare af familie og ledsagere en grusom 
martyrdød, i hænderne af kaliffen Yazīd. Blandt de få overlevende var al-
Ḥusayns søn, ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn, og søster, Zaynab. Med al-Ḥusayns død, 
tilkom imamatet ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn, som hermed blev betragtet som den 
fjerde imam inden for Shīʿisme. Imam-embedet ville fremover gå fra fader 
til søn iblandt al-Ḥusayns efterkommer og ville fortsætte således i ni 
generationer. 

Kort forinden den ellevte imams død, udnævnte han sin søn 
Muḥammad al-Mahdī til den tolvte imam. På daværende tidspunkt var 
intensiteten af Shīʿa forfølgelsen vokset i så omfattende grad, at Muḥammad 
al-Mahdī ikke længere kunne kommunikere direkte med sine tilhængere. 
Han fandt sig nødsaget til at holde kontakt til dem gennem en håndfuld 
trofaste fæller. Med dette var Muḥammad al-Mahdī over de næste 
halvfjerds år kun i kontakt med fællesskabet gennem en række 
repræsentanter, der fungerede som hans talerør til det brede Shīʿa 
fællesskab. Forinden den sidste repræsentants død fremsendte Muḥammad 
al-Mahdī en skrivelse til fællesskabet, hvori han eksplicit udtrykte, at der 
fremover ikke vil være flere repræsentanter, og at han herved ville gå i 
komplet skjulhed. Med denne sidste skrivelse af Muḥammad al-Mahdī i år 
329/941, begyndte den større skjulhed eller okulation. Til dato er denne 
okulation stadig i effekt og vil vare ved, indtil verden er fyldt med uorden og 
uretfærdighed; hvorefter Muḥammad al-Mahdīs tilsynekomst vil finde sted 
igen. 

 
Begyndelsen af den tolvte imams okulation i år 329/941, markerede 

slutningen på imam-rækken og samtidig den formative Shīʿisme. Mindre 
end tre et halvt århundred efter profeten Muḥammad, der markerede 
afslutningen på profetismen og profet-rækken, ville hans tolvte generations 
efterkommer, imam Muḥammad al-Mahdī, afslutte imam-rækken. I 
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modsætning til profeten, der afgik ved døden i år 11/632, ville imamen 
indgå i en større okulation. Siden da har menneskeheden ikke været i 
direkte kontakt med Muḥammad al-Mahdī, selvom han lever i skjulhed i 
blandt menneskeheden. I og med at Muḥammad al-Mahdī stadig er i live 
iblandt os, er afslutningen på imam-rækken ikke tilsvarende afslutningen af 
imamatet. Med dette tilkommer det ultimative lederskab, imamatet, 
udelukkende imamen. Det er på denne basis Shīʿisme konceptuelt adskiller 
sig fra andre denominationer, idet de historiske verdslige ledere ikke 
nødvendigvis afspejler det idealle lederskab. Selvom Imam ʿAlī og hans 
ældste søn al-Ḥasan begge var begunstiget imamatet, besad de også i en 
kort periode det verdslige kalif-embede. De efterfølgende imamer, der i 
højere eller mindre grad var politisk aktive, blev aldrig udnævnt til verdslig 
magt (kalif) af det brede muslimske fællesskab. Tilsvarende er der klare 
historiske tendenser der tyder på, at de ej heller kæmpede for verdslig magt. 
Med den sjette imam, Jaʿfar al-Ṣādiqs, eksplicitering af lederskabet, stod det 
klart, at det ikke var en forudsætning for imamerne at være anerkendt som 
verdslige autoriteter eller af de siddende verdslige regenter, idet deres 
autoritet som gudsmænd strømmede direkte fra Gud – uafhængig af om de 
også blev udnævnt som kaliffer af det brede muslimske fællesskab eller ej. 
Selvom adskillige Shīʿa fraktioner i historiens gang adskilte sig fra det brede 
Shīʿa organ, hvor de blandt andet gjorde krav på verdslig magt eller til tider 
tilskrev yderliggående holdninger til Shīʿa troen, forblev størstedelen (over 
tid) loyale til det brede Shīʿa organ med troen på tolv imamer. 
Ithnāʿashariyya eller Tolver Shīʿisme er siden da blevet efterprøvet af 
historiens gang og udgør til dato Shīʿismens hovedstrøm. 

TRO 

Shīʿismens basislære (tilsvarende andre islamiske perspektiver), er troen 
på Guds enhed (tawḥīd) samt troen på Muḥammads profetkald (nubuwwa) 
som den der fuldkommengør religionen islam og menneskehedens sidste 
profet. Disse to læresætninger udgør essensens af religionen islam, som det 
også fremgår af trosbekendelsen: ”Jeg bevidner, at der ingen gud(er) er 
foruden Gud (Allāh) og bevidner, at Muḥammad er Guds sendebud” (ashadu 
ʿanna lā ʿilāha ʿillā llāhu wa ʿashadu ʿanna Muḥammadan rasūl Allāh)”. Enhver der 
tilkendegiver trosbekendelsen og inderligt tror på denne lære, betragtes som 
en der har antaget troen og tiltales som ’muslim’: en der har hengivet og 
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underkastet sig til islam. Denne centrale troslære danner fundamentet for 
alle muslimer og samtidig fungerer som rammeværket for islams ydre 
grænser. Hvad der adskiller Shīʿisme fra andre perspektiver (heriblandt 
Sunnīsme) er særskilt troen på imamatet (imāma). Inden for Shīʿisme anses 
det at politisk, spirituelt og religiøst lederskab efter profeten tilkom 
Muḥammads efterkommere, som det er guddommeligt forordnet. 

Shīʿa perspektivet udviklede sig over tid i forskellige skoler, der endnu 
senere videreudviklede sig til den jafaritiske retsskole, der danner grund for 
Shīʿismens troslære til dato. Set i sammenspil med den historiske udvikling, 
er det grundteksterne, udlægningen og den senere fortolkningsproces der 
har formet den nutidige Shīʿa denomination. Selvom der i tidlig islam 
hverken var forskel på de religiøse riter og ritualer iblandt de forskellige 
perspektiver, blev dette billede gradvist ændret over tid. I kølvandet af at 
islamiske skoler begyndte at udgøre forskellige bevægelser (og senere 
fraktioner), der hver især tolkede religionen anderledes, ville diverse 
religiøse riter og ritualer også gennemgå en tolkningsproces. De religiøse 
riter og ritualer, der samtidigt betragtes særskilt som værende Shīʿa i både 
karakter og form, har deres oprindelse i tidlig islam. Disse kan alle dateres 
tilbage til profeten Muḥammads levetid, og i tilfælde af at de er før-islamiske 
praksisser, kan de også blive fundet inden for andre (fx Sunnī) perspektiver. 
Det er næppe for meget sagt, at nutidige eller moderne religiøse Shīʿa 
overbevisninger ikke er markant anderledes fra det tidlige Sunnī perspektiv, 
selvom disse riter og ritualer i det 21. århundred nu betragtes som værende 
særskilt Shīʿa. 

PRAKSIS 

Den strukturelle og systematiserede præsentation af Shīʿisme gengiver 
sjældent noget om hvordan religionen leves, opleves og udfolder sig i 
tilværelsen af de, der har antaget troen. Typologier, kategorisering og 
klassificering af en overbevisning gør naturligvis religionen lettere at 
sammenligne og sidestille med andre overbevisninger, ikke desto mindre er 
dette på bekostning af at religionen præsenteres delvist ensidigt, statisk og i 
et datidigt perspektiv. For den enkelte muslim der efterlever Shīʿa troen eller 
Shīʿisme, er billedet en helt anden; her opleves og leves religionen dynamisk, 
i vidt forskellige farver og nuancer, der hver især gør deres forståelse af 
tilværelsen unik. Ligeledes er religion for dem ikke kun normer, dogmer og 
doktriner, men i ligeså høj grad idealer og mål, fællesskabs værdisæt, 
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forståelse af selvet og ens medmennesker. Med andre ord er det religiøse og 
spirituelle bånd til selvet, verden omkring en og det transcendente 
herredømme alle facetter af en kompleks tro, der udfolder sig ved at leve 
Shīʿisme. Det er akkurat disse facetter og nuanceforskelle eller farver og 
toner, der rummer identiteten og ånden af religionen. Den afsluttende del 
om praksis præsenterer et flygtigt indblik i, hvordan Shīʿisme i praksis 
udfolder sig og efterleves af Shīʿa muslimer. 





 

 

Succession 

Ved ethvert studie af Shīʿismens oprindelse spiller profetens rettelig 
succession en altafgørende rolle.1 Omdrejningspunktet for hele diskussionen 
er Muḥammads svigersøn og fætter, ʿAlī b. Abī Ṭālib, om hvem hele 
stridsspørgsmålet til succession eksisterer. ’Sunnī’ som en denomination er 
en fællesbetegnelse for den gruppe af muslimer, der anser, at Muḥammad 
ikke havde udnævnt sin efterfølger og således lå det frit op til fællesskabet at 
udvælge sådan én. Hvad angår lederskabet, er denominationen ’Shīʿa’ en 
direkte modpol hertil, idet der anses, at Muḥammad igennem hele sin 
profetiske mission har givet indikationer for, hvem der skulle efterfølge ham 
og kort forinden sin død eksplicit udnævnte Imam ʿAlī som sin direkte 
succession. Det er dog ikke kun et spørgsmål om, hvem efterfølgeren skal 
være, men nok i ligeså høj grad, hvilken rolle denne skal besidde. Med 
profeten Muḥammads død anser Sunnī, at både religiøs åbenbaring og 
lederskab er ophørt, hvor Shīʿa i modsætning hertil kun anser førstenævnte 
som værende ophørt. Lederskabet af det muslimske fællesskab er således 
ikke efterladt til verdslig beskikkelse, men er guddommelig prædestineret. 
Muḥammad har således eksplicit udnævnt sin efterfølger, Imam ʿAlī, som 
det har været ham foreskrevet. Ligeså vel som Muḥammads spirituelle 
mission har været bestyrket med guddommelig gunst, ufejlbarlighed og 
visdom, ville disse egenskaber gå i arv til hans ubrudte forudbestemte 
efterfølgere, imamerne. 

 

 
1 Der eksisterer anden litteratur om successionsspørgsmålet, der i langt højere grad kan 

kategoriseres som et perfidt stykke polemik – oftest i en levende, velformuleret og energisk retorik. I 
modsætning hertil er formålet med dette kapitel, at fremhæve de saglige argumenter, som er 
underbygget af Shīʿa og Sunnī kilder, der taler for Imam ʿAlīs favør som den legitime succession 
efter profeten Muḥammad. Med dette tages der afstand fra uprovokeret nedsættende kritik, der så 
ofte udledes som en naturlig følgeslutning blandt visse fortalere af Imam ʿAlīs succession. Sagt 
anderledes, medfører Imam ʿAlī ærbødighed ikke ukvemsord af de historiske kaliffer. Korrekt at det 
islamiske lederskabskoncept, irrelevant om der er tale om kalifatet eller imamatet, udgør en essentiel 
del af troslæren, men denne er ikke en del af de fundamentelle grundprincipper for at være en 
muslim. Enheden i det muslimske fællesskab er således ikke betinget af det verdslige 
succesionsspørgsmål (se særskilt s. 239 ff.). 
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Historisk har Imam ʿAlī fungeret som en central og vigtig figur for alle 
muslimer. Sunnī muslimer har store anseelse for hans personlige karakter og 
som forkæmper for anerkendelsen af islam i dets tidlige alder. Han 
inkluderes blandt de fire ’retledte’ kaliffer, hvor hans særpræg i høj grad har 
været sin esoteriske lære. Blandt Ṣūfī er han ligeså højt anset. Her 
forekommer Imam ʿAlī ofte som referencepunktet og det første led i kilderne 
(salāsil, sing. silsila) for sufiordnerne. Samlet set krediteres han også for at 
fastlægge fundamentet for arabisk grammatik. For Shīʿa besidder Imam ʿAlī 
imidlertid også en speciel spirituel funktion, tilsvarende profetens, som gav 
ham forrang og retten til lederskabet. Ikke desto mindre har profeten 
Muḥammads hengivenhed og store anseelse af Imam ʿAlī været evidente for 
alle muslimer. I øvrigt er den unge ʿAlī blevet opfostret i Muḥammads pleje 
og har været den første mand til at tro på ham og hermed acceptere det 
islamiske budskab. Muḥammad har selv i sin ungdom været opfostret i ʿAlīs 
faders husstand, Abū Ṭālib, som på daværende tidspunkt fungerede som 
overhovedet af hashimitterne (en klan af stammen Quraysh). Det er især 
Imam ʿAlīs specielle forhold til profeten, som ikke gik ubemærket hen blandt 
muslimerne i fællesskabet. Imam ʿAlī er blevet udvalgt af profeten til 
adskillige betydningsfulde opgaver samt inkluderet i talrige vidtrækkende 
beslutninger, der enten er blevet indledt eller efterfulgt af koraniske påbud. 
For at forstå Imam ʿAlīs personlighed og position til fulde, samt den 
afgørende rolle Ahl al-Bayt har, er det nødvendigt at tegne et billede af 
Imam ʿAlī og profetens Ahl al-Bayt fra begyndelsen af den islamiske historie 
og deres andel heri samt kaste lys over det nære forhold mellem Imam ʿAlī 
og profeten Muḥammad. Dette naturligvis ved at fremhæve de 
grundtekster, som både er anerkendt og accepteret af Shīʿa som Sunnī, og 
som Shīʿa anvender til at underbygge Imam ʿAlīs retmæssige succession efter 
profeten Muḥammad.  

 
Det følgende afsnit ’Rettelig succession’ præsenterer, i kobling til de 

islamiske historiske begivenheder og muslimernes grundtekster, Imam ʿAlīs 
legetime ret til profetens succession. I stedet for at anvende en kronologisk 
gennemgang er afsnittet delt ud fra en islamisk vægtning: her vægtes det 
koraniske argument højst dernæst profetens sædvane (sunna), som den er 
præsenteret i overleveringstraditionerne (ḥadīth), og afsluttende de før-
islamiske slægtsrelationer. Sagligheden for tilgangen skal ses i lyset af, at 
profetens sædvane og de før-islamiske argumenter egentlig kun er af 
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sekundær natur, hvorom deres gyldighed kun kan underbygges ud fra et 
allerede veletableret koranisk basis. Herefter følger afsnittet ’Historisk 
succession’, som præsenterer, hvordan successionen historisk udviklede sig 
efter profeten Muḥammads død. 

Rettelig succession 
Følgende er en strukturel præsentation af de forskellige kilder, der enten 

tenderer eller direkte medfører, at den retlige succession efter Muḥammad 
er Imam ʿAlī. Tre områder er essentielle i sådan en præsentation, navnlig 
koranisk, overleveringstraditionelt og før-islamisk basis. Parallelt hertil kan 
Imam ʿAlīs liv opdeles i tre perioder: (i.) den tidlige periode i hans liv; fra sin 
fødsel (omtrent 599) til profetens død (11/632), (ii.) fra profetens død op 
indtil hans udnævnelse som kalif og (iii.) den korte periode bestående af hans 
embede som kalif (primært domineret af uroligheder og borgerkrige), der 
kulminerede i snigmordet på ham (d. 40/661). I dette kapitel er det kun den 
første periode der behandles, hvorefter det kommende kapitel også vil 
behandle de to senere perioder af Imam ʿAlīs liv. Denne fokus på Imam 
ʿAlīs tidlige liv i dette afsnit skal ses i lyset af hans succession som forordnet 
af profeten Muḥammad; dette må naturligvis have fundet sted mens 
profeten stadig var i live. 

 
Selvom der i Koranen ikke findes direkte forordning om, hvem der skal 

være Muḥammads efterfølger, er der specifikke instruktioner om plejen og 
vedligeholdelsen af slægtskabsbånd og arveforhold såvel som fortællinger og 
udsagn om tidligere profeter og deres nære familie. Det er emner som disse, 
der er yderst relevante i forbindelse med successionen til profeten 
Muḥammad. Efterfølgende præsenteres et afsnit som ud fra 
overleveringstraditionerne underbygger Imam ʿAlīs særskilte rang, status og 
karakter samt hans given ret som den retmæssige succession. 
Overleveringstraditionerne danner grund i historiske begivenheder og 
episoder, der udviklede sig før og efter Muḥammads profetiske mission. 
Afsluttende er den før-islamiske basis, hvor der er en række centrale 
aspekter, der kræver belysning: det arabiske stammesamfund før og under 
Muḥammads levetid, hans families hellige status og familiebånd. Det er den 
gennemgående høje anseelse som profeten har haft over for Imam ʿAlī og 
Ahl al-Bayt, der er fokuspunktet her, samt den særskilte religiøse rolle de 
har udgjort i det formative muslimske fællesskab.  
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Koranisk basis 
Indledningsvis skal blikket rettes mod de koraniske passager, der særskilt 

omtaler vigtigheden af slægtslinje, blodbeslægtethed og familiebånd i 
gengivelserne af tidligere profeter. I kontekst af de nærtbeslægtede blandt 
profeternes efterkommere præsenteres, hvordan konceptet om lederskabet 
og stedfortrædere er gengivet i Koranen. Akkurat ligesom lederskabet var, 
ifølge Koranen, tilkommet de nære beslægtede blandt de tidligere profeter, 
må dette have skabt præcedens for, hvordan profeten Muḥammad selv anså 
sin succession. Afsluttende præsenteres profeten Muḥammads eneste 
nærtbeslægtede arvtagere samtidig med andre koraniske referencer for, 
hvorfor disse er profetens retlige successioner. 

 
Koranen lægger stor vægt på respekt over for familie og blodbeslægtede. 

I adskillige passager bliver de troende opfordret til godhed (iḥsān) over for 
deres nærmeste slægtninge: ”Gud påbyder retfærdighed, at handle godt og 
at give til de nære slægtningene (dhi al-qurbā); Han forbyder skamløshed, det 
forkastelige og vold…” (K 16:90). Slægtninge er oftest nævnt i denne 
kontekst til tider sammen med de forældreløse, fattige og vejfarende. Hertil 
er det faktum, at slægtninge regelmæssigt er nævnt som den første gruppe – 
dette som indikation på deres fortrinsret (frem for andre begunstigede): ”Giv 
slægtningene det, der tilkommer dem! Giv til den fattige og den 
vejfarende…” (K 17:26). Da de troende spurgte Muḥammad, hvad de skulle 
spendere, svarede han: ”Lad det gode I spenderer, være til forældrene 
(wālidayn), de nære slægtninge (aqrabīn), forældreløse, de trængende og den 
vejfarende” (K 2:215). I koranisk perspektiv er godhed over for 
blodbeslægtede tæt forbundet med inderlig og gudfrygtig religiøsitet. 
Fromhed (birr) består blandt andet af at give ens rigdom (i kærlighed til 
Ham) til slægtninge, de forældreløse, de trængende, den vejfarende, tiggerne 
og frigivelsen af slaverne (K 2:177). 

Generøsitet over for nære slægtninge, og det at bistå dem i vanskelige 
tider, er en religiøs pligt – dette med den ene betingelse, at de har hengivet 
sig til islam. Skønt muslimerne stadig er opfordret til at behandle de, der 
ikke har hengivet sig til religionen, upartisk og retfærdigt (K 4:135; 6:152; 
9:23-24 og 113-114). Selv med denne restriktion er det evident, at Koranen 
etablerer overlegenheden og forrangen af ens blodbeslægtede og nære 
slægtninge frem for enhver anden form for relation og alliance: ”Ifølge Guds 
Skrift står de blodsbeslægtede (ūlu al-arḥām) hinanden nærmere (awlā) end de 
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troende og de, der er udvandret (muhājirūn). Dog skal I handle med ret og 
rimelighed mod jeres [ubeslægtet] venner (awliyāʾikum). Det er optegnet i 
Skriften” (K 33:6). 

Efter muslimernes udvandring til Medina befandt mange nye 
tilkommere til religionen sig i en situation uden familiebånd eller nære 
familie, der også har hengivet sig til islam. Det var i denne kontekst, at 
profeten Muḥammad dannede ’broderskab’ (muʿākhā) mellem muslimerne. 
Dette var en formel alliance mellem muslimerne fra Medina og de andre 
muslimer, som udvandrede dertil (for netop at kompensere for det 
manglende slægtskabsbånd blandt det nye muslimske fællesskab). Koranen 
siger hertil: 

”De, der tror og udvandrede og kæmpede med deres ejendom og deres liv 
for Guds sag, og de, der gav husly og hjalp [dem], de skal indbyrdes være 
venner (awliyāʾ). De, der tror, men som ikke udvandrede, dem har I ikke 
nogen venskabspagt med, før de udvandrer. Hvis de beder jer om hjælp på 
grund af religionen, så har I pligt til at hjælpe dem, dog ikke mod et folk, 
som I har en pagt med. Gud ser det, I gør. De, der er vantro, er venner 
indbyrdes. Hvis ikke I forholder jer på samme måde, vil der blive fristelse til 
frafald i landet og alvorligt fordærv. De, der tror og udvandrede og 
kæmpede for Guds sag, og de, der gav husly og hjalp [dem], det er de sandt 
troende. De har tilgivelse og et gavmildt underhold i vente” (K 8:72-74). 

Disse vers har etableret et tæt sammenhold mellem muslimerne i det 
medinske fællesskab, specielt mellem de mekkanske udvandrede og de 
medinske hjælpere (anṣār). Det interessante i dette aspekt er verset som 
følger dette—her specificeres betydningen til favør for de blodbeslægtede—
selvom de tilsluttede sig det medinske fællesskab ved en senere dato: ”De, 
der siden kom til at tro og udvandrede og kæmpede sammen med jer, de 
hører sammen med jer. Men de blodsbeslægtede står dog hinanden 
nærmere, ifølge Guds skrift” (K 8:75). 

Pligten af at bistå de trængende slægtninge må ikke suspenderes på 
grund af uvilje, eller at der bæres nag til visse af dem: ”De af jer, der har 
overflod og velstand, skal ikke sværge, at de ikke vil give til deres slægtninge 
(ūli al-qurbā), de fattige og de, der er udvandret for Guds sag. Lad dem 
tilgive og vise overbærenhed! I elsker jo, at Gud tilgiver jer! Gud er 
tilgivende og barmhjertig” (K 24:22). I henhold til forskellige 
korankommentarer, omhandler dette vers Abū Bakr og sin nevø Misṭaḥ. 
Efter at Misṭaḥ havde sået tvivl om troværdigheden af Abū Bakrs datter 
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ʿĀʾisha (hvad angår hendes forklaring på hendes fravær fra den muslimske 
lejer)1, blev Abū Bakr stødt over sin nevøs kritik. Herefter sværgede han, at 
han ikke længere ville spendere på vegne af sin nevø (som han havde gjort 
tidligere), selvom Misṭaḥ offentligt havde angret sin fejltagelse. Det var i 
dette historiske sammenhæng, at dette koraniske påbud blev åbenbaret, 
hvor han blev påbudt ikke at forsømme sine pligter over for sin familie og at 
tilgive.2 

 
Et andet væsentligt element i den koraniske basis for den retlige 

succession er fortællingerne om profeterne. Her optræder profeternes nære 
familiemedlemmer i en karakter af afgørende vigtighed: de er beskytterne af 
profeterne mod deres fjender i fællesskabet. Historisk set har det efter 
profeternes bortgang været disse nære slægtninge, der er blevet arvtagerne 
af både deres verdslige og spirituelle anliggender. Særskilt ville profeterne 
bede Gud om gunst over deres nære slægtninge og i bønfaldelse ønske en 
ren afkom. Ud fra et religiøst perspektiv, må profeternes andægtige 
ihukommelse af Gud have haft en signifikant betydning. 

I realiteten er israelitternes profeter alle efterkommere fra den ene og 
samme familie. Deres stamtræ udspringer fra Adam ned gennem Noa og 
fortsætter helt ned til Jesus: ”Gud udvalgte Adam og Noa, Abrahams slægt 
og ʿImrāns slægt frem for alverden, alle efterkommere af hinanden. Gud 
hører alt og ved alt” (K 3:33-34). Ligeledes ses der i Koranen, efter der er 
blevet berettet om Moses’, Ismaels og Enoks historie, at der tilføjes: ”Det er 
dem, som Gud har vist nåde, profeter af Adams efterkommere og af dem, 

 
1 Begivenheden er bedre kendt som ’beklikkelsen [af ʿĀʾisha]’ (ḥadīth al-ifk), der inden for både 

Sunnī og Shīʿa litteratur generelt er forbundet med K 24:11. Følgende er begivenheden, som den 
generelt fremstår: ledsaget af sin kone ʿĀʾisha marcherede Muḥammad og sin hær mod Muṣṭaliq-
klanen i 6/628. Mens ʿĀʾisha befandt sig ridende på vej tilbage til Medina, spurgte hun sin 
kamelfører om at gøre hold, da hun havde mistet en af sine juveler på vejen og ville nu lede efter 
den. Efter en stund formodede kamelføreren, at profetens kone var vendt tilbage. ʿĀʾisha var dog 
ikke vendt tilbage, og konvojen havde fortsat uden hende; hun kom først tilbage til Muḥammad en 
dag senere ledsaget af Ṣafwān b. al-Muʿaṭṭal, en af profetens fæller fra Sulaym-stammen. Det var 
denne forsinkelse af ʿĀʾisha og hendes tilbagekomst med en anden mand, der skabte røre og 
beklikkelse (ifk), hvad angår hendes ærbarhed og troskab over for profeten. Angiveligt rådførte 
profeten Muḥammad sig om situationen med Imam ʿAlī og Usāma b. Zayd; mens Usāma lovpriste 
ʿĀʾisha, foreslog Imam ʿAlī enten at profeten skulle skilles med hende eller at sagen krævede 
yderligere undersøgelse. Kort herefter blev det koraniske vers åbenbaret, hvor ʿĀʾisha blev fundet 
uskyldig. 

2 Ṭabarī, Jāmiʿ, 18/352. 



 Succession 17 

 

som Vi bar sammen med Noa, af Abrahams og Israels efterkommere og af 
dem, som Vi har retledt og udvalgt” (K 19:58). 

Det er specielt rækkefølgen af profeterne og positionen deres arvtagere 
har (som udvalgt iblandt deres egne rækker), der bliver fremhævet i 
Koranen: 

”Vi skænkede ham [Abraham], Isak og Jakob; begge retledte Vi. Noa havde 
Vi allerede tidligere retledt, og blandt hans efterkommere: David, Salomon, 
Job, Josef, Moses og Aron; således gengælder Vi dem, der handler godt – og 
Zakarias, Johannes, Jesus og Elias; alle hørte de til dem, der handler ret – og 
Ismael, Elisa, Jonas og Lot; alle har Vi udmærket frem for alverden – og 
nogle af deres fædre, deres efterkommere og deres brødre. Vi udvalgte dem 
og førte dem ind på en lige vej. Dette er Guds retledning. Dermed retleder 
Han, hvem Han vil, af sine tjenere. Hvis de havde sat andre ved Hans side, 
ville alt, hvad de gjorde, have været forspildt for dem. Det var dem, Vi gav 
Skriften, dømmekraften (ḥukm) og profetien. Hvis de ikke tror derpå, så har 
Vi betroet det til folk, som ikke vil fornægte det” (K 9:84-89). 

I visse tilfælde uddyber Koranen de blodbeslægtedes bånd, deres nære 
sammenknytning og den betydning dette har. Fx bliver Noa og sin nære 
familie reddet, mens resten [el. majoriteten] af folket druknede i syndfloden 
for deres tiltagende ondskab: ”Og [husk] Noa, da han endnu tidligere kaldte 
[Os]. Da bønhørte Vi ham og frelste ham og hans familie fra en vældig kval. 
Vi hjalp ham imod de folk, der kaldte Vore tegn for løgn. De var et 
skændigt folk, og Vi lod dem alle drukne” (K 21:76-77). ”Vi frelste ham og 
hans familie (ahl) fra den vældige kval og lod hans efterkommere bestå” (K 
37:76-77). Gud har befalet Noa: ”… Før et par af hver art derind, tillige med 
din familie (ahl), bortset fra ham, hvorom ordet på forhånd er givet. Og tal 
ikke til Mig om de, der handler uret! De vil blive druknet” (K 23:27; cf. 
11:40). Noas kone og en af hans sønner var faktisk ekskluderet fra 
undsætningen, selvom Noa talte sønnens sag: ”Noa anråbte sin Herre. 
»Herre!« sagde han. »Min søn er en af min familie (ahl)! Dit løfte er 
sandhed. Du er den viseste dommer«. Han svarede: »Noa! Han er ikke en 
af din familie! Han er [personificeret i] det, der ikke er rigtigt. Bed Mig ikke 
om noget, hvorom du intet ved! Jeg advarer dig mod at blive en af de 
uvidende«” (K 11:45-46). 

Tilsvarende blev profeten Lot og hans familie reddet, mens resten af 
folket i byen blev udslettet for deres misgerninger: ”Lots folk kaldte 
advarslerne for løgn. Vi sendte regn af sten over dem, bortset fra Lots 



18  Shīʿisme ‒ Oprindelse, Tro & Praksis  

 

familie (āl); dem frelste Vi ved daggry, som en nåde fra Vor side. Således 
gengælder Vi den, der er taknemmelig” (K 54:33-35). Lots familie havde 
tilegnet sig et stadie af renhed, hvilket adskilte dem fra resten af fællesskabet. 
Lot konfronterede sit folk og bebrejdede dem for at have givet efter for 
fordærv: 

”Det eneste svar, som hans folk gav ham, var: »Driv Lots familie (āl) ud af 
jeres by! De er mennesker, der holder sig rene (yataṭahharūn)«. Derpå frelste 
Vi ham og hans familie (ahl), bortset fra hans hustru. Hende havde Vi 
bestemt til at være en af dem, der sakker bagud” (K 27:56-57). 

Lots kone—ligeså vel som Noas—blev straffet på grund af deres 
forræderi over for deres ægtefæller: 

”Gud giver som eksempel til de der er vantro, Noas hustru og Lots hustru. 
De stod under to af Vore retskafne tjenere, men de var troløse imod dem, og 
disse kunne intet udrette for dem over for Gud. Der blev sagt: »Gå ind i 
Ilden, I to, sammen med de der går ind [i Ilden]!«” (K 66:10). 

Tilsvarende Noa, er Abraham og sin nære familie også blevet beskrevet i 
Koranen. Abraham var patriarken af israelitternes profeter. Alle apostle, 
profeter og skriftens forkyndere er hans efterkommere: ”Og Vi sendte Noa 
og Abraham ud og satte blandt deres efterkommere profetien og Skriften. 
Nogle af dem er blevet retledt; men mange af dem er overtrædere” (K 
57:26). I modsætning til Abraham var hans fader en indædt idoldyrker og 
modstander af guddommelig enhed (tawḥīd). Indledningsvis søgte Abraham 
om tilgivelse for sin fader. Dette på basis af et løfte han havde givet ham, 
men senere ville han netop tage afstand fra sin fader. Da Gud udnævnte 
Abraham som imam for sit folk, bedte Abraham om, at denne gunst også 
skulle tilfalde sine efterkommere: ”Og [husk,] da Abraham blev prøvet med 
ordre fra sin Herre; så udførte han dem. Han sagde: »Jeg vil gøre dig til 
imam (imām) for menneskene«. Abraham spurgte: »Og mine 
efterkommere?« Han svarede: »Min pagt omfatter ikke de oppressive«” (K 
2:124). Guds løfte dækkede således de retfærdige blandt Abrahams 
efterkommere. Gud gav ham sønnen Isak og hans sønnesøn Jakob, som 
begge blev profeter: ”Da han [Abraham] havde trukket sig bort fra dem 
[idoldyrkerne blandt sit folk] og fra det, som de tjente ud over Gud, 
skænkede Vi ham Isak og Jakob. Vi gjorde dem begge til profeter. Vi 
skænkede dem af Vor barmhjertighed og gav dem et yderst godt 
omdømme” (K 19:49-50). ”Vi skænkede ham Isak og Jakob og satte hos 
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hans efterkommere profetien og Skriften. Vi gav ham hans løn i denne 
verden, og i den hinsidige vil han være en af de retskafne” (K 29:27). 

Da englene betroede Abraham om den snare fødsel af Isak og efter ham 
sønnesønnen Jakob, blev hans kone Sarah overrasket over den gode nyhed 
(set i lyset af hendes fremskredne alder). Englene påmindede hende om 
hendes ophøjede rang som Abrahams ægtefælle: 

”Som hans [Abrahams] hustru stod dér, kom hun til at le. Så bragte Vi 
hende det gode budskab om Isak, og om Jakob efter Isak. »Ak!« sagde hun. 
»Skulle jeg få et barn, når jeg er en gammel kone, og denne min mand er en 
olding? Det er en forunderlig ting!« De sagde: »Undrer du dig over Guds 
afgørelse? Guds barmhjertighed og velsignelse være over jer, I Husets folk 
(ahl al-bayt)! Han er prisværdig og ærværdig«” (K 11:71-73). 

Den mirakuløse fødsel af Isak bliver berettet af Gud som den højeste 
gunst for profeten og hans familie. De af Guds folk, der er blevet skænket 
sådan en gunst, skal ikke misundes for deres opløftede rang: ”Eller under de 
ikke andre, hvad Gud har givet dem af sin gunst? Vi gav Abrahams slægt 
Skriften og Visdommen (ḥikma), og Vi gav dem et vældigt herredømme 
(mulk)” (K 4:54). 

 
Isak og Jakob beskrives også som imamer, der leder folket mod Guds 

befaling: 

”Vi skænkede ham Isak, og Jakob som barnebarn, og Vi gjorde hver af dem 
retskaffen. Vi satte dem som imamer for at retlede på Vor befaling, og Vi 
åbenbarede for dem, at de skulle gøre de gode ting, opretholde bønnen og 
give almisse. De tjente Os” (K 21:72-73). 

Men selv blandt Abraham og Isaks efterkommere er der de, der handler 
uret: ”Vi velsignede ham [Abraham] og Isak. Blandt deres efterkommere 
findes både den, der handler godt, og den, der handler åbenlys uret mod sig 
selv” (K 37:113; cf. 57:26). 

 
Da israelitterne senere vendte sig mod Moses, bønfaldt han Gud om at 

skænke ham sin broders hjælp: ”Giv mig som rådgiver fra mit folk Aron, 
min broder! Giv mig styrke gennem ham, og lad ham tage del i mit ærinde” 
(K 20:29-32). Gud svarede hans bøn: ”Vi gav Moses Skriften og satte hans 
broder, Aron, sammen med ham som rådgiver” (K 25:35; cf. 20:36). Aron 
var således udvalgt som Moses’ rådgiver ud fra åbenbaringen: ”Vi gav 
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Moses og Aron Sondringen (furqān), både til oplysning og påmindelse for de 
gudfrygtige, som frygter deres Herre i det skjulte og ængstes for Timen 
[dommedag]” (K 21:48-49). Et mystisk relikvie (baqiyya) fra Moses’ og Arons 
familie skulle vise sig at være gået i arv blandt de beslægtede af israelitterne: 

”Deres profet sagde til dem: »Tegnet for hans [Sauls] kongemagt, er at 
Kisten vil komme til jer; båret af engle. I den er der ro (sakīna) fra jeres Herre 
og relikvier af det, som Moses’ og Arons slægt har efterladt sig. Deri er der 
tegn for jer, hvis I er rettroende«” (K 2:248). 

Tilsvarende er kalif-embedet en guddommelig gunst, der primært arves 
af de nærtbeslægtede. Hvad angår profeten og kaliffen David, skænkede 
Gud ham sønnen Salomon, som sin rådgiver og kalif: ”Vi skænkede David 
Salomon. Hvilken herlig tjener! Han var bodfærdig” (K 38:30). Salomon 
arvede både herredømmet og den profetiske visdom og kendelse fra David: 
”Salomon var Davids arvtager (wa-waritha Sulaymānu Dāwūda). Han sagde: »I 
mennesker! Vi lærte fuglenes tale og fik noget af alting…«” (K 27:16). Som 
bevidnet af Gud, dømte David og Salomon i fællesskab i en sag, der angik 
skade, som var blevet forvoldt jorden (K 21:78). 

De blandt profet-rækken, der ikke havde (eller kunne få) afkom, frygtede 
ligefrem fremtiden for de kommende generationer – de bønfaldt herfor Gud 
om en ren afkom. Zakarias, fader til Johannes Døber, sagde i sin bøn: ”»Jeg 
frygter dem, der kommer efter mig som arvinger, for min hustru er 
ufrugtbar. Så skænk mig en nærtbeslægtet (waliyyan) fra Dig, som kan arve 
mig og Jakobs slægt! Lad ham være Dig, Herre, til velbehag«” (K 19:5-6). 
Med dette blev Johannes Døber arvingen af Jakobs familie. 

I historierne om de ikke-israelittiske profeter, udgør familien en ligeså 
afgørende rolle som deres disciple og beskyttere. Det syndefulde folk af 
Midjan svarede deres profet Shuʿayb: ” »Shuʿayb!« sagde de. »Vi forstår 
ikke meget af det, du siger. Vi ser, at du er svag iblandt os, og hvis det ikke 
var for din slægt (rahṭ), ville vi bortstene dig. Du betyder intet for os«” (K 
11:91). Hvad angår profeten Ṣāliḥ, var der en gruppe blandt folket af 
Thamūd der iblandt hinanden sagde: ”»Sværg ved Gud over for hinanden: 
’Vi vil falde over ham og hans familie (ahl) ved nattetid!’ Bagefter siger vi til 
hans værge (walī): ’Vi var ikke til stede, da hans familie (ahl) blev tilintetgjort. 
Vi siger sandheden’«” (K 27:49). 

 
Den eminente position af de tidligere profeters familier og efterkommere 

set i sammenspil med historierne, som er præsenteret i Koranen og 
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Muḥammads levnedsløb, må naturligvis stille høje forventninger til en 
særdeles fremtræden og speciel plads for Muḥammads egen familie. Hvad 
angår Muḥammads familie og slægtninge som nævnt i Koranen, er 
henvisningen til tider mere rummende end kun en betegnelse af den nære 
familie. Følgende er et påbud som er adresseret profeten: ”Advar dine 
nærmeste slægtninge (ʿashīrataka al-aqrabīn) og sænk din vinge for enhver af 
de troende, der følger dig” (K 26:214-215). »Dine nærmeste slægtninge« 
refererer med en vis sandsynlighed til stammen Quraysh, selvom en mere 
snæver fortolkning (udvalgte klaner af stammen) også er mulig. Andetsteds 
er Muḥammad befalet til at adressere de rettroende: ”… Sig: »Jeg beder jer 
ikke om anden løn for det [forkyndelsen af åbenbaringen] end kærlighed for 
mine slægtninge (al-mawadda fī al-qurbā)«” (K 42:23). Den nærliggende 
fortolkning er, at verset er et påbud for det muslimske fællesskab om at være 
kærlighedshengivende over for Ahl al-Bayt. Denne udlægning er til en vis 
grad underlagt fortolkning alt afhængig af, hvornår det kronologisk anses, at 
verset er åbenbaret. Den præsenterede fortolkning formoder, at der er tale 
om en tidlig åbenbaring i den tidlige mekkanske periode. Her ville de 
omtalte være profetens stamme Quraysh, hvor andre bliver bedt om at være 
kærlighedshengivende over for profeten Muḥammads slægt. I modsætning 
hertil, hvis det formodes, at verset er af senere åbenbaring (dvs. i den 
medinensiske periode), vil fortolkningen af verset antyde en kærlighed over 
for slægtninge i en generel forstand. Det var nemlig i denne periode, at det 
muslimske fællesskab primært bestod af individer, som en samlet stor 
fraktion, uden nære blodbeslægtede. Den første fortolkning er dog at 
foretrække, hvis denne sammenholdes over for et andet koranisk vers, hvor 
det bekræftes, at profeten Muḥammad står alle muslimer nærmere, end de 
står hinanden: ”Profeten står de troende nærmere (awlā) end dem selv…” 
(K 33:6). 

Under alle omstændigheder er der andre referencer til profetens 
slægtninge, hvor der med sikkerhed er reference til hans nære familie og 
blodbeslægtede. Koranen forbeholder en del af femtedelen (khums) af 
(krigs)byttet og en del af det beslaglagte faste ejendom erhvervet under 
erobring (fayʾ) til profeten Muḥammads nærmeste slægtninge: ”I skal vide, at 
når I tager noget som bytte, så tilhører en femtedel deraf Gud og 
sendebuddet, nærmeste slægtningene (dhi al-qurbā), og de forældreløse, de 
fattige og den vejfarende…” (K 8:41). ”Det Gud gav sit sendebud som fayʾ, 
fra befolkningen i byerne, tilhører Gud og sendebuddet, nærmeste 
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slægtningene, de forældreløse, de fattige og den vejfarende - for at det ikke 
skal komme i omløb mellem de rige af jer…” (K 59:7). Både Sunnī og Shīʿa 
beretninger er enige om, at ’nærmeste slægtninge’ i disse vers betegner 
efterkommerne af Muḥammads oldefader Hāshim b. ʿAbd Manāf og 
dennes broder, al-Muṭṭalib (se slægtstræ s. xxvii). Nævneværdigt er det i 
dette lys, at dette er med udelukkelse af efterkommerne af Hāshims to andre 
brødre, navnligt ʿAbd Shams (forfaderen af umayyaderne) og Nawfal. Dette 
specielle bånd mellem hashimitterne og muṭṭalibiterne, er dateret til før-
islamisk periode (se ’Før-islamisk basis’). 

I henhold til adskillige overleveringstraditioner er den reserverede andel 
af (krigs)byttet og fayʾ til profeten og sin nære slægtninge grundet i, at de er 
ekskluderet fra at modtage almisse(skat) (ṣadaqa, zakāt). Profeten Muḥammad 
og sin nære familie er udelukket fra at have nogen som helst del i almisse. 
Begrundelsen for denne udelukkelse beskrives oftest som følge af: (i.) det at 
give almisse(skat) anses som en handling af renselse og (ii.) almisse(skatten) 
samles fra besudlingen (awsākh) af folket. Profeten Muḥammads og sin nære 
families ophøjede status umuliggør, at de kunne modtage almisse. Både 
Sunnī og Shīʿa skoler har vedligeholdt dette forbud for efterkommere af 
hashimitterne til dato. 

Dette stadie af renhed, som adskiller profeten Muḥammads familie fra 
de ordinære muslimer, er i overensstemmelse med den ophøjede rang af de 
tidligere profeters familier. Som nævnt tidligere beskrives Lots familie i 
Koranen som »de, der holder sig rene (yataṭahharūn)«. Dette stadie af renhed 
er også refereret til i verset, der handler om profeten Muḥammads familie: 
”… Gud ønsker kun at fjerne urenheden (al-rijs) fra jer, I Ahl al-Bayt, og 
rense jer fuldstændig (yuṭahhirakum taṭhīran)” (K 33:33). Fortolkningen af, 
hvem Ahl al-Bayt betegner i dette koranisk vers, er præget af forskellige 
anskuelser; især fordi verset og frasen forinden er en direkte omtale af 
profetens koner. Det, der netop er specielt ved dette vers er, at i den første 
frase der omhandler konerne (»Bliv i jeres huse! I må ikke stadse jer ud, som 
man gjorde tidligere, i uvidenhedens tid! Hold bøn, giv almisse og adlyd 
Gud og Hans udsending! …«), er pronomen i femininum pluralis, hvorefter 
den afsluttende frase omhandlende Ahl al-Bayt (»Gud ønsker kun at fjerne 
urenheden fra jer, I Ahl al-Bayt, og rense jer fuldstændig«) er i maskulinum 
pluralis. Blandet andet har denne ændring i kønnet af pronomen givet rum 
til forskellige udlægninger af, hvem der egentlig refereres til med frasen Ahl 
al-Bayt. Den noget velkendte legendariske redegørelse er, at den sidste frase 
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inkluderer eller helt og aldeles udgør de fem, der fik tilnavnet Kappens Folk 
(ahl al-kisāʾ), navnlig Muḥammad, ʿAlī, Fāṭima, al-Ḥasan og al-Ḥusayn. 
Selvsigende at denne udlægning er specielt signifikant blandt Shīʿa, 
underbygges den også blandt prominente Sunnī traditionister og historikere 
som Aḥmad b. Ḥanbal, al-Tirmidhī, al-Muslim, al-Bayhaqī, al-Naysābūrī 
og al-Ṭabarī. I sidstnævntes velkendte eksegeseværk, stadfæster majoriteten 
af overleveringerne denne fortolkning.1 

Verset forinden begynder med bekendtgørelsen: ”I, Profetens kvinder! I 
er ikke som hvem som helst af kvinder” (33:32). Hvis det formodes, at begge 
vers nu alligevel er en omtale af profetens koner, underbygger det, at 
konerne som medlemmer af profetens familie er rene gennem 
ægteskabsbåndet med profeten Muḥammad. I de overleveringstraditioner, 
der fremhæver profetens koner som medlemmer af Ahl al-Bayt, er det med 
intentionen som en hæderstitel.2 Slutningen ved denne fortolkning vil da 
være, at de her bliver klart påmindet om at indordne sig under den 
ophøjede status i deres handlinger. Hvad angår betydningen af 
Muḥammads Ahl al-Bayt, som værende konsistent med den generelle 
anvendelse af termen i profetens samtid—primært hans blodbeslægtede—
refereres her til de samme hashimitter, der var udelukket fra at modtage 
almissen. Det er de blodbeslægtede, ’rene’ familiemedlemmer, der var 
profetens Ahl al-Bayt, og sekundært kan der muligvis være tale om hans 
koner (se særskilt ’Ahl al-Bayt’ s. xix). 

 
Ud fra et koranisk perspektiv i det store og hele er det evident, at 

Muḥammad ikke har betragtet Abū Bakr som sin naturlige succession, ej 
heller at Muḥammad vil have været tilfreds med hans succession. Selvom 
Koranen enkelte steder omtaler de mænd og kvinder, der var en del af 
Muḥammads omgangskreds, er der ingen klar attitude over for disse 
personligheder. Således kunne Muḥammad essentielt ikke have set sin 
succession i et andet lys end det, der er præsenteret i Koranen; successionen 
efter de tidligere profeter. Parallelt med Muḥammad og de tidligere 
sendebudes profetiske mission, kan det direkte udledes fra Koranen, 
hvordan den guddommelige gunst skal manifestere sig i deres udvalgte 
efterkommere. Ydermere har de tidligere profeter anset det som den højeste 

 
1 Ṭabarī, Jāmiʿ, 22/422. 
2 Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/246. 
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guddommelige gunst at blive efterfulgt af deres rene afkom eller nære 
slægtninge, hvorom de talrige gange bønfaldt Gud herom. Nutidige Sunnī 
lærde argumenterer herimod ved at henvise til Koranen 33:40, hvor 
profeten Muḥammad beskrives som sejlet af alle profeter. Hertil 
vedligeholder de, at Muḥammad ikke skulle efterfølges af nogle fra sin 
familie som forordnet af Gud. Med henblik på at underbygge dette, valgte 
Gud, at Muḥammads søn skulle afgå ved døden som spæd. Angiveligt af 
samme årsag skulle Muḥammad have undladt at udnævne en succession, 
idet han har ønsket, at spørgsmålet om succession skulle blive afgjort af det 
muslimske fællesskab på basis af det koraniske princip om rådslagning 
(shūrā). Der er dog intet argument for, at dette medfører, at Muḥammad 
som den spirituelle og verdslige leder for det muslimske fællesskab ikke 
gerne ville blive efterfulgt af sin familie. I Koranen er det profeternes 
slægtninge og den nære familie, der er arvtagerne i forhold til kongedømme 
(mulk), herredømme (ḥukm), visdom (ḥikma), skriften og imamatet – hvorfor 
skulle dette ikke også være gældende for profeten Muḥammad? Sunnī 
konceptet i form af en ’retledt kalif’ defineres som en succession efter 
profeten i alle aspekter med undtagelse af profetisme. Spørgsmålet er så, 
hvorfor skulle Muḥammad ikke efterfølges i det af nogle af sin familie, ligeså 
vel som alle de forrige profeter? Hvis Gud har ønsket at stadfæste, at 
profeten ikke skulle efterfølges af nogle som helst blandt hans familie, 
hvorfor ville Han da ikke lade profetens børnebørn og andre nære familie 
afgå ved døden, tilsvarende skæbnen af profetens søn? 

 
Ud fra et koranisk aspekt er det utvetydigt og klart, at (a) nærtbeslægtede 

gennem blodbånd har større ret end alle andre, irrelevant om deres relation 
er igennem bekendtskab eller alliancer, (b) forsørgelsespligten af beslægtede 
bortfalder ikke på grund af interne uenigheder, (c) de forrige profeters 
største ønske var deres nære families velbefindende og en ren afkom, (d) 
lederskabet ubestrideligt tilkom en af de tidligere profeters efterkommere og 
(e) at blive udnævnt som leder for fællesskabet, irrelevant om det er som 
profet, imam, kalif, er en gudgivet ret. Nævneværdigt er det også, at 
profeterne ligefrem frygtede, at lederskabet skulle tilfalde fællesskabet (hvis 
de ikke havde afkom og bedte derfor om Guds gunst i dette henseende), 
samt at det koraniske princip om rådslagning aldrig har været anvendt til 
successionen i de tidligere profeters levnedsløb. 
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Summa summarum er der god grund til at betvivle, at profeten 
Muḥammad rent faktisk skal have fejlet i at udnævne sin succession. 
Påstanden om at han er kommet til en højere indsigt (om ekskluderingen af 
sin nære familie, som det har været en del af den guddommelige plan) er 
tilbagevist i Koranen. Som følge heraf er det ligefrem en fejlslutning, at 
Muḥammad har ønsket, at det muslimske fællesskab selv skulle udvælge 
deres leder ved rådslagning (shūrā). Det er korrekt, at Koranen underretter 
de rettroende om at afgøre visse sager ved rådslagning, men aldrig hvad 
angår successionen til profeterne.1 I Koranen er det netop dette, der bliver 
afgjort ved guddommelig udnævnelse og sædvanligvis er det Gud Selv, der 
vælger profeternes efterfølgere blandt deres egen afkom, uanset om de 
bliver udnævnt som kommende profeter eller imamer. Det er saglige 
argumenter som disse, der underminerer begrundelsen for, at Muḥammad 
ikke har formået at udvælge sin retmæssige efterfølger forinden sin død. 
Denne koraniske udlægning om succession svarer til trosartiklen imamatet 
inden for Shīʿisme – ingen mindre end profetens fætter, svigersøn og 
praktisk talt ’broder’, er bedre egnet som profetens succession. Der er 
adskillige koraniske referencer, der enten direkte eller indirekte omtaler Ahl 
al-Bayt og specifikt Imam ʿAlī. Det er ikke hensigten her at gennemgå alle 
de koraniske vers, der er relateret hertil, selvom et udpluk allerede er blevet 
fremhævet for at underbygge deres retmæssige autoritet og den religiøse 
ophøjede status, som beskrevet i Koranen. De præsenterede koranvers og 
den følgende udlægning er både blevet berettet i Shīʿa og Sunnī 
eksegeseværker og overleveringstraditioner. 

 
I koranverset: ”Jeres beskytter (walī) skal alene være Gud, Hans 

sendebud og de, der tror, der opretholder bønnen og giver almisseskatten 
(zakāt) mens de bukker sig” (K 5:55), omfatter referenten ’beskytter’ også 
Imam ʿAlī, idet han er den omtalte med frasen ’giver almisseskatten mens de 
bukker sig’. Adskillige Shīʿa og Sunnī eksegeseværker bekræfter, at dette vers 
omtaler Imam ʿAlī og blev åbenbaret efter, at selv samme person havde 
givet en ring væk til en trængende, der kom ind i moskéen, mens imamen 

 
1 Desuden, hvis rådslagning angiveligt skulle være en gængs skik hvormed en række 

repræsentanter i enstemmig enighed eller konsensus udvalgte en repræsentant, er det yderst 
mærkværdigt at den mest noble og adle klan hashimitterne (Hāshim; profeten Muḥammads og 
Imam ʿAlīs oldefader Hāshim, se slægtstræ s. xii) aldrig blev konsulteret ved udnævnelsen af 
profetens efterfølger (se efterfølgende afsnit og ’Historisk succession’ s. 28 omhandlende saqīfa). 
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stadig befandt sig i den bukkende tilstand under tidebønnen.1 I et andet vers 
tiltales Imam ʿAlī som vejlederen for det muslimske fællesskab: ”… Du 
[Muḥammad] er kun en advarer og til ethvert folk er der en vejleder” (K 
13:7). Adskillige kilder, her iblandt den velkendte Sunnī retskyndige al-
Suyūṭī bekræfter, at verset blev åbenbaret om Imam ʿAlī. Efter 
åbenbaringen af verset ville profeten sige, » Jeg er advareren… og du ʿAlī er 
vejlederen. Efter mig, skal de troende blive ledet af dig«.2 Udover båndet 
mellem profeten Muḥammad og Imam ʿAlī som henholdsvis advarer og 
vejleder for samfundet, er der andre koranvers, der også bekræfter dette 
unikke forhold mellem dem: ”I, der tror! Når I vil tale fortroligt med 
sendebuddet, så giv frivillig almisseskat forud for den fortrolige samtale. Det 
er bedst for jer og mere renfærdigt. Men hvis I ikke har råd, så er Gud 
tilgivende og barmhjertig” (K 58:12). Historikeren al-Ṭabarī beretter 
følgende overleveringstradition i relation til koranverset, »ʿAlī—må Gud 
være tilfreds med ham—sagde, ”Der er et vers i Guds Bog, hvorpå ingen 
har handlet før mig, ej heller vil nogle efter mig. Jeg havde en dinar som jeg 
vekslede til ti dirham. Hver gang jeg kom til profeten—Guds velsignelser og 
fred være over ham—gav jeg ham en dirham i almisseskat. Derefter blev 
verset ophævet og ingen har handlet på: ”I, der tror! Når I vil tale fortroligt med 
sendebuddet, så giv frivillig almisseskat forud for den fortrolige samtale” udover mig”«.3 

Det unikke og specielle bånd mellem profeten, Imam ʿAlī og deres Ahl 
al-Bayt er eksplicit underbygget af mubāhala begivenheden4, som er 
forbundet med det koraniske påbud: ”Skulle nogle strides med dig 
[Muḥammad] om ham [Jesus], efter den viden du har fået, så sig: »Kom, lad 
os kalde vores sønner og jeres sønner, vores kvinder og jeres kvinder, og 
vores sjæle og jeres sjæle, for derefter at bede og nedkalde Guds forbandelse 
over løgnerne«” (K 3:61). Koranverset blev åbenbaret mens profeten var i 
Medina, da en kristen delegation fra Najrān nægtede at acceptere den 
islamiske doktrin om profeten Jesus. Efter en heftig debat accepterede 
delegationen i første færd at indgå i mubāhala. På et fastsat tidspunkt den 
følgende dag var folk samlet for at overvære selve begivenheden og se, med 
hvem Muḥammad ville deltage i mubāhala-skikken. Det lader sig forlyde, at 

 
1 Rāzī, Mafātīḥ al-ghayb, 12/28-9. 
2 Suyūṭī, Durr, 8/375. 
3 Ṭabarī, Jāmiʿ, 28/544. 
4 Mubāhala, en religiøs praksis, hvor parterne gensidigt nedkalder Guds forbandelse over 

modparten og hvor kun synderen rammes; gudsdom. 
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profeten Muḥammad kom ud af sit hjem med kun en mand, ʿAlī, en kvinde, 
Fāṭima, og to børn henholdsvis al-Ḥasan og al-Ḥusayn.1 Andre 
overleveringer fremhæver, at profetens koner angiveligt også var iblandt, 
hvorom endnu andre ikke specificerer, hvem der ledsagede profeten. 
Selvom historien beretter, at mubāhala episoden ikke fandt sted i og med 
delegationen efter nærmere overvejelser trak sig fra at deltage, er det 
essentielle her, den løftede religiøse status Ahl al-Bayt må have fået i 
forlængelse af dette koraniske påbud. Set i sammenspil med Koranen, 
bekræfter begivenheden profetens Ahl al-Bayts ophøjede position over de 
resterende troende. Hertil skal bemærkes, at størstedelen af de tidlige Sunnī 
historikere og traditionister vedkender, at ’vores sjæle’ i verset under omtale 
refererer til profeten og ʿAlī. Visse Shīʿa retskyndige bekræfter denne 
udlægning, hvorom majoriteten anser, at frasen udelukkende refererer til 
ʿAlī. Hertil argumenteres for, at eftersom profeten ikke kan være den, der 
adresserer og den adresserede på ene og samme tid, refererer ’vores sjæle’ 
udelukkende til ʿAlī (ligeså vel som der specifikt i dette vers, at ’vores 
kvinder’ udelukkende refererer til profetens datter Fāṭima). Uanset om det 
er ʿAlī alene eller sammen med profeten, der refereres til i koranverset, 
fremhæver det den religiøse anseelse profeten har haft om sin Ahl al-Bayt.2 

 
Udover de fremhævede referencer til Imam ʿAlī og Ahl al-Bayt i 

Koranen (samt adskillige andre der ikke er inkluderet her), er der også hele 
kapitler (sūra) i Koranen, som angiveligt er åbenbaret med Ahl al-Bayt som 
forbillede.3 Årsagen til nedsendelse (sabab al-nuzūl) af Koranens kapitel 76—
både kendt som ’Mennesket (al-insān)’ og ’Tiden (al-dahr)’—er særskilt 
relateret til Ahl al-Bayt. Princippet om uselviskhed, som er gennemgående 
for hele kapitlet, er også en af de centrale egenskaber hos Ahl al-Bayt. I 

 
1 Se specielt, M. J. Rezaʾis “A Study of the Verse of Mubahalah”, overs. M. D. Bozorgi (JSIS 2009) 

for Shīʿa og Sunnī kilder. 
2 Visse Shīʿa retskyndige anvender blandt andet mubāhala episoden til rationelt at udlede ʿAlīs 

overlegenhed over alle skabninger, med undtagelse af profeten selv. Eftersom profeten er Guds 
bedste skabning og ʿAlī, i henhold til koranverset, er hans sjæl, så er ʿAlī lig Muḥammad, med 
undtagelse i profetkaldet. Som resultat heraf udledes, at ʿAlī er overlegen til alle Muḥammads fæller 
og endda alle Guds tidligere sendebude. Dette argument præsenteres til tider som en logisk 
syllogisme, (præmisse 1): profeten har forrang over menneskeslægten, dette inklusiv alle Guds tidligere 
sendebude, (præmisse 2): ʿAlī ér som profetens sjæl ud fra koranvers 3:61 og hermed, (konklusion): ʿAlī 
har forrang over alle mennesker, med undtagelse af profeten Muḥammad. 

3 Se specielt R. Shah-Kazemis “Spiritual Quest – Reflections on Qurʾānic Prayer According to the 
Teachings of Imam ʿAlī”(London 2011) for yderligere reference til Ahl al-Bayts spirituelle og 
signifikante rolle i Koranen. 
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henhold til både Sunnī og Shīʿa kilder fastede Imam ʿAlī og sin familie i tre 
fortløbende dage, hvor de ved skumring kun åbnede deres faste med vand, 
idet de ingen mad havde. Den klassiske beskrivelse af sabab al-nuzūl er som 
følgende: 

»Efter al-Ḥasan og al-Ḥusayn blev syge konsulterede profeten Imam ʿAlī og 
Fāṭima og forslog over for dem, at de gav et løfte til Gud om at faste tre 
fortløbende dage, hvis deres sønner blev raske. De aflagde et løfte (nadhr), og 
kort derefter blev drengene raske. Familien (inklusiv deres hushjælper Fiḍḍa) 
ville herefter indgå i fasten og havde kun noget brød til skumringstid. Idet de 
skulle til at bryde fasten den første dag, kom en trængende og spurgte om 
mad. Familien gav deres brød til den trængende og åbnede deres faste kun 
med vand. På den anden dag var det en forældreløs, der kom i nød og 
spurgte om mad, idet familien skulle til at bryde deres faste. Igen ville 
familien give al det brød de havde væk til den forældreløse og åbne deres 
faste kun med vand. Tilsvarende på den tredje dag kom der denne gang en 
fange i nød og spurgte om mad. De gav endnu engang al deres brød væk og 
åbnede fasten kun med vand. Det var efter denne begivenhed, at profeten 
Muḥammad modtag åbenbaringen af dette kapitel«.1 

Den religiøse identitet af Imam ʿAlī og Ahl al-Bayt er et gennemgående 
element i Koranen som anskuet ud fra tidlige islamiske eksegeseværker og 
kilder. I sammenspil med de tidligere præsenterede koraniske fraser, om de 
forrige profeter og deres blodbeslægtede, underbygger disse direkte og 
indirekte referencer, at profeten kun kunne have betragtet Imam ʿAlī som 
sin succession eller havde forhåbning om at leve længe nok til at udnævne 
en af sine børnebørn. 

Ḥadīth basis 
Som det næst vigtigste grundlag for islamisk liv og trosopfattelse, er 

ḥadīth: overleveringstraditionerne om blandt andet det profeten Muḥammad 
gjorde og sagde (= ytring, stiltiende accept og billigelse af handling). Disse 
ḥadīth blev indsamlet under og efter profetens levetid og ville over de 
kommende århundreder blive en central islamisk videnskab (ʿilm al-ḥadīth) 
(se ’Sædvanen’ s. 297). Indledningsvis blev de indsamlet, hvor de over tid 
ville gennemgå efterprøvning og systematisering af sunde og svage 

 
1 Se specielt al-Wāḥidī, ʿAlī b. Aḥmad al-Naysābūrī, Asbāb al-nuzūl, red. S. M. ʿUqayl (Beirut 

2001) for Shīʿa og Sunnī kilder i relation til årsagen af nedsendelse af dette kapitel (sūra). 
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overleveringstraditioner. De daværende forskellige muslimske grupperinger, 
der efterhånden var ved at karakterisere sig som særskilte denominationer, 
samlede adskillige traditionssamlinger af talrige overleveringstraditioner. 
Senere blev en håndfuld af disse kanoniske inden for Sunnīsme og Shīʿisme 
og oftest anset som sekundært til Koranen. Naturligvis var de respektive 
kanoniske værker i højere eller mindre grad selektive i deres valg af 
overleveringstraditioner (som indgik i deres traditionssamling), hvortil de 
fleste værker også var prydet af polemiske noter og kommentarer – oftest 
med henblik på at påvise sandheden eller falskheden af en overbevisning, 
gruppering eller dynasti. Med dette udviklede disciplinen sig over tid, der i 
kontekst af historiens gang, nu særskilt kan omtales som Shīʿa og Sunnī 
litteratur. Hermed er overleveringstraditionerne med til at afspejle religiøse 
og politiske særstandpunkter. Successionsspørgsmålet i Shīʿa 
overleveringstraditioner er krystal klare: Imam ʿAlī var profetens retmæssige 
arvtager på basis af sin guddommelige udnævnte ret og profeten 
Muḥammads eksplicitte bekendtgørelse heraf. I Sunnī 
overleveringstraditioner, er Imam ʿAlī i højere grad den fjerde og sidste 
retledte kalif og en prominent fælle af profeten Muḥammad. Imidlertid 
eksisterer der talrige overleveringstraditioner, i både Sunnī og Shīʿa kilder, 
der omtaler Imam ʿAlī i et særligt ophøjet religiøst aspekt. Akkurat disse 
overleveringstraditioner, specielt de, der er berettet i de tidligste værker, 
gengiver perspektivet af det brede muslimske fællesskab. Hertil er det 
faktum, at adskillige af disse overleveringstraditioner underbygger det 
koraniske basis for Imam ʿAlī som den retmæssige succession til profeten 
Muḥammad.1 Hvad der videre følger er en præsentation af de 
overleveringstraditioner, der både er efterprøvet og accepteret inden for 
Shīʿa og Sunnī litteratur, og som bestyrker og bekræfter Imam ʿAlīs særskilte 
figur, rang, og rolle som profeten Muḥammads efterfølger. 

Mekkanske periode 
ʿAlīs moder var Fāṭima bint Asad og hans fader Abū Ṭālib, var søn af al-

Muṭṭalib, en af de ledende medlemmer af hashimitterne. Senere da al-
Muṭṭalib gik bort blev Abū Ṭālib selv lederen af hashimitterne. Abū Ṭālibs 

 
1 De følgende overleveringstraditioner (ḥadīth) repræsenterer ikke kun muslimernes 

overbevisning, som den nu engang har udviklet sig i den formative periode, men udgør og afspejler i 
ligeså høj grad Shīʿa troen til dato. 
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broder ʿAbd Allāh, var fader til profeten Muḥammad – hermed var 
Muḥammad og ʿAlī fætre fra deres faders side (se slægtstræ s. xxvii). I 
henhold til alle Shīʿa og adskillige Sunnī kilder, blev ʿAlī født indeni selve 
Kaʿbaen i Mekka – et unikt kendetegn ved ʿAlī, da ingen andre forinden 
eller efter ham er født i Guds Hus (Kaʿbaen).1 Dette fandt sted da 
Muḥammad var i tyverne, omtrent ti år før begyndelsen på sin profetiske 
mission (biʿtha). Forinden ʿAlīs fødsel, havde Abū Ṭālib taget den 
forældreløse unge Muḥammad i sin varetægt og opdraget ham i sit hjem. 
Da ʿAlī blev omtrent fem år gammel (dette stadig forinden Muḥammads 
profetiske mission), aflastede han Abū Ṭālib ved at tage den unge ʿAlī i sin 
egen varetægt – dette i forlængelse af en længerevarende tørke. Det var 
under disse omstændigheder ʿAlī voksede op i Muḥammads hjem, dette 
både forinden, op til og efter profetens mission.2 Herfra var ʿAlī som en søn 
og broder til Muḥammad. Sjældent var de adskilte. Dette kvalificerer ʿAlī 
som den perfekte følger i en altrummende forstand. I en af ʿAlīs velkendt 
taler, omtaler han netop dette specielle forhold med profeten: 

»Da jeg blot var et barn tog han sig af mig… Jeg plejede at følge ham 
[profeten] som en kamelunge følger sin moders fodspor. Hver dag ville han 
dele en andel af sin noble karakter [med mig] og befale mig at efterleve det. 
Hvert år ville han i afsondrethed trække sig tilbage til Ḥirāʾ [bjerget], hvor 
jeg så ham og ingen andre gjorde«.3 

I den velkendte biografi af profeten Muḥammad, forfattet af Ibn Isḥāq, 
betegnes ʿAlī som den: »første mandlige person, der troede på Guds 
sendebud, den første der bedte sammen med ham og den første til at 
underkaste sig det guddommelige budskab, da han stadig kun var en tiårig 
dreng«.4 Khadīja, profetens kone, var den første kvinde, der hengav sig til 
religionen og Abū Bakr var den første voksne mandlige person.5 I samme 
tale fra ʿAlī, fremhæver han: »På daværende tidspunkt eksisterede islam ikke 
i et andet hjem end det, [som omfattede] Guds sendebud, Khadīja og mig 
som den tredje. Jeg så åbenbaringens og budskabets lys og jeg duftede til 

 
1 Masʿūdī, Murūj, 3/93, 1612; Mufīd, Irshād 1. 
2 Ṭabarī, Taʾrīkh, 1/1162-3 (=6/82-3). 
3 Nahj, 192/395 khuṭba al-Qāṣiʿa (=633). 
4 Ibn Isḥāq, Sīrat, 1/264 (=114). Ibn ʿAbd Rabbih fremhæver også at han var den første person 

til at udtrykke trosbekendelsen: ashadu ʿanna lā ʿilāha ʿillā llāhu wa ʿashadu ʿanna Muḥammadan rasūl Allāh 
(Ibn ʿAbd Rabbih, ʿIqd, 4/311). 

5 Tirmidhī, Ṣaḥīḥ, 2/953, 4099. Se også Ibn Ḥanbal, Musnad, 1/209-210. 
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profetiens velduft«. ʿAlī selv beretter, som overleveret af al-Ṭabarī, at han 
udførte den muslimske bøn »syv år forinden alle andre mænd«.1 Ibn Isḥāq 
fremhæver også, at ʿAlī havde privilegiet at ledsage profeten til hans 
spirituelle tilflugtssted i Mekkas bjerge: »Dér plejede de at bede tidebønnen 
og vende tilbage ved mørkets frembrud«. Senere i samme beretning er det 
overleveret, at Abū Ṭālib engang kom med dem til tilflugtsstedet og fandt 
dem i den bedende tilstand. Herefter spurgte han sin søn ʿAlī omkring 
denne nye religion, som han praktiserede. ʿAlī svarede: »Jeg tror på Gud og 
på Guds sendebud, og jeg erkender, at han har bragt sandheden, og jeg 
beder til Gud med ham, og jeg følger ham… Han ville ikke kalde dig til 
noget som helst andet end det gode, så hold fast i ham«.2 Det er denne 
umiddelbarhed af den unge ʿAlīs svar på den profetiske mission og hans 
uforfærdet loyalitet til profeten som følger, der er af altafgørende betydning 
set i lyset af successionen. 

 
Små tre år efter denne begivenhed modtager Muḥammad åbenbaring 

om at proklamere sin profetiske mission til sine nære slægtninge, ”Advar 
dine nærmeste slægtninge. Sænk din vinge for enhver af de troende, der 
følger dig!” (K 26:214-215). Profeten Muḥammad kaldte på ʿAlī, der på 
daværende tidspunkt var omtrent tretten år, og bad ham om at invitere 
stammen ʿAbd al-Muṭṭalib (dvs. hashimitterne) over til et måltid, for at han 
kunne proklamere hans budskab og kald. ʿAlī gjorde som han blev fortalt, 
men da Muḥammad skulle til at adressere forsamlingen efter måltidet, blev 
han afbrudt af sin onkel Abū Lahab, som slog talen hen på en spøg og 
hermed opløste forsamlingen. Profeten bad ʿAlī om at invitere deres nære 
slægtninge til et måltid igen den efterfølgende dagen og denne gang 
adresserede han slægtningene før Abū Lahab kunne gribe ind. Muḥammad 
adresserede dem som følgende: »Hashimitter! Ved Gud kender jeg ingen 
blandt araberne, som har bragt sit folk noget bedre, end det jeg har bragt 
jer. Jeg bringer jer det bedste af denne og den hinsidige verden. Gud har 
befalet mig at kalde jer til Ham. Så hvem iblandt jer vil assistere mig i 
denne sag og blive min broder, min forvalter (waṣī) og efterfølger (khalīfa) 
blandt jer?« I sin egen beretning af begivenheden, som overleveret af al-
Ṭabarī, beretter ʿAlī: »De holdte sig alle tilbage og selvom jeg var den 

 
1 Ṭabarī, Taʾrīkh, 1/1160 (=6/81). 
2 Ibn Isḥāq, Sīrat, 1/265 (=114). 
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yngste… sagde jeg, ”Jeg, vil være din hjælper i denne sag, Guds sendebud”. 
Han [Muḥammad] satte sine hænder på mine skuldre og sagde, ”Dette er 
min broder, min forvalter og min efterfølger iblandt jer; så lyt til ham og 
aflyd ham”. De [nære slægtninge] rejste sig op i latter og sagde til Abū 
Ṭālib, ”Han har befalet dig at lytte til din søn og adlyde ham!”«1. Selvom 
det på daværende tidspunkt blev modtaget med en vis hån og spot blandt 
klanens ledende skikkelser, blev det over tid, med religionens voksende 
indflydelse, taget meget mere seriøst.2 

 
Ikke længe derefter afgik profeten Muḥammads kone, Khadīja, ved 

døden i år 619. Kort derefter afgik ʿAlīs fader Abū Ṭālib også ved døden, 
den vigtigste beskytter af profeten Muḥammad. Med dette ville de ledende 
skikkelser af Quraysh stammen intensivere forfølgelsen af Muḥammad i det 
spirende muslimske fællesskab. Deres planer kulminerede i at ville myrde 
profeten Muḥammad. Efter at Muḥammad var blevet bekendt om deres 
plot mod ham, klargjorde han at migrere (hijra) fra Mekka til Medina i år 
622.3 Dagen hvorpå snigmorder havde planlagt at dræbe profeten, bad han 
ʿAlī om at sove i sin seng, mens han og Abū Bakr flygtede til udkanten af 
Mekka for derefter at migrere til Medina. Med dette påtog ʿAlī sig den 
livsfarlige opgave at overnatte i profetens seng og på den måde narre 
konspiratorerne, der var blevet sendt for at dræbe profeten Muḥammad. 
Denne selvopofrelse af ʿAlī for profeten og religions skyld, er nedfældet i 
historiske kilder som ’Overnatningsopholdet’ (layla al-mabīt). Adskillige 
koraniske eksegeseværker referere til denne begivenhed som den ’type af 
mænd’ der omtales i den koraniske frase: ”Blandt folk er der den, der sælger 
sit liv, fordi han tragter efter Guds velbehag…” (K 2:207).4 Først efter at 
have varetaget en række affære på profetens vegne i Mekka, drog ʿAlī også 
mod Medina.5 På vejen fra Mekka til Medina fandt endnu en vigtig 
begivenhed sted, bedre kendt som overleveringen om de ’to tyngder’ (al-
thaqalayn). Denne beretning er vidt overleveret i både Shīʿa og Sunnī kilder; 

 
1 Ṭabarī, Taʾrīkh, 1/1172-3 (=6/90-1). Se også al-Ṭabarī, Ibn Kathīr og Thaʿlabī kommentar til 

koranverset under omtale. 
2 Se følgende afsnit for en dybdegående beskrivelse af ’Præcedens & alder’ s. 26. 
3 Denne begivenhed markerer begyndelsen på det muslimske kalenderår (se ’Kalenderår’ s. 

131). 
4 Ibn Abī al-Ḥadīd, Sharḥ, 13/261-2; al-Balāghī, Muḥammad Jawād, Ālāʾ al-Raḥmān fī tafsīr al-

Qurʾān (Qom). Se også Ibn Isḥāq, Sīrat, 2/95 (=222). 
5 Ṭabarī, Taʾrīkh, 1/1238 (=6/148). 
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følgende er versionen som den findes i Ibn Ḥanbals Sunnī 
traditionssamling, »Jeg [Muḥammad] efterlader to tyngder (al-thaqalayn) 
blandt jer. De af jer som holder fast i disse, vil ikke føres i fejl efter mig. En 
af disse er større end den anden: Guds Bog [=Koranen], som er et strakt 
reb mellem Himlen og jorden, og min Ahl al-Bayt. Disse to vil ikke adskilles 
indtil de vender tilbage til den paradiske kilde (al-ḥawḍ)«.1 Overleveringen 
fremhæver Koranen og Ahl al-Bayt som de to tyngder, der er forenet, og 
hvorved muslimer, som vedkender sig hertil, ikke vil fare vild efter profetens 
død. 

Medinske periode 
Den ungdommelige Imam ʿAlī ville i den medinske periode udskille sig 

som legendarisk på slagsmarken, en af de nærmeste fæller af profeten og 
som profetens skribent, både af guddommelige åbenbaringer (Koranen) og 
andre udtalelser af Muḥammad. Tilsvarende profetens beskrivelse af Imam 
ʿAlī som sin broder ved begyndelsen af sin profetiske mission i Mekka, blev 
denne udtalelse stadfæstet ved ankomsten til Medina. Muḥammad 
forordnede, at enhver muslim skulle danne broderskab (ukhūwwa), altså at 
enhver muslim skulle have en anden muslim som broder. Følgelig blev Abū 
Bakr og ʿUmar udnævnt som brødre, ligeledes gjorde Ṭalḥa og al-Zubayr, 
og ʿUthmān og ʿAbd al-Raḥmān. Alle overleveringer beretter, både fra Shīʿa 
og Sunnī kilder, at Muḥammad udpegede ʿAlī som sin egen broder. Al-
Tirmidhī, forfatter til den Sunnī kanoniske traditionssamling, ’Den samlede 
Sande Bog’, beretter: 

»Guds sendebud dannede broderskab blandt sine fæller, og ʿAlī kom 
sørgefuldt til profeten [og sagde], ”Guds sendebud! Du har dannet 
broderskab blandt dine fæller, men du har ikke udnævnt nogen til at være 
min broder.” Han svarede ham derefter, ”Du er min broder i denne og i 
den hinsidige verden”«.2  

Det, at Muḥammad udvalgte ʿAlī som sin broder, var endnu en 
indikation på den specielle samhørighed mellem dem. Dette særlige 
slægtskab blev yderligere styrket, ved ægteskabet mellem Imam ʿAlī og 

 
1 Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/17, 26, 59, 4/366-7; Tirmidhī, Ṣaḥīḥ, 2/963, 4157, Muslim, Ṣaḥīḥ, 2/45, 

6378-81 (=4/996, kitāb faḍāʾil al-ṣaḥābah, 5920-3). 
2 Tirmidhī, Ṣaḥīḥ, 2/950, 4086. Se også Naysābūrī, Mustadrak, 3/4347 og 4348; Ibn ʿAbd al-Barr, 

Istīʿāb, 526; Ibn Isḥāq, Sīrat, 2/123-4 (=234); Ibn Saʿd, Ṭabaqāt, 3/1, 14. 
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Fāṭima, profeten Muḥammads datter. Angiveligt var det profeten selv, der 
havde arrangeret ægteskabet mellem dem, som det var ham guddommeligt 
forordnet.1 

 
I Medina var Imam ʿAlī på frontlinjen i næsten alle de større slag, der 

blev kæmpet under profeten Muḥammads banner, hvor han oftest også blev 
udnævnt til den præstigefulde position som fanebærer (fx både i slaget ved 
Badr og Khaybar var ʿAlī fanebæreren og i slaget ved Fadak og Yemen var 
han hærføreren). Under alle tvekampe (al-birāz), der normalt blev kæmpet 
forinden slagets gang, var Imam ʿAlī ubesejret. Først i slaget ved Badr blev 
hashimitterne udfordret i tvekamp af Rabīʿa-klanen, hvor Imam ʿAlī 
kæmpede og besejrede Walīd; derefter i slaget ved Uḥud, accepterede 
Imam ʿAlī udfordringen af Ṭalḥa b. Ṭalḥa og besejrede ham; og i slaget ved 
Khaybar, var det Marḥab, der udfordrede Imam ʿAlī og blev besejret.2 I 
slaget ved Khandaq i år 5/627, blev Imam ʿAlīs måde hvorpå han kæmpede 
og besejrede ʿAmr b. ʿAbd Wudd i tvekamp, betragtet som symbolet på den 
ideelle ’kæmper for Guds sag’ (mujāhid fī sabīl Allāh).3 Profeten Muḥammad 
berettede om tvekampen mellem Imam ʿAlī og ʿAmr som: »Troen i dens 
helheld (īmān kulluhu), er optrådt foran polyteismen i dens helheld (al-shirk 
kulluhu)«.4 Det var i slaget ved Uḥud i år 3/625, at Imam ʿAlī fik tildelt 
tilnavnet fatā (modig, ridderlig ungdom). Dette efter at profeten havde sendt 
Imam ʿAlī i kamp mod forskellige grupper af stammen Quraysh og vendte 
tilbage sejrrig i alle kampene, sagde Muḥammad: »Sandelig er han fra mig 
og jeg er fra ham«. Det er berettet, at ærkeenglen Gabriel derefter sagde: 
»Og jeg er fra jer begge to«, for derefter at en ukendt stemme udråbte: »Der 
er intet sværd som Dhū al-Faqār og ingen modigere ungdom end ʿAlī (lā sayf 
illā dhū al-faqār, lā fatā illā ʿAlī)«.5 Først i slaget ved Khaybar opnåede Imam 
ʿAlī omdømme som en uovervindelig kriger af legendarisk status. Efter en 
række mislykkede forsøg på at gennemtrænge befæstningen af den jødiske 
hær ved Khaybar, bekendtgjorde profeten, at han ville give hærens banner 
til en mand »som elsker Gud og Hans sendebud, og er elsket af Gud og 

 
1 Se specielt ’Før-islamisk basis’ for de forskellige typer af forhold der eksisterer mellem profeten 

Muḥammad og Imam ʿAlī. 
2 Ibn Abī al-Ḥadīd, Sharḥ, 19/60. 
3 Ibn Abī al-Ḥadīd, Sharḥ, 19/60-2. 
4 Se særskilt Muḥammad Rayshahrīs, Mawsūʿa, 1/212, 219. 
5 Ṭabarī, Taʾrīkh, 1/1402 (=7/119-20). 
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Hans sendebud«. Følgende overleveringstradition er berettet i forskellige 
Shīʿa og Sunnī værker – overleveringen præsenteret her, er af den kendte 
Sunnī traditionssamler al-Muslim, 

»På Khaybars dag sagde Guds sendebud, ”Jeg vil give denne fane til en 
mand som elsker Gud og Hans sendebud og gennem hvem Gud vil bringe 
sejr.” ʿUmar b. al-Khaṭṭāb sagde, ”jeg ønskede aldrig lederskabet, undtagen 
på denne dag.” Og sagde derefter, ”så jeg rykkede frem mod den [dvs. 
fanen] i håb om at gøre krav på dens ret.” Guds sendebud kaldte her på ʿAlī, 
søn af Abū Ṭālib, og gav den til ham og sagde, ”Gå! Vig ikke til side, indtil 
Gud bringer dig sejr…”«.1 

ʿAlī blev tildelt fanen og bragte sejren over den jødiske hær ved 
Khaybar. Fortællinger om Imam ʿAlīs legendariske bedrifter under slaget 
ved Khaybar begyndt herefter at gå fra mund til mund: angiveligt havde 
Imam ʿAlī løftet en port og anvendt denne som skjold mod de fjendtlige 
tropper – en port som syv fuldvoksede soldater havde svært ved at løfte efter 
slagets gang.2 

Det var disse kampe i den tidlige medinske periode, at den 
ungdommelige ʿAlī udviste heltemod som en hædret kriger, hvis 
udholdenhed og færdigheder i kamp senere er blevet anset af legendarisk 
status.3 Selvom Imam ʿAlī havde et særdeles fint renommé som kriger, var 
han i ligeså høj grad kendt for den humane måde hvorpå han bekrigede 
sine fjender. Generelt præsenteres en Imam ʿAlī, der afskyer vold og i bedste 
formåen søger en fredelig løsning. Overleveringstraditioner beskriver hans 
defensive natur ved alle de slag han deltog i, lige fra begyndelsen af den 
profetiske mission til kampene under sit eget kalifat. I en af hans mest 
velkendte råd til sin ældste søn al-Ḥasan, fremhæver han: »Kald ikke folket 
til at kæmpe; men hvis du bliver udfordret til kamp, så accepter. Den der 
kalder andre til kamp, er sandelig en oppressiv oprører (bāghī) og en 
oppressiv oprører er en der på et tidspunkt, vil blive lagt ned (maṣrūʿ)«.4 Det 

 
1 Muslim, Ṣaḥīḥ, 2/45, 6375 (=4/996, kitāb faḍāʾil al-ṣaḥābah, 5917); se også Ibn Māja, Sunan, 21-

22, 126; Ibn Isḥāq, Sīrat, 3/386 (=514). 
2 Ibn Isḥāq, Sīrat, 3/386-7 (=514). 
3 Ibn Abī al-Ḥadīd, Sharḥ, 1/20-1; hvor Imam ʿAlīs omdømme som kriger beskrives i så en høj 

grad, at selv hans besejrede fjenders stamme var stolte over, at deres repræsentant var faldet i kamp 
mod Imam ʿAlī. Eksempelvis nævnes ʿAmr b. ʿAbd Wudds søster, der i et digt beskrev, at hun ville 
have været tårekvalt i en evighed over sin broders død, hvis det ikke var fordi han var gået bort ved 
Imam ʿAlīs hånd—ham der ingen ligemand (lā naẓīr lahu) havde på slagsmarken. 

4 Nahj, 224/676 ḥikma. 
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er kun ved én lejlighed, at Imam ʿAlī selv har udsendt en udfordring: dette 
til Muʿāwiya i slaget ved Ṣiffīn; dette i et forsøg på at undgå en borgerkrig 
mellem deres to styrker og skåne livet af tusinder af soldater. 

Da profeten året efter klargjorde en længere varig ekspedition til Tabūk, 
blev ʿAlī overdraget ansvaret af byen Medina. Det var ved denne lejlighed, 
at den velkendte beretning ’Arons position’ (manzilat Hārūn) blev overleveret, 
hvor Muḥammad sagde til ʿAlī, »Du er for mig som Aron var for Moses 
bortset fra, at der ikke vil være nogen profet efter mig«.1 I et af adskillige 
koranvers omhandlende emnet, ville Moses spørge Gud: ”og udnævn en 
medhjælper fra mit folk, Aron, min broder. Bestyrk mig gennem ham, og 
lad ham tage del i mit ærinde” (K 20:29-32). Denne beretning er nærmest 
nedfældet af alle historikere og traditionister.2 

 
Endnu en af Imam ʿAlīs specielle bedrifter, fandt sted da kapitlet al-

Barāʿa (K 9) blev åbenbaret til profeten Muḥammad i år 9/631. Til at 
begynde med blev Abū Bakr sendt ud for at viderebringe kapitlet til de 
valfartsrejsende mekkaner, men som følge af en åbenbaring, blev ʿAlī nu 
tildelt opgaven. Således ville ʿAlī indhente Abū Bakr inden han nåede frem 
og selv viderebringe det til mekkanerne. Da profeten senere blev spurgt om 
dette, berettes der både i Sunnī og Shīʿa kilder, at han hertil svarede, 
»ærkeenglen Gabriel kom til mig og sagde, ”Lad det [at overbringe kapitlet] 
ikke blive fortaget af nogle andre end dig selv eller nogen fra dig [dvs. din 
familie], på dine vegne”«.3 

 
Ved hjemrejsen fra Afskedsvalfarten d. 18. dhū al-ḥijja 10/16. marts 932 

gjorde Muḥammad og en større skare af muslimer, der ledsagede ham, 
ophold ved Ghadīr Khumm. Herfra talte han til hele forsamlingen inden de 
blev opløst og deres veje skiltedes. Han fik en særlig ophøjet talerstol opført 
og kaldte til fællesbøn. Eftersom det blev Muḥammads sidste offentlige tale, 

 
1 Bukhārī, Ṣaḥīḥ, 19/5, 3706 og 2/6, 4416 (=5/57, kitāb faḍāʾil asḥāb al-nabī, 56 og 5/59, kitāb al-

maghāzī, 700); Muslim, Ṣaḥīḥ, 2/45, 6370 (=4/996, kitāb faḍāʾil al-ṣaḥābah, 5913-4); Ibn Saʿd, Ṭabaqāt, 
3/1, 15; Ibn Ḥanbal, Musnad, 1/182-3; Ibn Māja, Sunan, 21, 120; Tirmidhī, Ṣaḥīḥ, 2/951, 4090, 2/952, 
4095-6; Nasāʾī, Khaṣāʾiṣ, 72/53. Se yderligere Ibn Isḥāq, Sīrat, 4/174 (=604) og Ibn ʿAbd Rabbih, ʿIqd, 
4/311. 

2 Se efterfølgende underafsnit for en dybdegående beskrivelse af ’Arons position’ (manzilat 
Hārūn) s. 26. 

3 Ibn Ḥanbal, Musnad, 1/151; Nasāʾī, Khaṣāʾiṣ, 47-50/24 og 92-5/75-8. Se også Ibn Saʿd, Ṭabaqāt, 
2/1, 121. 
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er talen siden hen blevet kendt som profetens afskedstale. Efter bønnen 
adresserede Muḥammad forsamlingen og spurgte dem, »’hvem har større 
ret over jer?’ Forsamlingen svarede, at Gud og Hans sendebud vidste bedre. 
Herefter spurgte profeten, ’har jeg ikke en større ret over jer, end I har over 
jer selv, i harmoni med hvad Gud—Den Opløftede—har sagt i Koranen: 
”profeten har større ret (awlā) over de troende end dem selv” (K 33:6)?’ 
Forsamlingen svarede bekræftende hertil. Efter at Muḥammad havde 
gentaget dette spørgsmål tre gange og gjorde Gud som vidne på deres 
samdrægtighed, tog profeten nu ʿAlīs hånd og løftede den med sin egen og 
sagde, ’ham, hvis leder (mawlā) jeg er, er ʿAlī [også] hans leder!’ Han 
bekendtgjorde derefter, ’Gud! Hjælp alle, der hjælper ham, modarbejd alle, 
der modarbejder ham, opgiv alle, der opgiver ham og vend lyset i den 
retning, han vender sig.’ Da ʿUmar b. Khaṭṭāb hørte dette sagde han, 
’Tillykke til dig ʿAlī! Du er blevet mawlā af enhver troende mand og 
kvinde’«.1 

Den velkendte digter og profetens skjalde, Ḥassān b. Thābit (d. 54/674), 
sammenfattede følgende linjer som en hyldest til begivenheden ved Ghadīr 
Khumm: 

»På Ghadīr Khumm dagen kaldte deres profet ud til dem alle, og jeg lyttede 
til profeten og kaldte ud sammen med profeten. 

Han [dvs. Muḥammad] sagde til ham: ʿAlī! Rejs dig; for jeg har sandelig 
gjort dig til imamen og vejlederen (hādī) efter mig«.2 

Udover de allerede præsenterede overleveringer og beretninger 
omhandlende Imam ʿAlī som den mest vigtige person af profetens Ahl al-
Bayt, findes der talrige andre nævneværdige udtalelser af profeten selv. Det 
er her passende at citere et udpluk af disse, da det er på basis heraf man 
først kan påskønne Imam ʿAlīs vældige og særskilte karakter, som den har 
gjort sig gældende i tidlig islamisk litteratur. Disse overleveringstraditioner 
(aḥadīth, sing. ḥadīth) er her præsenteret i en listeform uden nærmere 
kommentering (som de også oftest er præsenteret i islamiske 
traditionssamlinger). De præsenterede overleveringstraditioner findes i 
enhver Shīʿa traditionssamling (med mindre variationer), men for at 

 
1 Se efterfølgende underafsnit for en dybdegående beskrivelse af Ghadīr Khumm begivenheden 

s. 27. 
2 Se specielt Rasūl Jaʿfariyāns Tārīkh-e tashayyuʿ dar Īrān (Qom 1380 sh./1996), 33. 
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fremhæve, at disse sammen med deres tilsvarende udledninger og det 
faktum de underbygger, absolut ikke er begrænset til Shīʿisme, citeres 
udelukkende sunde Sunnī overleveringstraditioner.1 To af de tidligste og 
mest pålidelige traditionister inden for Sunnīsme, der hver har sammensat 
en traditionssamling, er henholdsvis Aḥmad al-Nasāʾī (d. 303/915) og al-
Ḥākim al-Naysābūrī (d. 405/1014). Al-Nasāʾī er forfatter af Sunan, som anses 
blandt en af de seks kanoniske traditionssamlinger (kutub al-sitta) 
omhandlende profetens sædvane inden for korpusset af Sunnī litteratur.2 Al-
Naysābūrī er forfatter af Mustadrak ʿalā al-ṣaḥīḥayn (’supplement til de To 
Sunde Traditionssamlinger’). Dette er en samling af profetiske beretninger, 
der opfylder de opsatte kriterier som er blevet etableret af al-Bukhārī og al-
Muslim (forfatterne af ṣaḥīḥayn), men som ikke blev inkluderet i deres 
respektive traditionssamlinger. De fremhævede overleveringstraditioners 
fokus er Imam ʿAlīs særskilte karakter, dyder og egenskaber – alle tre 
betegnelser kan opsummeres i den arabiske term faḍāʾil (sing. faḍīla). Det er 
denne unikke status af Imam ʿAlī og hans faḍāʾil, der gør ham til en særskilt 
fælle af profeten. Hertil udtalte en anden velkendt Sunnī retskyndig og 
traditionist, Aḥmad b. Ḥanbal (d. 241/855)—grundlæggeren af en af de fire 
Sunnī retsskoler—: »Ingen af profetens fæller havde sådanne faḍāʾil 
tilskrevet sig som de, der er blevet tilskrevet ʿAlī b. Abī Ṭālib«.3 

Eksempelvis sagde profeten Muḥammad om Imam ʿAlī: 
 
1. »Sandelig er ʿAlī fra mig, og jeg er fra ham (inna ʿAlī minnī wa anā 

minhu), og han er walī (beskytter/mester) for enhver rettroende efter 
mig«.4 

2. »ʿAlī er med Koranen, og Koranen er med ʿAlī. De vil ikke adskilles 
fra hinanden før de vender tilbage til mig ved den paradiske kilde 
(al-ḥawḍ)«.5 

 
1 Følgende overleveringstraditioner (med mindre variationer), findes også i Shīʿa 

traditionssamlinger, i Biḥār al-Anwār af al-Majlisī og al-Ghadīr af al-Amīnī. Tilsvarende kan de fleste 
også findes i Sunnī traditionssamlinger, i Musnad af Aḥmad b. Ḥanbal, Mustadrak af al-Ḥākim al-
Naysābūrī, Khaṣāʾiṣ af Aḥmad b. Shuʿayb al-Nasāʾī og Manāqib ʿAlī b. Abī Ṭālib af Abū Bakr al-
Mardawayh blandt flere. 

2 Nasāʾī skrev også en separat traditionssamling, Khaṣāʾiṣ amīr al-muʾminīn ʿAlī b. Abī Ṭālib, der 
udelukkende rummede beretninger om Imam ʿAlīs personlighed og hans islamiske bedrifter. 

3 Naysābūrī, Mustadrak, 3/4635. 
4 Nasāʾī, Khaṣāʾiṣ, 86/68; Tirmidhī, Ṣaḥīḥ, 2/948, 4077. I Naysābūrī, Mustadrak, 3/4643, findes 

denne overleveringstradition også, dog uden de afsluttende ord ’efter mig’. 
5 Naysābūrī, Mustadrak, 3/4691. 
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3. »Hvad angår ʿAlī blev der åbenbaret mig tre ting: overhoved af 
muslimerne, imamen af de gudfrygtige og overhoved af de lysende 
andægtige (sayyid al-muslimīn, imām al-muttaqīn, wa qāʾid al-ghurr al-
muḥajjalīn)«.1 

4. »At beskue ʿAlī er [en handling af] tilbedelse (al-naẓar ilā ʿAlī 
ʿibāda)«.2 

5. »Gud! Lad sandheden cirkulere om ʿAlī, hvor enden han vender 
(adir al-ḥaqq maʿahu ḥaythu dāra)«.3 

6. »Jeg er byen af visdom, og ʿAlī er dens port; enhver der søger viden, 
skal gå ind ad porten (anā madīnat al-ʿilm wa ʿAlī bābuhā; fa-man arād al-
ʿilm fal-yaʾti al-bāb)«.4 

7. »ʿAlī! Du er overhovedet (sayyid) i denne verden og den hinsidige. 
Dine kære er mine kære og mine kære er Guds kære; dine fjender er 
mine fjender og mine fjender er Guds fjender. Må ulykke ramme 
dem, som hader dig efter jeg [er gået bort]«.5 

8. »Enhver der ønsker at ’leve mit liv’ og ’dø min død’ og tage sin plads 
i den evige Have som min Herre har lovet mig, skal vende sig mod 
ʿAlī b. Abī Ṭālib, for sandelig vil han ikke få jer til at afvige fra den 
rette vejledning, ej heller få jer til at begå fejl«.6 

9. »Profeten sagde, at ʿAlī er ”som sin egen sjæl” (ka-nafsī)«.7 
10. »Han sagde til ʿAlī, ”Du er fra mig og jeg er fra dig (anta minnī wa anā 

minka)”«.8 
11. »… enhver der adlyder ʿAlī, adlyder mig, og enhver der er ulydig 

over for ham, er ulydig over for mig«.9 
12. »Over for mit fællesskab vil du [ʿAlī] tydeliggøre det, som de bliver 

uenige i efter mig (anta tubayyinu li-ummatī māʾkhtalafū fīhi baʿdī)«.10 

 
1 Naysābūrī, Mustadrak, 3/4731. 
2 Naysābūrī, Mustadrak, 3/4744. En lignende version af denne beretning, som profeten 

åbenbarede på autoritet af Abū Bakr forlyder, »At beskue ʿAlīs ansigt er [en handling af] tilbedelse 
(al-naẓar ilā wajḥi ʿAlī ʿibāda)«, se Suyūṭī, Taʾrīkh, 138 (=97). 

3 Naysābūrī, Mustadrak, 3/4692; se også Tirmidhī, Ṣaḥīḥ, 2/948-9, 4079. 
4 Naysābūrī, Mustadrak, 3/4700, 4701 og 4702. 
5 Naysābūrī, Mustadrak, 3/4703. 
6 Naysābūrī, Mustadrak, 3/4705. 
7 Nasāʾī, Khaṣāʾiṣ, 89/72. 
8 Naysābūrī, Mustadrak, 3/4678; Tirmidhī, Ṣaḥīḥ, 2/949, 4081. 
9 Naysābūrī, Mustadrak, 3/4681. 
10 Naysābūrī, Mustadrak, 3/4684. 



40  Shīʿisme ‒ Oprindelse, Tro & Praksis  

 

13. »Der er én iblandt jer som vil kæmpe for taʾwīl (spirituelle 
fortolkning) af Koranen, som jeg har kæmpet for dets tanzīl (ordrette 
åbenbaring). Abū Bakr spurgte: ”Er det mig?” hvortil profeten 
svarede: ”Nej.” ʿUmar spurgte: ”Er det mig?” Hvortil profeten 
svarede: ”Nej, det er den som laver mine sandaler.” Profeten havde 
givet sine ødelagte sandaler til ʿAlī«.1 

14. »ʿAlī! I dig er der noget lignende Jesus, fred være over ham. Jøderne 
hadede ham så meget, at de bagtalte hans moder og de kristne 
elskede ham til så høj en grad, at de tilskrev ham en rang han ikke 
besad«.2 

15. »ʿAlī! Enhver der adskiller sig fra mig, adskiller sig fra Gud, og 
enhver der adskiller sig fra dig ʿAlī, adskiller sig fra mig«.3 

16. »Enhver der forbander ʿAlī, forbander mig, og enhver der forbander 
mig, forbander Gud«.4 

17. »Profeten sagde til sin kone ʿĀʾisha: ”kald på overhovedet (sayyid) af 
araberne.” Hun spurgte: ”Er du da ikke overhovedet af araberne?” 
Han svarede: ”Jeg er overhovedet af Adams børn og ʿAlī er 
overhovedet af araberne”«.5 

18. Da nogle kvinder spurgte Fāṭima om, hvorfor profeten havde giftet 
hende bort i ægteskab til en så fattig mand som ʿAlī, berettede hun 
senere om dette til profeten. »Han svarede: ”Fāṭima! Er du ikke 
tilfreds med, at Gud—Lovprist og Opløftet være Han—gav folket af 
denne verden [en fordel] og udvalgte to mænd, den ene er din fader 
og den anden er din ægtefælle?”«6 

 
1 Naysābūrī, Mustadrak, 3/4685; Nasāʾī, Khaṣāʾiṣ, 166/ 156; se også Tirmidhī, Ṣaḥīḥ, 2/949, 4080. 
2 Naysābūrī, Mustadrak, 3/4686. Se også ʿAbd Rabbih, ʿIqd, 4/312. Profetien i denne beretning 

kan angiveligt passende ses som værende sand. På den ene hånd var der ekstreme Shīʿa 
grupperinger som anså Imam ʿAlī, som var han en manifestation af Gud og på den anden hånd var 
der umayyaderne, som forbandede ʿAlī fra talerstolen ved hver fredagsbøn. Denne praksis blev 
indført af Muʿāwiya og bragt til ende af kaliffen ʿUmar II (d. 101/702). 

3 Naysābūrī, Mustadrak, 3/4688. 
4 Naysābūrī, Mustadrak, 3/4680. Det er interessant at fremhæve, at da Muʿāwiya indførte 

kutymen med forbandelsen af ʿAlī (som nævnt i ovenstående note), nægtede den eminente fælle Saʿd 
b. Abī Waqqāṣ at adlyde. Da han blev spurgt hvorfor, fremhævende han ikke ovenstående 
beretning: i stedet svarede han: ”ʿAlī var fra Ahl al-Bayt som Gud har ’renset komplet’ fra besudling 
(K 33:33); ʿAlīs rang i relation til profeten, var den samme som Arons i relation til Moses, som det er 
ytret af profeten; og det var ʿAlī som profeten udnævnte som fanebærer i slaget ved Khaybar 
(Naysābūrī, Mustadrak, 3/4639). 

5 Naysābūrī, Mustadrak, 3/4689 og 4690. 
6 Naysābūrī, Mustadrak, 3/4708. 
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19. »Den første af jer der vil træde ind i den paradiske kilde (al-ḥawḍ), er 
den første [mandlige person] der hengav sig til islam, ʿAlī b. Abī 
Ṭālib«.1 

20. »ʿAlī er fra mig og jeg er fra ham (ʿAlī minnī wa anā minhu) og ingen 
kan udføre mine pligter foruden mig selv og ʿAlī«.2 

21. »ʿAlī beretter selv fra profeten, at profeten sagde at ingen udover en 
troende ville elske ham [ʿAlī] og ingen udover en hykler ville hade 
ham«.3 

22. »Da profeten var ved at klargøre for ekspeditionen til Tabūk, 
efterhold han ʿAlī som sin stedfortræder i Medina. ʿAlī var bedrøvet 
over, at han ikke skulle ledsage profeten. Profeten sagde: ”Er du ikke 
glad for, at du er for mig som Aron var for Moses, bortset fra at der 
ikke vil være nogen profet efter mig?”«4 

23. »Profeten bedte til Gud om, at den mest elskede af skabninger skulle 
deltage med ham over et måltid. Det var kun da ʿAlī kom, at 
profeten spurgte ham, om han ville spise i fællesskab med ham«.5 

 
Tilsvarende overleveringstraditioner med nuancer af allegoriske og 

metaforiske referencer til Muḥammad, ʿAlī og Ahl al-Bayt eksisterer i en 
udstrakt form inden for traditionssamlingerne. Her er præsenteret et par, 
hvor fokus er på tidligere profeter og historiske begivenheder samt indirekte 
referencer til koranvers: 

 
a) Beretningen om Noas Ark (ḥadīth al-safīna). Profeten sammenligner 

sin Ahl al-Bayt med Arket: »Min nære familie blandt jer er som 
Arket (safīna). Den som går om bord på den vil blive reddet, mens 

 
1 Naysābūrī, Mustadrak, 3/4725. 
2 Nasāʾī, Khaṣāʾiṣ, 47-50/24 og 92-5/75-8. Denne beretning præsenteres oftest i relation til 

åbenbaringen af Koranen kapitel 9. Indledningsvis blev Abū Bakr sendt ud for at viderebringe 
denne til folket, hvorefter profeten kaldte ham tilbage og bad nu ʿAlī om at tage sig af dette. Da han 
blev spurgt ind til, hvorfor han havde handlet således, svarede profeten: »Nej! Jeg blev befalet, at jeg 
eller en fra min nære familie skulle viderebringe det« (Tirmidhī, Ṣaḥīḥ, 2/782, 3370; Ibn Māja, Sunan, 
21, 124). 

3 Nasāʾī, Khaṣāʾiṣ, 118-9/100-2. 
4 Nasāʾī, Khaṣāʾiṣ, 67/44, 69/47 og 72/53. 
5 Nasāʾī, Khaṣāʾiṣ, 29/10. En tilsvarende beretning, hvor profeten Muḥammad der er ved at 

spise et fjerkræ og beder Gud om at spise dette i fællesskab med den Han elsker mest (aḥab khalqik) 
blandt Sine skabninger, hvorefter ʿAlī kommer og spiser sammen med profeten (Tirmidhī, Ṣaḥīḥ, 
2/950, 4087). 
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den som holder sig fra den vil forlise«.1 Det vides, at Noas Ark var 
den eneste tilflugtssted for de, der ville reddes fra syndfloden. 
Således er profeten Muḥammads Ahl al-Bayt det eneste tilflugtssted 
for de, der søger beskyttelse mod ’mørket’, kilder af vildfarelse og 
forvirring, som menneskeheden står over for. 

b) Beretningen om Beskyttelsen af Fællesskabet (ḥadīth amān al-umma). 
Profeten gjorde folket bevidste om, at han så sin Ahl al-Bayt som en 
kilde af enhed og et middel, hvormed fællesskabet (umma) kan 
distancere sig fra splittelse. Profeten sagde: »Ligeså vel som 
stjernerne er et middel for at sikre (amān) folket på jorden fra at 
drukne,2 er min Ahl al-Bayt et middel til at sikre (amān) fællesskabet 
fra splittelse. Hvis en stamme blandt araberne skulle være 
modstander af dem, falder de i strid og bliver en del af Satans plot«.3 

 
En anden velkendt Sunnī retskyndig af senere dato, navnlig ʿAbd al-

Raḥmān Jalal al-Dīn al-Suyūṭī (d. 911/1505), sammensatte en bog med fyrre 
sunde traditioner omhandlende Imam ʿAlīs dyder og positive egenskaber. 
Dette var den fjerde i serien af sammenlagt fire værker, hvor temaet 
henholdsvis var de fire ’retledte’ kaliffer. Intentionen med disse værker var 
at fordele dem blandt den brede befolkning og gøre disse mere bevidst om 
profetens fæller. Hovedtemaet for de præsenterede overleveringstraditioner 
i dette fjerde værk kan passende opsummeres til: (a) Imam ʿAlīs særdeles 
tætte forhold til profeten; (b) Imam ʿAlīs og andre medlemmer af Ahl al-
Bayts opløftede rang og plads i denne verden og den hinsidige; (c) Imam 
ʿAlīs betydningsfulde rolle i fællesskabet efter profetens død; (d) Imam ʿAlī 
som havende en betydningsfuld rolle i fortolkningen af profetens lære og (e) 
fællesskabet og dets medlemmer bedømmes ud fra hvordan de behandler 
Imam ʿAlī. Disse temaer kan meget vel anses som værende ’Shīʿa’ i karakter, 
selvom al-Suyūṭī er en klassisk Sunnī lærd og på ingen måde inkluderer 
referencer eller hentydninger til, at Imam ʿAlī var profetens retmæssige 
efterfølger. Ikke desto mindre er dette værk med til at give et indblik i Sunnī 
fællesskabets høje anseelse af Imam ʿAlī på daværende tidspunkt. Hvad der 
er specielt interessant ved dette aspekt er, at de præsenterede overleveringer, 

 
1 Naysābūrī, Mustadrak, 3/4783. 
2 Dette skal tolkes allegorisk i relation til, ”ved stjernerne lader de sig retlede” (K 16:16): stjernerne er 

midlet hvormed der til søs kan navigeres sikkert til lands. 
3 Naysābūrī, Mustadrak, 3/4778. 
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hvis karakter er tilsvarende Aḥmad al-Nasāʾīs, al-Ḥākim al-Naysābūrīs og 
andre tidlige traditionisters, nu betragtes i snæver forstand: nemlig som 
hædersbetegnelser og titler inden for rammerne af Imam ʿAlīs kalifat. Inden 
for Sunnī litteratur fra det 10./16. århundred fortolkes de adskillige 
overleveringstraditioner til Imam ʿAlīs favør ikke længere som ækvivalente 
med profetens retmæssige succession, nok snarere som bevis på hans 
retmæssige stedfortrædelse til kalifatembedet efter ʿUthmān. I al-Suyūṭīs 
tidsalder har fortolkningsprocessen således flyttet tyngepunktet til, at ʿAlī 
ikke var den direkte retmæssige efterfølger af profeten Muḥammad, men 
den fjerde i rækken af retmæssige efterfølgere og kaliffer. Inden for Shīʿa 
litteratur af samme tidsalder, er standpunktet uændret. De 
overleveringstraditioner, som adskiller sig fra de forrige præsenterede, er her 
afsluttende gengivet i listeform uden yderligere kommentering.1 

 
1. »ʿAlī beretter selv fra profeten, at han sagde: ”Disse to af mine 

børnebørn, al-Ḥasan og al-Ḥusayn, er herrer over ungdommen i 
Paradiset og deres fader er bedre end dem begge”«. [2]2 

2. »Profeten sagde: ”ʿAlī er min fætter og broder; han er fanebæreren 
af mit flag”«. [4] 

3. »ʿAlī b. Abī Ṭālib er for mig som min sjæl er for min krop«. [6] 
4. »Den mest begunstiget i mit fællesskab er ʿAlī b. Abī Ṭālib«. [8]3 
5. »Gud befalede mig at ægte Fāṭima til ʿAlī«. [9] 
6. »ʿAlī og jeg er fra samme [stam]træ; folket er fra vidt forskellige«. 

[13] 
7. »Jeg er advareren og ʿAlī er retlederen; ʿAlī! De, der efter mig finder 

den rette vej, vil finde den gennem dig«. [14] 
8. »Mens profeten pegede på ʿAlī sagde han: ”Jeg og ham [ʿAlī] er 

beviset for mit fællesskab på Opstandelsens Dag”«. [19] 
9. »Gud! Hjælp enhver, der hjælper ʿAlī; Gud! Beær enhver, der 

beærer ʿAlī; Gud! Opgiv enhver, der opgiver ʿAlī«. [24] 

 
1 Al-Suyūṭīs ’Diskursen om ʿAlīs gode egenskaber’ (al-Qawl al-jaliyy fī faḍāʾil ʿAlī) (Beirut 1990). 

Idet hele samlingen omhandler ʿAlīs dyder og egenskaber, er traditionsnummeret for overleveringen 
blevet givet som kilde. 

2 Se også ʿAbd Rabbih, ʿIqd, 4/312. 
3 Se også ʿAbd Rabbih, hvor ʿĀʾisha siger, »Jeg har ikke set en mand mere elsket af profeten, 

end ham [dvs. ʿAlī] – ej heller en kvinde mere elsket end hans kone [dvs. Fāṭima] (ʿAbd Rabbih, 
ʿIqd, 4/312). 
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10. »En nat adresserede profeten ʿAlī og Fāṭima, og sagde: ”Må Gud 
velsigne jer begge, skænke Sin gunst over jer og bringe velsignelse til 
jer begge i jeres afkom”«. [25] 

11. »I en bøn til Gud sagde profeten: ”Gud, bevidn! Gud har jeg 
forkyndt [dit budskab]? Denne [mens han pegede på ʿAlī] er min 
broder, fætter, svigersøn og faderen til mine to børnebørn. Må Gud 
smide dem, der bekriger ham, i Ilden”«. [27] 

12. »ʿAlī er visdommens kurv (ʿayba)«. [34] 
13. »ʿAlī b. Abī Ṭālib vil udføre mine anliggender, og han vil herske 

over min tro«. [36] 
14. »ʿAlī er porten til min viden, og efter mig er han den, der vil 

klargøre over for mit fællesskab det jeg var sendt [til at forkynde]. At 
elske ham er tro, at hade ham er hykleri og at beskue ham er nåde«. 
[38] 

15. »ʿAlī b. Abī Ṭālib er porten til tilgivelse, enhver der kommer til ham 
er en troende og enhver der efterlader ham er en vantro«. [39] 

16. »ʿAlī er fra mig og jeg er fra ʿAlī, og ʿAlī er en walī af enhver troende 
efter jeg er gået bort«. [40] 

 
 

 
De listede overleveringstraditioner er blevet præsenteret uden nærmere 

kommentering af deres politiske, spirituelle, religiøse og eskatologiske 
signifikans. Selvom det er uden for rammerne af denne bog at kommentere 
hver enkelt af de præsenterede beretninger, er det relevant at udvælge et par 
af de mest velkendte begivenheder og betragte disse ud fra et mere samtidigt 
perspektiv, for at introducere forskelligheden i anskuelsen som den er 
præsenteret blandt Shīʿisme og Sunnīsme. Intentionen er altså at præsentere 
refleksioner eller perspektiver som det nu gør sig gældende i den muslimske 
verden. Formålet og omfanget er hverken særdeles omfattende eller 
udtømmende, nok snarere er tilgangen illustrativ. Det er forskellighed i 
opfattelse og udlægning der danner rammer for, hvordan og hvad disse 
overleveringer egentlig beretter. Omdrejningspunktet er stadig Imam ʿAlīs 
rettelig succession, hvor fokus er på de overleveringstraditioner, hvorom der 
eksisterer forskellige nuancer og perspektiver. 
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1. Præcedens & alder 
Spørgsmålet om ʿAlīs alder, specielt i relation til hvornår han hengav sig 

til islam, og omstændighederne hvor profeten Muḥammad beskrev ham 
som sin broder, forvalter (waṣī) og efterfølger (khalīfa), har siden da udgjort et 
centralt tema i Shīʿa og Sunnī debatten. På den ene hånd er uenigheden om 
Imam ʿAlīs og Abū Bakrs ”præcedens” (al-sābiqa) i hengivelse til islam, 
særskilt om hvem af dem der var den første til at underkaste sig religionen. 
Vigtigheden af præcedens, som et kriterium for at skildre mellem profetens 
fæller, blev anskuet med henblik på koraniske fraser så som: ”De førende i 
præcedens (al-sābiqūn al-awwalīn) blandt Udvandrende og Hjælperne og de, 
der fulgte dem i at handle godt,—Gud er tilfreds med dem, og de er tilfreds 
med Ham” (K 9:100). På den anden hånd, blev der blandt Sunnī sået tvivl 
om præcedens overhovedet var aktuelt, eftersom ʿAlī stadig ikke havde nået 
puberteten (bulūgh), da han hengav sig til islam. Med dette banede Sunnī 
vejen for, at ʿAlīs hengivelse til islam forinden Abū Bakr alligevel ikke var 
relevant, da han ikke havde nået modenhed endnu.1 I modsætning hertil 
anså Shīʿa, at i og med ʿAlī var fuld forståen over for og accepterede 
profetens mission, var dette ikke kun en af hans fortræffelige egenskaber 
(faḍāʾil), men i ligeså høj grad tegn på hans modenhed – dette selv i en ung 
alder. Tilsvarende blev argumentet med ʿAlīs alder tilbagevist ved at henvise 
til tidligere profeter og helgener, fx Jesus der talte som spæd (K 19:29-30) og 
Johannes Døberen som blev givet ”dømmekraft som barn” (K 19:12).2 

2. Arons position (manzilat Hārūn) 
Senere da profeten Muḥammad klargjorde en ekspedition til Tabūk, 

blev ʿAlī overdraget ansvaret af byen Medina. Det var ved denne lejlighed 
at den velkendte beretning ’Arons position’ (manzilat Hārūn) blev overleveret, 
hvor Muḥammad sagde til ʿAlī, »Du er for mig som Aron var for Moses, 
bortset fra at der ikke vil være nogen profeter efter mig«.3 Når det ses, at 
Muḥammad refererede til ligheder af sin person og mission med den af 

 
1 Se specielt “Excellence and Precedence: Medieval Islamic Discourse on Legitimate Leadership”, A. 

Afsaruddin (Leiden 2002) s. 53-4 (al-Jāḥiẓ). 
2 Ibn Shahrāshūb, Abū Jaʿfar Muḥammad, Manāqib Āl Abī Ṭālib, red. Yūsuf al-Baqāʿī (Qom 

1421/2000), s. 17. 
3 Bukhārī, Ṣaḥīḥ, 19/5, 3706 og 2/6, 4416 (=5/57, kitāb faḍāʾil asḥāb al-nabī, 56 og 5/59, kitāb al-

maghāzī, 700); Muslim, Ṣaḥīḥ, 2/45, 6370 (=4/996, kitāb faḍāʾil al-ṣaḥābah, 5913-4);Ibn Saʿd, Ṭabaqāt, 
3/1, 15; Ibn Ḥanbal, Musnad, 1/182-3; Ibn Māja, 21, 120; Tirmidhī, Ṣaḥīḥ, 2/951, 4090, 2/952, 4095-
6 ; Nasāʾī, Khaṣāʾiṣ, 67/44, 69/47 og 72/53. Se yderligere Ibn Isḥāq, Sīrat, 4/174 (=604) og Ibn ʿAbd 
Rabbih, ʿIqd, 4/311. 
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andre mægtige profeter, finder vi ingen vanskeligheder i at acceptere 
beretningen. 

Blandt Sunnī er denne overlevering også anset som en sund (ṣaḥīḥ) 
tradition. Selvom de vedkender autoriteten af beretningen, anser de ikke at 
overleveringen er en indikation på profetens udnævnelse af ʿAlī til 
lederskabet. De fastholder, at profeten kun nævnte manzilat Hārūn ved én 
speciel begivenhed, nemlig da han satte ud mod ekspedition til Tabūk, hvor 
han efterlod ʿAlī som sin stedfortræder i byen Medina. Vel at mærke 
fortolker de altså overleveringen som, at profeten kun udnævnte ʿAlī som sin 
stedfortræder for medinerne, som Moses havde udnævnt Aron som sin 
stedfortræder for israelitterne (da Moses drog til Sinajbjerget).1 Hertil 
fremhæver de, at Aron havde tre positioner i relation til Moses: (1) de var 
brødre, (2) begge profeter og (3) Aron var Moses stedfortræder da Moses 
drog ud. Sunnī fremhæver hertil, at eftersom Aron døde før Moses, kunne 
han altså ikke være hans efterfølger i den generelle forstand som blandt 
andet Shīʿa tolker det. Da ʿAlī heller ikke var en profet, ej heller broder til 
Muḥammad, kunne ʿAlī i kontekst af denne overlevering altså kun anses 
som stedfortræder af byen Medina så længe Muḥammad var på sin 
ekspeditionsrejse. 

Under samme vilkår argumenterer Shīʿa til fordel for ʿAlī som værende 
Muḥammads efterfølger. Hertil er Shīʿa enige i, at relationen mellem ʿAlī og 
Muḥammad ikke var af broderskab eller profetisme (som udelukker 1. og 2. 
positioner)2 – den eneste tænkelige mulighed er, at ʿAlī var profetens 
efterfølger. Hvor Sunnī fastholder, at ʿAlī kun fungerede som stedfortræder 
for medinerne under profetens ekspedition til Tabūk, modargumenter Shīʿa, 
at der ingen beviser er på, at ʿAlī blev afsat fra sin position ved profetens 
hjemkomst. Ydermere fremhæver Shīʿa, at hvis Muḥammads udtalelse blot 
var en udnævnelse af ʿAlī som sin stedfortræder under sit fravær, så ville der 
ikke være nogen grund til at afslutte med frasen, ”bortset fra at der ikke vil 
være nogen profeter efter mig”. Denne tilføjede frase understreger, at 
profeten lagde større vægt herpå, end bare som en midlertidig stedfortræder 
under en given ekspedition. 

 
1 Bāqillānī, Tamhīd, 457-9; Juwaynī, Irshād, 422. 
2 Andetsteds er argumentet med broderskab bekræftet ved reference til ukhūwwa mellem 

Muḥammad og ʿAlī (s. 10). 
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3. Ghadīr Khumm 
For Shīʿa er beretningen om Ghadīr Khumm blandt de mest vigtige 

overleveringstraditioner som bevis på den guddommelige udnævnelse (naṣṣ) 
af Imam ʿAlī som profetens efterfølger. Denne beretning er blevet ytret ved 
adskillige begivenheder, hvoraf den mest kendte er under profetens 
Afskedsvalfart fra Mekka i 10/632. Både blandt Shīʿa og Sunnī litteratur er 
begivenheden overordnet berettet som: midtvejs mellem Mekka og Medina, 
ved en slette bedre kendt som Ghadīr Khumm, gjorde profeten hold; her 
samlede han alle de valfartende og fik en talerstol opført, hvorefter han 
adresserede forsamlingen af flere tusinder muslimer. Talen kulminerede i 
udtalelsen: »For hvem som helst jeg er mawlā [kurator, mester, nære ven], er 
ʿAlī [også] hans mawlā«. For Shīʿa anses dette som en klar udnævnelse (naṣṣ) 
af Imam ʿAlī som profetens succession. For Sunnī indikerer dette, den 
specielle nærhed mellem Imam ʿAlī og profeten, men indebærer på ingen 
måde en nominering af successionen inden for religiøs eller politiske 
domæne. Imidlertid er referencen til ʿAlī som mawlā (eller walī i andre 
versioner af beretningen) af aldeles spirituel signifikans og et faktum, der 
ikke seriøst er betvivlet. Efter denne afskedstale, skulle ʿUmar angiveligt 
have indhentet Imam ʿAlī og sagt, ”Bakh Bakh” som en indikation på 
lykønskning, for derefter at fortsætte: ”Du er blevet min mawlā og mawlā af 
enhver muslim.” Der hersker ingen tvivl om sundheden (ṣaḥīḥ) af denne 
overlevering og begivenheden som den har fundet sted, hverken blandt 
Shīʿa eller Sunnī kilder, nok snarere opstår forskelligheden i udlægningen af 
begivenheden. Det er altså i højere grad den religiøse og politiske 
implikation, frem for den spirituelle, der anskues fra to vidt forskellige 
perspektiver blandt Shīʿa og Sunnī. 

For at kunne begribe den fulde implikation af Muḥammads udtalelse til 
Imam ʿAlīs favør ved Ghadīr Khumm, er det nødvendigt at introducere de 
omstændigheder denne begivenhed udspillede sig i. I henhold til Shīʿa 
udlægningen af begivenheden, blev Muḥammad ved et tidligere tidspunkt 
befalet af Gud til at forkynde Imam ʿAlīs imamat. Muḥammad, som 
frygtede fællesskabets reaktion på denne eksplicitte bekræftelse af Imam ʿAlī 
som sin succession, havde forholdt sig afventende til en bedre lejlighed 
præsenterede sig. Ved Ghadīr Khumm, bliver Muḥammad påbudt at 
forkynde, hvad Gud har forordnet: ”Sendebud! Beret [til folket] om det, der 
er blevet sendt ned til dig fra din Herre! Hvis du ikke gør det, får du ikke 
Hans budskab ud. Gud vil beskytte dig mod menneskene” (K 5:67). Det var 
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herefter, at Muḥammad samlede de tusinder af valfartende og afholdte 
afskedstalen, hvor han sagde: »har jeg ikke en større ret over jer, end I har 
over jer selv?« For derefter at bekendtgøre: »For hvem som helst jeg er 
herre (mawlā), er ʿAlī [også] hans herre (mawlā)«. Senere samme dag blev 
denne bekendtgørelse fulgt af den koraniske åbenbaring: ”I dag har Jeg 
fuldkommengjort jeres religion for jer og fuldbyrdet Min nåde over jer og 
udvalgt islam som jeres religion” (K 5:3). For Shīʿa er det netop med 
profeten Muḥammads udnævnelse af Imam ʿAlī som imam, der 
’fuldkommengjorde religionen islam’ for muslimerne, samt at udnævnelsen 
var forordnet på Guds Vilje. Dette underbygger hele essensen i Shīʿa troen 
på imamatet, navnlig guddommelig udnævnelse (naṣṣ) af imamerne og 
profetens bekræftelse af Imam ʿAlī som sin direkte succession. 

Det islamiske koncept af guddommelig udnævnelse (udover de allerede 
diskuterede koraniske beviser omhandlende de tidligere profeter og deres 
nære familie), er ikke begrænset til begivenheden ved Ghadīr Khumm. Selv 
så tidlig som i starten af profetens mission i Mekka, hvor den islamiske stat i 
Medina endnu ikke var eksisterende, fremhævede Muḥammad, at valget af 
sin succession var Guds gunst, og han ingen forordning havde heri. Dette 
kommer blandt andet til udtryk i en ud af adskillige overleveringer, fx da 
ʿĀmir-stammens overhoved henvendte sig til profeten i valfartsperioden og 
spurgte: ”Hvis vi giver løfte om troskab til dig og du besejrer dine fjender, 
vil vi da få andel i lederskabet [af dit fællesskab]?” Som svar hertil sagde 
profeten: ”Det er for Gud at afgøre; Han vil overdrage lederskabet til hvem 
som helst Han vil.” Hvis det i mellemtiden formodes, at det var op til 
fællesskabet at udnævne en leder, ville han nok have svaret noget lignende: 
’dette spørgsmål angår fællesskabet (umma)’ eller ’dette er op til folket at 
afgøre.’ Imidlertid understregede profetens svar, at dette fandt sted ved 
guddommelig udnævnelse, i fuld overensstemmelse med successionen af de 
tidligere profeter. Nævneværdigt er det at profetens ordvalg er lignende de 
af Gud, hvad angår det islamiske budskab: ”… Gud ved bedst, hvor Han 
skal anbringe Sit Budskab” (K 6:124). 

 
Sunnī litteraturen fortolker naturligvis ikke Koranen 5:67 til at betegne, 

at det guddommelige budskab først er ’komplet åbenbaret’ ved 
udnævnelsen af en imam. Med frasen ”Beret [til folket] om det, der er 
blevet sendt ned til dig” forstår de dette som værende omtale af hele 
Koranen. Således skulle profeten ikke undlade nogle koranvers på grund af 
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varsomhed eller frygt. Tilsvarende udlægning ses hvad angår frasen ”I dag 
har Jeg fuldkommengjort jeres religion for jer” fra selv samme kapitel. 
Sunnī litteratur fortolker denne frase enten som (i.) at Gud har 
fuldkommengjort Sin religion gennem sejr og udmærkelse over alle andre 
religioner, eller (ii.) fuldkommengørelsen skal ses i vekselvirkning med 
’fundamentet af doktrinerne’ og religions principper er blevet introduceret, 
hvorom retslige kendelser nu kan udledes. Hertil anses det ej heller, at 
verset blev åbenbaret direkte efter Ghadīr Khumm begivenheden, selvom 
det ikke kan være åbenbaret meget længe forinden. Mærkværdigt nok 
ekskluderer Sunnī historikeren al-Ṭabarī alle beretninger, som er i favør for 
Shīʿa positionen og endda inkluderer beretninger, som benægter denne 
position. Mens al-Ṭabarī kommenterer på de forskellige beretninger, giver 
han dermed sin egen mening til kende som naturligvis ikke afviger meget fra 
det allerede præsenterede syn. Det er tydeligt, at al-Ṭabarī finder sig i en 
vanskelig situation med hensyn til denne begivenhed og Shīʿa udlægningen. 
I modsætning til hans normale praksis, tilføjer han sit eget syn på hvad han 
anser som værende rigtig. Hvad der generelt kan siges om Sunnī 
perspektivet er, at imamatet ikke er et grundlæggende og fundamental 
element af religionen, som det er for Shīʿa. 

 
Et andet nærtbeslægtet og omdiskuteret emne hvad angår 

bekendtgørelsen af ʿAlī som mawlā ved Ghadīr Khumm, er profetens 
ordvalg og ordstillingen i sin afsluttende frase: »For hvem som helst jeg er 
mawlā, er ʿAlī [også] hans mawlā«. Det er netop ordet mawlā der er 
vendepunktet for de præsenterede divergente anskuelser. Ordet mawlā 
udledes fra verbet walīya (at være nær), som grammatisk tilhører klassen af 
substantiver. Herunder kan termen yderligere kategoriseres som et 
stedssubstantiv, som enten betegner et sted hvor denne handling af verbet 
blev udført, eller subjektet vis tilstand bliver beskrevet af verbet. Ordet 
mawlā betegner således ’stedet hvori’ eller ’personen i hvem’ nærhed er 
tilstedeværende. Det kan derfor betyde ’herre’, ’mester’, ’beskytter’, ’elsket’, 
’tilhængere’, ’frigivet slave’, ’ledsager’, ’klient’, ’sidemand’, ’nabo’, 
’forbundsfælle’, ’pårørende’ og lignende beslægtede termer. Hvad der 
generelt går igennem dette væld af termer er ideen af omegn eller nærhed, 
enten i form af en fysisk eller moralsk forstand. Når et ord har en så bred 
vifte af betydninger, er konteksten det fremgår i af afgørende betydning. 
Dette skal sidestilles med anvendelsen af termen mawlā før og efter islam, 
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samt profeten Muḥammads anvendelse af termen i sine taler og 
overleveringer. Ligeså essentielt er det at opveje termen med dets 
anvendelse i Koranen. Hertil kan fremhæves at ordet mawlā og dets pluralis 
mawālī forekommer i Koranen ved: 

 
1. mawlā: skytsherre (K 22:13) og ven (K 44:41) 
2. mawālī: arving (K 4:33) og slægtninge (K 19:5) 
3. mawlāhu: hans værge el. herre (K 16:76) og Hans Beskytter [Gud] (K 

66:4) 
4. mawlānā: Vores Beskytter [Gud] (K 2:286 og 9:51) 
5. mawlākum: Jeres Herre [Gud] (K 3:150), Herre [Gud] (K 8:40), 

Herre [Gud] (K 22:78), ’hjælper’ [Ilden] (K 57:15) og Herre [Gud] 
(K 66:2) 

6. mawālīkum: jeres fæller (K 33:5) 
7. mawlāhum: deres Herre [Gud] (K 10:30) 
 
Det er tydeligt ud fra disse koraniske vers, at termen blev anvendt i før-

islamisk og islamisk praksis i den formative periode.1 Det blev anvendt for 
både mawlā som herre, mester, skytsherre, ven, ligeså vel som forholdet 
mellem mawlā og mawālī (fæller el. klienter). I kobling hertil, er det mindst 
ligeså vigtigt at betragte profetens anvendelse af termen mawlā i sin 
afskedstale ved Ghadīr Khumm. I sin tale anvendte han termen mawlā kort 
efter, at han havde citeret ”profeten har større ret (awlā) over de troende 
end dem selv (awlā bi al-muʾminīn min anfusihim) (K 33:6).” Det er netop 
faktummet, at profeten anvendte ordet mawlā kort efter at have anvendt 
awlā (’have større ret’) i kontekst af sin tale, der underbygger argumentet for, 
at han implicit anså betydningen af disse til at være synonyme. 

 
Anskuet fra et Sunnī perspektiv, er der fremført en række 

modargumenter hertil. Visse har fortolket K 33:6 i en mere abstrakt 
forstand, hvor udledningen er, at profeten nok snarere har ’ansvaret for de 
troende frem for over de troende selv’, selvom han direkte i forlængelsen af 
dette koranisk vers tilføjede bekendtgørelsen: »For hvem som helst jeg er 
mawlā, er ʿAlī [også] hans mawlā«. Ydermere anses de to ord, navnlig awlā og 

 
1 Opslag af de koraniske referencer afslører blandt andet mere om hvilket folkegruppe der er 

omtalt ved anvendelsen af disse betegnelser. 



 Succession 51 

 

mawlā, ikke som værende synonyme. Andre argumenter for at termen mawlā 
ikke nødvendigvis betegner mester el. herre og som følge heraf er lydighed 
over for imamen, som er pligtig for enhver troende muslim, ikke en 
nødvendighed her. Endnu andre har prøvet at bortvise Shīʿa udlægningen 
ved at fremføre hvorfor profeten angiveligt skulle have udtalt denne 
bekendtgørelse. Det forlyder at efter ʿAlī var vendt hjem fra al-Yaman 
ekspeditionen, var der mange der efterfølgende beklagede sig over hans 
fordeling af krigsbyttet. Denne ekspedition var kort forinden blevet fuldført 
med succes under ʿAlīs lederskab, hvorefter ʿAlī og en større skare af 
muslimer fra ekspeditionen direkte drog til Mekka for at slutte sig til 
profeten i valfarten. Det var under disse rammer, at profeten angiveligt 
prøvede at komme ʿAlī til undsætning og omgående få kritikken manet i 
jorden. 

 
Selv med denne noget omfattende gennemgang af de forskellige 

perspektiver af Ghadīr Khumm, er der stadig talrige andre nuancer, der 
mangler at blive beskrevet. Som der indledningsvis blev præsenteret, er 
denne forskellighed i opfattelse af Ghadīr Khumm blandt 
denominationerne udelukkende relateret til de religiøse og politiske aspekter 
– hvad angår de spirituelle implikationer af Imam ʿAlīs bekendtgørelse ved 
Ghadīr Khumm, er alle muslimer enige om den ekstraordinære og særskilte 
status Imam ʿAlī havde i relation til profeten Muḥammad. 

Før-islamisk basis 
Ethvert studium af profeten Muḥammad og islams tilkomst i det 7. 

århundred skal ses i vekselvirkning med omgivelserne og miljøet det opstod 
i. I modsætning til de forrige afsnit, der beskrev islamiske udlægninger og 
begivenheder under og kort efter profetens levetid, er fokus her på den før-
islamiske ære. 

Arabien var scenen, hvor islam blev forkyndt, praktiseret og 
institutionaliseret. Befolkningsgrupper i det før-islamiske Arabien, uanset 
om de enten har været nomader eller byfolk, har alle været af et 
stammesamfund. Hver enkelt persons karakter og rang blev først og 
fremmest bedømt ud fra hans tilhørsfold til en bestemt stamme eller klan. 
Udover personlige bedrifter har en persons ære, respekt og sociale status 
været bestemt ud fra ens stamme (samt den position man har i stammen). 
De forskellige klaner i stammen har oftest regeret et territorium og ville 
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kæmpe nidkært mod andre stammer for blod og ære. Til tider ville 
forskellige klaner indgå i en (midlertidig) alliance og bekæmpe en fælles 
fjende. Hertil var patron eller klient-system en grundlæggende social 
struktur i daværende Arabien. Patronen var en mand af arabisk herkomst, 
der i kraft af sin formue eller høje sociale status havde stor samfundsmæssig 
indflydelse. Klienterne (mawlā), generelt ikke-arabere og som var ansat af 
patronerne, var mindre indflydelsesrige borgere og var afhængige af 
patronens hjælp i økonomiske og juridiske henseender. De fleste stammer i 
daværende Arabien har haft en primitiv form for idoldyrkelse, hvor de har 
tilbedt forskellige guddomme, guder og gudinder i form af træ- eller 
stenskulpturer. Selvom jødedom og kristendom har haft et mindre betydelig 
fodfæste i Arabien, har størstedelen af daværende befolkningsgrupper været 
tilbedere af en eller flere guddomme. 

Årsagen til et indblik i det før-islamiske Arabien, i kontekst af profetens 
succession, skal ses i lyset af de senere muslimske regenter, der netop 
anvendte deres før-islamiske slægtsbåndskab til profeten, som 
underbyggende bevis for deres legitime ret. Her ville de blandt andet 
fremhæve deres forfædres før-islamiske religiøse skikke og understrege deres 
blodbånd til profetens forfædre som værende beviset for deres legitime ret. 
Slægtsskabsbånd, slægtslinje eller alliance med den bredde stamme Quraysh 
(se slægtstræ s. xxvii) var alle sammen præsenteret som muligheder for at 
legalisere de forskellige dynastiers kalifatembeder. I den formative islamiske 
periode, hvor Koranen endnu ikke var artikuleret bredt ud blandt det 
nyetablerede muslimske fællesskab og i højere grad var overgået af de før-
islamiske skikke blandt stammesamfundet i Arabien, var det netop 
tilhørsforhold til de forskellige stammer og klaner, der var af altafgørende 
betydning for gyldigheden af ens autoritet. Selvom Koranen underbygger 
vigtigheden af de nære blodbeslægtede (se ’Koranisk basis’ s. 14), var dette 
argument sekundært blandt daværende arabere – det var stadig ens klans 
historie, slægtskab og alliance, der udgjorde den primære faktor. Det 
interessante i dette aspekt er, at de argumenter, som de adskillige senere 
regenter anvendte som belæg for deres legitime ret til lederskabet, var 
argumenter, der selvsigende bekræftede den legitime ret for profetens Ahl 
al-Bayt, og hermed Imam ʿAlī, til lederskabet. 

 
Længe forinden Muḥammads tid blev Quraysh anset som en stamme, 

der har været under guddommelig beskyttelse; dette på grund af deres status 
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som Helligdommens Folk (ahl al-ḥaram), varetagerne og beskytterne af 
Kaʿbaen og det nærliggende område omkring Mekka. Tidlig muslimske 
eksegeseværker indeholder spor og antydninger til denne før-islamiske 
overbevisning. Muḥammads stamfader Quṣayy fremstår som beskytteren og 
lederen af helligdommen. Hans direkte efterkommere, iblandt forskellige 
klaner, har arvet dette ansvar som værende ansvarlige for forskellige 
aspekter relateret til pilgrimsrejsen: beskyttelse af Kaʿbaen (ḥijāba), sørge for 
rent drikkevand (siqāya), provisioner (rifāda) og banner (liwāʾ). Hertil har de 
også haft det privilegium at være værter for nadwa, en term der utydeligt 
betegner enten rådslagningen blandt stammelederne eller mødestedet til 
debat af stridigheder blandt stammerne. Denne nedarvede hellige funktion 
fra Muḥammads forfædre kommer blandt andet klart til udtryk af digteren 
og profetens skjalde, Ḥassān b. Thābit (d. 54/674). Det siges, at 
Muḥammad selv har ytret at stammen Quraysh—den ’Hellige Familie’—
bestod af efterkommerne af al-Muṭṭalib og hans broder, Hāshim, profetens 
oldefader. Overleveringstraditionerne er enstemmige enige herom og 
identificerer denne ’nære familie’ (dhū al-qurbā) som nævnt i Koranen som 
værende de, der er modtagere af khums og fayʾ (K 8:41; 58:7; se forrige afsnit 
’Koranisk basis’ for mere om dhū al-qurbā). Yderligere vides det, at 
hashimitterne og muṭṭalibiterne specielt er forbundet til hinanden gennem 
en pagt (ḥilf al-fuḍūl) som dateres fra den før-islamiske periode. Senere 
historiske beviser underbygger dette faktum, fx vides det at efter slaget ved 
Khaybar delte profeten andelen for de nære beslægtede (sahm dhi al-qurbā) 
mellem hashimitterne og muṭṭalibiterne og hermed ekskluderede Nawfal- 
og ʿAbd Shams-klanen (Nawfal og ʿAbd Shams er begge brødre til al-
Muṭṭalib og Hāshim, se slægtstræet for Quraysh stamfader s. xxvii). En 
overleveringstradition gør det gældende, at beretteren Jubayr b. Muṭʿim (en 
efterkommer af Nawfal) og ʿUthmān b. ʿAffān (senere tredje kalif og 
efterkommer af ʿAbd Shams) protesterede over for Muḥammad ved at 
fremføre: 

»Guds sendebud, på grund af den plads Gud har forordnet dig blandt os, 
benægter vi ikke fortræffeligheden af hashimitterne. Men hvad med vores 
brødre muṭṭalibiterne? Du har givet dem en andel og ekskluderet os, mens 
vores relation til dig er den samme som deres«. 

Hvortil Muḥammad svarede: 
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»Jeg [dvs. hashimitterne] og muṭṭalibiterne har aldrig været adskilt, hverken 
under uvidenhedens tid (jāhiliyya) eller under islam. Vi og dem er de ene og 
samme…«.1 

Profeten Muḥammad fremhæver her det unikke bånd, der er mellem 
hashimitterne og muṭṭalibiterne, som har eksisteret før og efter islams 
ankomst. Dette specielle bånd mellem profetens oldefader Hāshim og 
dennes broder al-Muṭṭalib rummede en hellig og religiøs status. Denne 
fremlæggelse er i lighed med det koraniske basis, hvor netop hashimitterne 
og muṭṭalibiterne er ekskluderet fra at modtage almisse(skat) (ṣadaqa, zakāt), 
da almissen er fra folkets besudling (awsākh). Hashimitternes fromme og 
hellige status bliver også evident præsenteret i Hāshimiyyāt, en samling af 
digte af al-Kumayt b. Zayd al-Asadī al-Kūfī (d. 126/743). Selvsigende udgør 
profeten Muḥammad, ʿAlī og deres nære familie en del af hashimitterne. 
Muḥammad har anset sin egen familie blandt efterkommerne af 
hashimitterne som den ’Hellige Familie’ frem for alle andre. Muḥammad 
ville have betegnet sin nære familie med udtrykket ahl baytī, dette med 
kendskab til det koraniske anvendelse af Ahl al-Bayt (som præsenteret i 
forrige afsnit). 

 
Tilsvarende fremlæggelser af forskellige klaners ophøjede status, som det 

er forbundet med før-islamisk skik, er på ingen måde enkeltstående 
historiske tilfælde, tværtimod. I islams formative periode har adskillige 
fraktioner kæmpet om magten (og kalifatembedet), hvor de hver især har 
fremført deres ’given ret’ som legitime efterfølgere af profeten. Det har ikke 
været alle magtgrupper, der kunne føre deres slægtskab direkte tilbage til 
profeten Muḥammad, hans efterkommere eller hans klan hashimitterne. 
Således vil de føre deres slægtskab endnu længere tilbage til profetens 
udvidede klan, navnlig stammen Quraysh. Fra et historisk perspektiv er 
stamfaderen af Quraysh, Quṣayy b. Kilāb b. Murra, omkring fem 
generationer før profeten (se slægtstræ s. xxvii). Det er disse generationer 
mellem Muḥammad og stamfaderen Quṣay, som bliver anvendt som belæg 
for fraktionernes legitime ret. Hertil vil de have tilføjet den hellige status for 
disse individer i reference til deres rolle og karakter som beskyttere og 
værnere af helligdommen Kaʿbaen i uvidenhedens tid (jāhiliyya), før-islam. 

 
1 Abū Dāwūd, Sunan, 2/20, 2982 (=2/1108, kitāb al-kharāj, 2974); Maqrīzī, Nizāʿ, 21-2 (lidt 

anderledes og kortere version). 
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De to første (konge)dynastier inden for islam, henholdsvis Umayyad- (r. 40-
132/661-750) og Abbasid-dynastiet (r. 132-655/750-1258), som sammenlagt 
strakte sig vel over fem århundreder, giver en god fornemmelse af denne 
form for legalisering af deres slægts ret ved at føre stammetræet tilbage til en 
efterkommer af Quṣay. Fx da en efterkommer af hashimitterne skrev til den 
anden abbasidiske kalif al-Manṣūr (r. 136-158/754-775) og såede tvivl om 
dennes legitime slægtskab, svarede kaliffen: 

»Du ved ganske godt, at vores største ære i uvidenhedens tid (jāhiliyya), 
navnlig opgaven at levere [rent] drikkevand til pilgrimsmassen og beskytte 
Zamzam [brønden], tilfaldt dette privilegium udelukkende al-ʿAbbās blandt 
sine brødre. Hvad angår dette, gik jeres [stam]fader [ʿAlī] rettens vej, hvor 
ʿUmar dømte til fordel for os; vi har fortsat varetaget dette ansvar, både i 
jāhiliyya og islam… [Ydermere] ved du ganske godt at ingen af ʿAbd al-
Muṭṭalibs sønner levede længere end profeten med undtagelse af al-ʿAbbās, 
som også blev arvtageren blandt profetens onkler. Flere hashimitter har 
tragtet efter kalifatembedet, men kun efterkommerne af al-ʿAbbās opnåede 
dette. Levering af [rent] drikkevand tilhørte ham, ligeledes gjorde hans 
arvelige forhold til profeten, og kalifattet ligger i hans efterkommere… Al-
ʿAbbās var arvtager og arving af enhver ære og dyd, som har eksisteret under 
jāhiliyya og islam«.1 

Det, der er røbende ved dette brev—i kontekst af et før-islamisk 
perspektiv—er, at kaliffen prøver at underbygge profetens onkel al-ʿAbbās 
(d. 32/652-53) som retmæssig arvtager af profetens ret, henholdsvis for den 
service han har ydet under den før-islamiske periode og sit slægtskab med 
profetens fader. 

 
Selvom visse kaliffer (i højere eller mindre grad) kunne føre deres 

slægtskab tilbage til profeten Muḥammads udvidet slægt, var der ingen der 
stod profeten nærmere end Imam ʿAlī. Hvad angår slægtskab, er Imam ʿAlī 
beslægtet med Muḥammad gennem to principelle aspekter i arabisk 
familiebånd (qarāba), navnlig nasab og muṣāhara. Begge termer er flertydige og 
vanskelige at oversætte; nasab gengiver noget om genealogi, oprindelse eller 
faderlig slægt, blodbånd eller alliancer samt nobel fødsel og slægtskab; 
muṣāhara gengiver i sin oprindelse idéen om sammensmeltning og således 
samhørighed, et forhold gennem en kvinde via ægteskab eller en alliance 

 
1 Ṭabarī, Taʾrīkh, 2/214-5 (=28/175). 
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gennem ægteskab. Generelt betegner nasab en relation blod(beslægtet) og 
muṣāhara et bånd eller alliance gennem et ægteskab. ʿAlī var profeten 
Muḥammads fætter (søn af hans onkel fra faderens side), en af de mest ædle 
og noble slægtskabsforhold, der karakteseres ved nasab i overensstemmelse 
med daværende arabiske stammesamfund. Da han senere hen blev 
profetens svigersøn, blev han også beslægtet gennem muṣāhara. Med 
realisering af sidstnævnte opfyldte han også forholdene for wālī; en relation 
gennem blod og alliance. 

Længe forinden islam var Muḥammad i sin ungdom adopteret af sin 
onkel fra sin faders side, Abū Ṭālib (Imam ʿAlīs fader). Han kan passende 
anskues som den adopterede broder for Imam ʿAlī. Dette familiebånd 
(qarāba) og deres tætte forhold gjorde blandt andet, at Imam ʿAlī aldrig 
tøvede med at tage den nye religion til sig, da Muḥammad indledningsvis 
proklamerede den over for sin kernefamilie og bekendte. Opvokset under 
samme tag, nært beslægtet og kammerater og senere velsignet ved 
broderskabsritualet (muʿākhā), er alle eksempler på deres konstante 
sammenknytning siden fødslen. Under broderskabsritualet, var det særskilt 
profeten Muḥammad der udnævnte Imam ʿAlī som sin broder. Da Fāṭima, 
profeten Muḥammads eneste overlevende datter senere skulle giftes, havde 
adskillige prominente figurer spurgt om hendes hånd i ægteskab, men det 
var alene Imam ʿAlī som fik accepten til at gifte sig med hende og blev 
hermed fader til profetens eneste mandlige efterkommere, al-Ḥasan og al-
Ḥusayn. Blod, familie og ægteskabsbånd samt deres sammenknytning med 
alliance og broderskabsritualet gjorde Imam ʿAlī den tættest beslægtede 
person til profeten Muḥammad. Selvom nogle af profetens fæller havde 
privilegiet af at have en eller flere typer relationer til Muḥammad, var 
Imam ʿAlī alene den, der havde alle disse typer forhold til profeten. 

En interessant bemærkning hertil er under den senere konflikt mellem 
Imam ʿAlī og Muʿāwiya (omtrent femogtyve år efter profetens død). Uden at 
nævne de historiske detaljer, befandt Imam ʿAlī sig kort forinden 
opmandskommissionen i slaget ved Ṣiffīn med en splittet hær. I en kort 
stund besluttede han sig alligevel for at gå i kamp mod Muʿāwiya, selvom 
dette kunne føre til den sikre død. Efter at have kastet et blik på al-Ḥasan og 
al-Ḥusayn indså han dog, at hvis disse gik bort ville det muslimske 
fællesskab være efterladt uden en mandlig efterkommer af profeten. Det var 
på basis heraf, at han valgte at gøre hold. Hvad der er særlig interessant ved 
denne udlægning er Imam ʿAlīs tanker, om hvorfor han valgte en alternativ 
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løsning. Dette var ikke på grund af, at han frygtede, at hans sønner skulle 
afgå ved døden, men nok snarere at der var mulighed for, at profeten 
Muḥammads to eneste mandlige efterkommere ville falde i kampens hede.1 
Dette underbygger, at han vægtede overlevelsen af profetens nære 
blodbeslægtede højere end kampen for det verdslige embede som kalif. 

 
Kort efter profeten Muḥammads død og det efterfølgende splittelse om 

lederskabet mellem de indfødte medinere (Anṣār) og de fremtrædende 
immigranter fra Mekka (Muhājirūn) ved forsamlingssalen (saqīfa), er det 
mærkværdigt, at af alle argumenter som Abū Bakr anvendte til at gendrive 
Anṣārs ret til lederskabet, har historikere fremhævet, at i respekt til hvert 
enkelt af disse punkter, så var Imam ʿAlī overlegen til Abū Bakr. I korte træk 
fremførte Abū Bakr (blandt Muhājirūn), at de havde større ret til 
lederskabet end Anṣār på basis af deres tættere slægtskab til stammen 
Quraysh: så vidt havde Imam ʿAlī endnu tættere slægtskab til Quraysh og 
profeten Muḥammad end Abū Bakr. Tilsvarende blev Anṣārs ret også 
gendrevet ved at fremhæve, at Quraysh var mere berettiget til lederskabet 
blandt araberne end Anṣār på basis af deres adelstand: så vidt dette angår, 
var Imam ʿAlī og hashimitterne den mest adle klan af stammen Quraysh. 
Abū Bakr fremhævede også sit tætte bånd til profeten og sine islamiske 
bedrifter: så vidt er Imam ʿAlī tættere (blod)beslægtet med profeten og var 
mindst ligeså velkendt for sine bedrifter i islams navn. 

 
Ud fra et før-islamisk aspekt og den daværende stammekultur i Arabien 

er Imam ʿAlīs sammenknytning, og specielt at være fader til de eneste 
mandlige efterkommere af profeten, et veletableret argument for Imam ʿAlīs 
udnævnelse som retmæssig succession og senere den for hans afkom gennem 
Fāṭima. Hans broderlige forhold til profeten, deres fælles opvækst og 
oplevelse af det før-islamiske og islamiske samfund, samt de adskillige bånd, 
ritualer og alliancer hvor de i samhørighed bistod hinanden, er uden lighed 
blandt andre af profetens beslægtede og fæller. Med kenskab til daværende 
stammekultur, var der ingen der var bedre arveberettiget end Imam ʿAlī, 
dette både i en bred forstand som profetens arving som vejleder og i den 
noget mere snæver forstand som profetens efterfølger til lederskabet af det 
spirende muslimske fællesskab. 

 
1 Ṭabarī, Taʾrīkh, 1/3346-7 (=17/95-6). 
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Historisk succession 
Umiddelbart efter profeten Muḥammads død d. 28. ṣafar 11/11. juni 632 

var der uenighed blandt visse muslimer om, hvem der skulle være profetens 
efterfølger. Profetens familie, her iblandt datteren Fāṭima, hendes ægtefælle 
ʿAlī samt store dele af hashimitterne var samlet for at klargøre profetens 
afdøde legeme for den islamiske begravelsesceremoni. Til deres uvidenhed 
havde de indfødte medinere (Anṣār) øjeblikkeligt samlet sig ved en 
forsamlingssal (saqīfa) i Medina for internt at beslutte, hvem lederskabet 
skulle tilfalde. Det varede ikke længe før tre velkendte immigranter fra 
Mekka, (Muhājirūn; sing. Muhājir), navnlig Abū Bakr, ʿUmar og Abū 
ʿUbayda al-Jarrāḥ, fik nys om mødet og i al hast drog dertil for at fremhæve 
deres eget kandidatur. Denne udvælgelsesepisode var ikke så elegant og 
simpel som det generelt antages. Efter en vis diskussion ville medinerne som 
en mellemting foreslå at udvælge en leder fra deres egne rækker (Anṣār) og 
endnu en fra de mekkanske immigranter (Muhājirūn). Abū Bakr stadfæstede 
Muhājirūns ret til lederskabet på basis af deres præcedens inden for islam, 
deres noble afstamning og deres nære forhold til profeten – hertil citerede 
han profeten: »Lederne er fra Quraysh (al-aʾimma min Quraysh);« på disse 
præmisser fremhævede han, at Muhājirūn var de ’øverstbefalende’ (al-
umarāʾ), mens Anṣār var ’ministrene’ (al-wuzarāʾ).1 Efter heftig diskussion og 
en vis tumult mellem de tilstedeværende, endte det med at ʿUmar 
nominerede Abū Bakr som kalif og viste troskabsløfte (bayʿa) til ham, og de 
tilstedeværende fulgte herefter hans eksempel. Det vides med en vis 
sikkerhed, hvorfor Anṣār som en ’fællesgruppe’ var villige til at opgive deres 
egen kandidat (Saʿd b. ʿUbāda) til fordel for en Muhājir fra Quraysh; der 
eksisterede en vis intern splittelse blandt de ledende Anṣār-skikkelser og 
andre, der havde høje anseelser om Quraysh. Med dette ville nogle af de 
tilstedeværende fra Anṣār ændre deres beslutning, mens andre stadig ville 
nære uvilje over qurayshitterne. Der er desuden et antal overleveringer, der 
samtidig fremhæver, at der mindst befandt sig et halvt dusin fremtrædende 
personer, som anså Imam ʿAlī havende det retsmæssige krav på lederskabet. 
Så tidlig som mødet ved saqīfa var der altså adskillige, der gjorde indsigelse i 
at give løfte om troskab (bayʿa) til Abū Bakr (eller for den sags skyld Saʿd b. 

 
1 Balādhurī, Ansāb, 1/580, 582-4; en anelse anderledes version af Abū Bakrs tale er blevet 

overleveret i Abū Bakr al-Jawharīs Kitāb al-Saqīfa (se Ibn Abī al-Ḥadīd, Sharḥ, 6/7-8); se også Ṭabarī, 
Taʾrīkh, 1/1817 (=9/186). 
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ʿUbāda); hvortil de videre fremhævede, at de ikke ville vise loyalitet og give 
løfte om troskab til nogen anden end Imam ʿAlī.1 Selvom tidlige 
overleveringer ikke nærmere specificerer, hvorfor der har eksisteret denne 
stærke tilknytning til Imam ʿAlī (som eneste kandidat for lederskabet), er det 
fra en historiemæssig kontekst yderst centralt at sådanne overleveringer er 
berettet og nedfældet i tidlige islamiske traditionssamlinger.2 Endnu andre 
overleveringer bekræfter, at stemmen til fordel for ʿAlīs kandidatur ikke har 
stilnet af efter Abū Bakrs udvælgelse ved saqīfa.3 Mødet endte brat i en 
turbulent og uværdig måde. Som resultat heraf blev den fremtrædende leder 
Saʿd b. ʿUbāda (Anṣārs’ kandidat) sendt i eksil og døde kort tid herefter. 

Det er berettet, at efter Imam ʿAlī og et antal af hans tilhængere (både af 
Anṣār og Muhājirūn) blev bekendt om saqīfa-forsamlingen, samledes de ved 
Fāṭimas hjem for at diskutere episoden.4 Før de nåede en fælles beslutning, 
blev de tilkaldt til moskéen for at hylde Abū Bakr som den nyudnævnte 
efterfølger.5 I henhold til nogle overleveringer nægtede Imam ʿAlī og hans 
tilhængere at efterleve indkaldelsen og således tage del i hyldesten. På dette 
tidspunkt menes der, at ʿUmar foreslog over for Abū Bakr, at han i egen 
person gik derhen for at undersøge sagen yderligere. Beretningerne 
fortæller, at begge, ledsaget af en bevæbnet skare, drog mod Imam ʿAlīs hus 
for derefter at omringe det og true med at sætte ild til huset, hvis Imam ʿAlī 
og hans tilhængere ikke gav løfte om troskab til Abū Bakr.6 Det menes, at 
Imam ʿAlī kom ud af hjemmet, protesterede og gav udtryk for sine 
rettigheder; han nægtede at give efter for deres krav. Som resultat heraf 
udviklede hele episoden sig mere voldsomt – ʿUmar prøvede blandt andet 

 
1 Ṭabarī, Taʾrīkh, 1/1817-8 (=9/185-6); Yaʿqūbī, Taʾrīkh, 2/137-8. Se også Ibn al-Athīr, Kāmil, 

2/325; Suyūṭī, Taʾrīkh, 58 (=67-70). Dette kommer også tydeligt til udtryk i et digt af profetens 
skjalde, Ḥassān b. Thābit (d. 54/674), hvor han bitterlig klager den sorg der var kommet over Anṣār 
og profetens slægt efter dennes død (Ibn Isḥāq, Sīrat, 4/346-9 (=797-8)). 

2 Selv under profeten Muḥammads levetid hævdes det, at der var en gruppe, der var så dybt 
tilknyttet til Imam ʿAlī, at de blev refereret til som ’tilhængere (shīʿa) af ʿAlī’ (Rāzī, Zīna, 3/35; 
Nawbakhtī, Firaq, 2 (=60)). 

3 Balādhurī, Ansāb, 1/583, 586, 588-9 & 591; Ṭabarī, Taʾrīkh, 1/1844-5 (=10/9-10); al-Yaʿqūbī, 
Taʾrīkh, 2/138-41. 

4 Yaʿqūbī, Taʾrīkh, 2/141. 
5 Balādhurī, Ansāb, 1/582. 
6 Balādhurī, Ansāb, 1/586-7; Ṭabarī, Taʾrīkh, 1/1818 (=9/186-7); Yaʿqūbī, Taʾrīkh, 2/141.  Se også 

al-Imāma wa al-siyāsa (19-20) et værk som ukorrekt er blevet tilskrevet Ibn Qutayba, selvom det er et 
af de tidligere værker behandler ʿUmars og Abū Bakrs angreb på Fāṭimas hjem, så vel som deres 
magtudøvelse over for Imam ʿAlī for at sikre hans troskabsløfte. 
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med vold at presse sig gennem døren ind til hjemmet.1 Angiveligt dukkede 
Fāṭima herefter op og gjorde skaren til skamme ved at advare dem om, 
såfremt de ikke trak sig tilbage, ville hun holde en offentlig appel. Med dette 
ville Abū Bakr og sin gruppe forlade stedet tilsyneladende uden at have 
sikret Imam ʿAlīs troskab.2 Talrige af de Anṣār, som tidligere havde nægtet 
at give troskab til Abū Bakr ved saqīfa, begyndte at forlige sig med 
situationen som den nu havde udviklet sig og gav herefter deres støtte til 
ham.3 Denne støtte var dog ikke absolut i fællesskabet; historien beretter 
blandt andet om digtere (fx Hassān b. Thābit), som åbent og direkte angreb 
Abū Bakr og Quraysh.4 Med kendskab til den digt-kultur, der gjorde sig 
gældende i daværende Arabien, tyder det på, at der må have været en vis 
malstrøm blandt det muslimske fællesskab. Hvad angår Imam ʿAlī, 
præsenterer tidlig daterede overleveringer en række hændelser som antyder, 
at han modsatte sig at give løfte om troskab til Abū Bakr og mente, at 
lederskabet skulle have gået til ham. Om end ikke komplet er der en vis 
enstemmighed, at Imam ʿAlī bevidst forsinkede sit løfte om troskab til efter 
Fāṭimas død – selvom visse retskyndige nægtede, at han overhovedet gav et 
løfte om troskab til Abū Bakr. Hvad der med sikkerhed kan udledes er, at 
der var en vis forsinkelse frem for en øjeblikkelig accept.5 

Saqīfa begivenheden var blot begyndelsen på en række konflikter, der 
ville følge mellem profetens Ahl al-Bayt og kaliffen Abū Bakr. En af de 
større stridigheder, der fandt sted var, da profetens datter Fāṭima, ledsaget 
af Imam ʿAlī, tog til kaliffen for at gøre krav på sin arv på blandt andet et 
landsområde ved navn Fadak.6 Hertil svarede Abū Bakr, 

»Hvad mig angår, har jeg hørt Guds sendebud sige: ’Vi [profeterne] har 
ingen arvinger (lā nūrith); alt det vi efterlader, er almisse (ṣadaqa). 

 
1 Yaʿqūbī, Taʾrīkh, 2/141; Balādhurī, Ansāb, 1/586, vil Abū Bakr sende ʿUmar og Zayd b. Thābit 

til Imam ʿAlīs hjem. 
2 Balādhurī, Ansāb, 1/586; Ṭabarī, Taʾrīkh, 1/1818 (=9/186-7); Yaʿqūbī, Taʾrīkh, 2/141. 
3 For en detaljeret liste over individer se Balādhurī, Ansāb, 1/587-8; Yaʿqūbī, Taʾrīkh, 2/143-6. 
4 Ibn Isḥāq, Sīrat, 4/346-51 (=797-8). 
5 Majoriteten af overleveringstraditionerne (jumhūr al-muḥaddithīn, i henhold til Ibn Abī al-Ḥadīd, 

Sharḥ, 2/21-2) beretter at Imam ʿAlī holdte tilbage med at give troskabsløfte for omtrent seks 
måneder – dette til efter Fāṭimas død (Ṭabarī, Taʾrīkh, 1/1825-6 (=9/197)); Balādhurī, Ansāb, 1/586, 
ligger emfase på at troskabsløftet kun blev givet efter Fāṭimas død (begge på autoritet af ʿĀʾisha). Se 
også Yaʿqūbī, Taʾrīkh, 2/141; Masʿūdī, Murūj, 3/42-3, 1517. 

6 Fāṭima gjorde krav på landområdet Fadak, ligeså vel som profetens andel fra Khaybar skulle 
tilkomme hende, se Ibn Saʿd, Ṭabaqāt, 2/2, 85-7; Yaʿqūbī, Taʾrīkh, 2/142. 
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Muḥammads familie (āl Muḥammad) kan frit spise af landområdet.’ Jeg vil 
sandelig ikke lade en sag ugjort, som jeg har set Guds sendebud gøre«.1 

Imam ʿAlī modargumenterede dette ved at citere Koranen, »”Salomon 
var Davids arvtager” (K 27:16) og Zakarias sagde ”[i en bøn: giv mig en 
pårørende] som kan arve mig og Jakobs slægt!” (K 19:6)”«. Abū Bakr afviste 
dette argument ved at fremhæve, at det han havde hørt var sandt. Imam 
ʿAlī svarede igen ved at fremhæve, at det han fremførte var »talen af Guds 
Bog«.2 I en anden beretning forlyder det, at Fāṭima skulle have svaret Abū 
Bakr, »Er det da således, at du kan arve fra din fader og jeg ikke kan arve 
fra min fader, for sandelig har Guds sendebud sagt, ’En mand skal beskytte 
sine børn?’«.3 Denne konflikt over arvestridigheden reflekterer i sin essens 
uenigheden om successionen. For hvis profetens ejendom kunne efterlades 
til sine arvinger, så kunne der også være belæg for et nedarvet lederskab, 
som naturligvis ville tilfalde profetens Ahl al-Bayt. Det var akkurat dette, 
Abū Bakr ihærdigt prøvede at benægte. Ikke desto mindre formåede Abū 
Bakr som daværende kalif at løse stridigheden om Fadak uden at tabe ansigt 
over for det brede fællesskab. 

Under de to første kaliffers regeringsperiode ville Imam ʿAlī holde en 
passiv politisk rolle. Dette er iøjefaldende sammenlignet med hans ekstreme 
aktive deltagelse i fællesskabets affære under profetens levetid. Hvorvidt 
denne afholdenhed skyldtes et personligt valg fra Imam ʿAlīs side, eller at 
han udefra blev ekskluderet fra de politiske sfærer er vanskeligt at give et 
entydigt svar på. Den første udlægning antyder en modvilje i kontekst af, 
hvordan situationen havde udviklet sig, mens den anden fremstiller Imam 
ʿAlī som en potentiel trussel. Det var under disse rammer, at 
betydningsfulde personer tilskyndede Imam ʿAlī til at opstille som en 
alternativ kandidat til lederskabet og gøre en offentlig appel til folket om at 
give løfte om troskab til ham. Blandt de mest betydningsfulde var hans 
onkel al-ʿAbbās og personligheder som Abū Sufyān. Sidstnævnte tilbød på 
daværende tidspunkt at fylde Medinas gader med bevæbnede styrker for at 
fremtvinge Imam ʿAlīs lederskab. Det er umuligt at redegøre for, hvad 
udfaldet ville have været ud fra et historiemæssigt perspektiv, men hvad der 

 
1 Ṭabarī, Taʾrīkh, 1/1825 (=9/196). 
2 Ibn Saʿd, Ṭabaqāt, 2/2, 86. 
3 Yaʿqūbī, Taʾrīkh, 2/142. Al-Kumayt (d. 126/743) i sin velkendte Hāshimiyyāt nævner også 

hvordan Fāṭima uberettiget blev frataget hendes faderlige arv, samt ʿAlīs autoritet og ret til 
lederskabet. 
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vides med sikkerhed er, at Imam ʿAlī afslog dette tilbud fra Abū Sufyān, 
hvortil han fremhævede at denne handling ville knuse islam.1 

På sit dødsleje havde Abū Bakr rådslået ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAwf og 
ʿUthmān om nomineringen af ʿUmar som den næste kalif,2 ved komplet at 
se bort fra Imam ʿAlī i både rådslagningen og nomineringen. Hvad angår 
rådføringen af disse to individer er valget i og for sig ret afslørende; ingen af 
disse personer tilhørte hashimitterne samt at disse to klaner, (henholdsvis 
Zuhra- og Umayya-klanen), havde i den før-islamiske periode været 
hashimitternes store rivaler. Det er også nævneværdigt, at de begge i øvrigt 
tilhørte den rigere inderkreds i det muslimske fællesskab. Nomineringen af 
ʿUmar var kontroversiel og skabte også sit røre blandt visse af profetens 
nærmeste fæller, her iblandt Ṭalḥa, som personligt skulle have klaget til Abū 
Bakr.3 Abū Bakr var dog ubøjelig og sikrede sig, at der forelå en skrivelse af 
sin beslutning. Det, at Abū Bakr følte sig nødsaget til at udvælge ʿUmar og 
stadfæste denne beslutning i skriftform er temmelig besynderligt, eftersom 
profeten—ifølge Abū Bakrs tilhængere—hverken havde udnævnt en 
efterfølger ej heller havde nedfældet det i skriftform.4 

 
Som det er berettet i overleveringstraditionerne, fortsatte stridighederne 

mellem Imam ʿAlī og ʿUmar under dennes kalifat. Nævneværdigt er blandt 
andet spørgsmålet om det administrative organ (dīwān) og de finansielle 
anliggender. Imam ʿAlī skulle fx have anbefalet at fordele al indkomsten 
mellem fællesskabet, en politik som ʿUmar ikke accepterede.5 

Der præsenteres også en ʿUmar, som på et tidspunkt diskuterede med 
profetens fælle og Imam ʿAlīs fætter Ibn al-ʿAbbās om, hvorfor Imam ʿAlī 
ikke havde samarbejdet med dem [Abū Bakr og ʿUmar]. Efter at Ibn al-
ʿAbbās angiveligt svarede undrende hertil, ville ʿUmar udråbe »det er fordi 
Quraysh ikke vil have, at både profetkaldet og kalifatembedet skulle samles i 
jeres hus [hashimitterne], for dette ville fryde jer og gøre jer arrogante«.6 

 
1 Balādhurī, Ansāb, 1/588; Ṭabarī, Taʾrīkh, 1/1827 (=9/198). Se også Yaʿqūbī, Taʾrīkh, 2/140. 
2 Ṭabarī, Taʾrīkh, 1/2137-8 (=11/145-6); Yaʿqūbī, Taʾrīkh, 2/154-5. 
3 Ṭabarī, Taʾrīkh, 1/2143-4 (=11/153); Ibn Saʿd, Ṭabaqāt, 3/1, 196: der berettes en tradition, hvor 

ʿAlī og Ṭalḥa henvendte sig til Abū Bakr og spurgte ham, hvordan han ville stå til ansvar for dette, 
og hvilket svar han ville give Gud på dommedagen. Abū Bakr svarede hertil, at han mente han 
havde udvalgt den bedste iblandt dem. 

4 Bukhārī, Ṣaḥīḥ, 69/4, 3053, 99/4, 3186, 99/6, 4431, 4432 og 120/7, 5669 (=4/52, jihād, 288 
m.fl.). 

5 Ibn Saʿd, Ṭabaqāt, 3/1, 212. 
6 Ṭabarī, Taʾrīkh, 1/2768-9 (=14/135-6). 
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Den anden historiske kalif ʿUmar mente selv, at udfaldet ved saqīfa var 
en ’falta’: en pludselig, abrupt begivenhed uden nærmere overvejelser.1 
Derfor valgte han ved nomineringen af sin egen efterfølger, at beslutningen 
skulle bero på seks individer—navnlig, ʿUthmān, ʿAbd al-Raḥmān, Saʿd b. 
Abī Waqqās, Imam ʿAlī, Ṭalḥa og al-Zubayr—, hvor ʿUmars egen søn, ʿAbd 
Allāh, fungerede som rådgiver.2 Beretningerne vedligeholder, at de seks 
mænd ikke blev givet noget valg, hvad angår at deltage i 
nomineringsprocessen – snarere blev de presset ind i dette 
beslutningstagende organ (shūrā).3 Selvom Imam ʿAlī denne gang var blandt 
de nominerede, var det højst usandsynligt, at lederskabet ville tilfalde ham: 
dels på grund af de personligheder ʿUmar havde udvalgt til rådslagningen, 
og dels på grund af de opstillede udvælgelseskriterier. To af rådets 
medlemmer, Saʿd b. Abī Waqqās og ʿAbd al-Raḥmān var fætre, hvor 
sidstnævnte også var nær ven og svoger af ʿUthmān. Dette gjorde dem 
naturligt tilbøjelige til at favorisere ʿUthmān.4 Beretningerne gør det også 
gældende, at Imam ʿAlī protesterede hertil, men til ingen nytte.5 Visse 
beretninger gør det alligevel gældende, at Imam ʿAlī under rådslagningen 
blev spurgt, om han vil regere i henhold til Guds Bog (Kitāb Allāh), profetens 
sædvane (sunna) og præcedens (sīra), der var blevet skabt under lederskabet af 
de to første kaliffer. Nogle beretninger fastholder, at Imam ʿAlī nægtede at 
følge den sidste betingelse, mens andre fastholder, at han svarede, »Jeg 
håber at kunne gøre dette og handle ud fra min bedste evne og viden«.6 
Dette blev anset som et undvigende svar blandt nogle af de tilstedeværende. 
Da ʿUthmān herefter blev stillet selv samme spørgsmål, accepteret han 
betingelserne og blev hermed, af ʿAbd al-Raḥmān, erklæret som den tredje 
kalif.7 Visse overleveringer antyder, at ʿUthmāns udvælgelse ikke blev 
modtaget med velvilje blandt Imam ʿAlīs mest loyale tilhængere, som også 
protesterede over denne beslutning. En af disse, ʿAmmār b. Yāsir, udtrykte, 

 
1 Balādhurī, Ansāb, 1/583. 
2 Ibn Saʿd, Ṭabaqāt, 3/1, 246-7; Balādhurī, Ansāb, 5/474; Ṭabarī, Taʾrīkh, 1/2778 (=14/145-6); 

Yaʿqūbī, Taʾrīkh, 2/184. 
3 Ibn Saʿd, Ṭabaqāt, 3/1, 247-8, hvor der overleveres at hvis de ikke har valgt nogle inden for tre 

dage, vil ʿUmar sikre at de alle bliver halshugget. 
4 Mufīd, Irshād, 210-11. 
5 Balādhurī, Ansāb, 5/479; Ṭabarī, Taʾrīkh, 1/2780 (=14/147). 
6 Ṭabarī, Taʾrīkh, 1/2786 (=14/152). 
7 Balādhurī, Ansāb, 5/475; Ibn Saʿd, Ṭabaqāt, 3/1, 245; Ṭabarī, Taʾrīkh, 1/2793-4 (=14/159-60); 

Yaʿqūbī, Taʾrīkh, 2/186-7. 
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»Åh Folk! Gud har gjort os retskafne gennem denne profet og kendetegnet 
os gennem sin religion, men I er ved at vende jer væk fra profetens Ahl al-
Bayt«.1 

En anden tilhænger ved navn Miqdād var endnu skarpere i sin retorik, 
hvad angår protesten til Imam ʿAlīs favør: 

»Det er yderst vanskeligt at se, hvordan folket viser deres respekt til 
medlemmer af profetens Ahl al-Bayt efter profetens bortgang. Det er 
sandelig chokerende at se Quraysh svigte og omgå manden, som er den 
bedste iblandt jer;« 

Herefter blev Miqdād spurgt om, hvem Ahl al-Bayt er, og hvem denne 
mand iblandt dem er, hvortil Miqdād svarede: »Ahl al-Bayt er ʿAbd al-
Muṭṭalib-klanen og manden er Imam ʿAlī b. Abī Ṭālib«.2 Endnu en af disse 
tidligere tilhængere, Abū Dharr al-Ghiffārī, protesterede voldsomt mod 
ʿUthmāns regime ved at holde offentlige taler til ʿAlīs favør. Disse og 
lignende udtalelser fremhæver, at supporten for Imam ʿAlī ikke døde ud selv 
efter alle disse år (selvom den måske i en periode havde fortonet sig i sin 
fremtræden). 

 
Under ʿUthmāns kalifat steg misfornøjelsen blandt fællesskabet i vejret. 

Hans nepotistiske tilgang med at tildele slægtninge guvernørposter og andre 
ledende offentlige stillinger var åbenbart skik under hans regime. Dette samt 
at ʿUthmān løbende blev ved med at ophobe sig verdslige rigdomme og 
skatte skabte naturligvis røre i det spirende muslimske fællesskab. Foruden 
Imam ʿAlīs tidlige loyale tilhængere begynder endnu andre også at vise 
deres support over for imamen. Denne utilfredshed bredte sig som ringe i 
vandet. 

Efter at have bevidnet en række fæle og ugunstige handlinger udført af 
kaliffen ʿUthmān i Medina og af hans guvernør Muʿāwiya i Damaskus—fx 
tildele deres slægtninge centrale offentlige poster, bevilge dem store 
lønudbetalinger, ophobning af rigdomme, tage del i ødselhed og vise 
ligegyldighed over for profetens instruktioner—begyndte Abū Dharr på det 
kraftigste at modarbejde både Muʿāwiyas styre i Syrien og ʿUthmāns kalifat. 
Selvom Muʿāwiya over adskillige gange prøvede at bestikke Abū Dharr (som 

 
1 Ṭabarī, Taʾrīkh, 1/2785 (=14/152). 
2 Ṭabarī, Taʾrīkh, 1/2786-7 (=14/153). For en mere detaljeret fremstilling af Miqdāds protest, se 

Yaʿqūbī, Taʾrīkh, 2/187-8. 
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et middel for at stoppe hans propaganda mod kalifatet), ville Abū Dharr 
aldrig opgive sin modstand mod styret. Abū Dharr citerede ofte 
Ophobningsverset (kanz) i direkte relation til Muʿāwiya: ”I, der tror! Mange 
af de skriftkloge og af munkene fortærer menneskenes ejendom i bedrag og 
lægger hindringer på vejen til Gud. De, der puger guld og sølv sammen og 
ikke giver det bort for Guds sag, dem skal du forkynde en pinefuld straf!” (K 
9:34). Muʿāwiya svarede hertil, at dette vers kun var i reference til Skriftens 
Folk, hvortil Abū Dharr modargumenterede, at hvis muslimer ophobede 
rigdomme på tilsvarende måde, så falder de også under samme kategori, 
som beskrevet i det omtalte vers.1 Der er klare beviser for, at ʿUthmāns 
attitude over for Abū Dharr mildest talt var ugæstfri. 
Overleveringstraditionerne fremhæver, at ʿUthmān beordrede ham sendt 
væk til Syrien, hvor han så alligevel fortsatte sin kampagne til støtte for 
Imam ʿAlī. Det var først, da Muʿāwiya klagede til ʿUthmān herom, at han 
under kaliffens eskorte blev sendt i eksil til sin fødeby al-Rabadha.2 

Abū Dharr var en stærk forkæmper for profeten Muḥammad, Imam ʿAlī 
og deres Ahl al-Bayt. Her refererede han blandt andet til Imam ʿAlī som 
forvalter (waṣī) for profeten og arvtageren (wārith) af hans visdom. Han 
inviterede også folket—som han kaldte ’det forvirrede fællesskab (al-umma 
al-mutaḥayyira)’—til at give præference til den, som Gud har givet præference 
til og tilsidesætte de, som Gud har tilsidesat.3 I mellemtiden havde 
utilfredsheden blandt folket i det islamiske rige omsider eksploderet i form af 
en revolte mod kalifatet, som endte med attentatet på kaliffen ʿUthmān.4 
Det var under disse forvirrende og kaotiske forhold, at folket udnævnte 
Imam ʿAlī til at overtage kalifatembedet, hvormed han blev den første 
folkevalgte kalif for det islamiske rige. Med den brede folkelige støtte til den 
nyudnævnte leder overtog Imam ʿAlī alle de problemer, der eksisterede i 
den daværende splittede nation, som var på randen af borgerkrig. Året var 
35/656; omtrent fireogtyve år efter profeten Muḥammads død skulle det 

 
1 Både klassiske og moderne eksegeseværker har citeret og accepteret sundheden af Abū Dharrs 

udlægning af hvad angår K 9:34; se blandt andet korankommentarene af al-Qurṭubī, al-
Zamakhsharī, al-Ālūsī og Ṭabāṭabāʾī (cf. K 17:60). 

2 Balādhurī, Ansāb, 5/53; Masʿūdī, Murūj, 3/83-5, 1595-6; Ṭabarī, Taʾrīkh, 1/2858-62 (=15/64-8); 
Yaʿqūbī, Taʾrīkh, 2/198-200. Alle disse kilder (med undtagelse af al-Ṭabarī), fremhæver at Imam ʿAlī 
sammen med al-Ḥasan, al-Ḥusayn og ʿAmmār b. Yāsir, ledsagede Abū Dharr og talte med ham, til 
trods for at ʿUthmān havde beordret mod dette. 

3 Yaʿqūbī, Taʾrīkh, 2/198-9. 
4 Ibn Saʿd, Ṭabaqāt, 3/1, 20, 50-2; Yaʿqūbī, Taʾrīkh, 2/202-4. 
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vise sig, at Imam ʿAlī erhvervede sig det embede, som han retmæssig anså sit 
fra første færd. 



 

 

Imamerne 

Kapitlet ’Imamerne’ præsenterer en systematisk biografi af imamerne 
med udgangspunkt i den traditionelle historie. Tidlig Shīʿa litteratur om 
imamernes liv beskriver oftest deres levnedsløb igennem en række 
underberetninger og apologetiske fortællinger, som regel med et andet 
formål end kun at viderebringe biografisk information. Kapitlets fokus er at 
give en klassisk biografi af de tolv imamers levnedsløb, dette fra begyndelsen 
af deres imamat og op indtil deres død. Perspektivet er generelt samlet om 
imamernes liv som ses i vekselvirkning med deres miljø og samtid. I enkelte 
tilfælde har det været relevant at præsentere et bredere perspektiv for at give 
et sammenhængende overblik. Visse begivenheder er blevet præsenteret 
udførligt, idet de udgør et centralt tema i den videre diskussion om 
imamernes politiske, religiøse og spirituelle liv.1 

 
Imam ʿAlīs karakter og rolle som retmæssig arvtager af profeten er blevet 

redegjort for i kapitlet ’Succession’. Den retmæssige leder inden for Shīʿisme 
rummer et guddommeligt prædestineret embede, der går i arv fra profeten 
og gennem Imam ʿAlīs og profetens datter Fāṭimas slægtslinje. Ligeså vel 
som det var profetens særret at udnævne Imam ʿAlī som sin succession (som 
det har været profeten forordnet af Gud), var det hver imams særret at 
udnævne sin succession blandt sine mandlige efterkommere. Kort forinden 
sin død udnævnte Imam ʿAlī sin ældste søn al-Ḥasan som sin retmæssig 
succession til imam-embedet, imamatet. Forinden al-Ḥasan gik bort havde 
han overdraget imamatet til sin yngre broder al-Ḥusayn. Herefter ville 
imamatet tilfalde den mest fremtrædende (oftest den ældste) søn af den 
forrige imam. Imamatet gik således fra fader til søn (med undtagelse af 
brødrene al-Ḥasan og al-Ḥusayn) og ville fortsætte i endnu ni generationer i 
al-Ḥusayns slægt. Imam-rækken afsluttes med den tolvte imam, 

 
1 I kapitlet ’Denomination’ præsenteres alle Shīʿa afgreninger, bevægelser og fraktioner, som de 

har udviklet sig i en historiemæssig kontekst op igennem den formative periode. Disse forskellige 
grupperinger varierer blandt andet i antallet af accepterede imamer, imam-rækken og omfanget af 
imam-embedet. 
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Muḥammad al-Mahdī, som gik i okulation omtrent år 329/941. Hermed 
udgør imam-rækken følgende tolv af profeten Muḥammads efterkommere 
(se også slægtstræ s. xxviii): 

 
1. ʿAlī b. Abī Ṭālib Amīr al-Muʾminīn (født omtrent år 600 og d. 40/661) 
2. Al-Ḥasan b. ʿAlī al-Mujtabā (3-50/624-670) 
3. Al-Ḥusayn b. ʿAlī al-Shahīd (4-61/625-680) 
4. ʿAlī b. al-Ḥusayn Zayn al-ʿĀbidīn (38-95/658-713) 
5. Muḥammad b. ʿAlī al-Bāqir (57-114/675-732) 
6. Jaʿfar b. Muḥammad al-Ṣādiq (83-148/702-765) 
7. Mūsā b. Jaʿfar al-Kāẓim (120-183/737-799) 
8. ʿAlī b. Mūsā al-Riḍā (148-203/765-818) 
9. Muḥammad b. ʿAlī al-Jawād (195-220/811-835) 
10. ʿAlī b. Muḥammad al-Hādī (212-254/828-868) 
11. Ḥasan b. ʿAlī al-ʿAskarī (232-260/846-874) 
12. Muḥammad b. Ḥasan al-Mahdī al-Muntaẓar (født 255/869–) 
 
Formålet bag dette kapitel er at introducere imamerne, hvor de politiske 

og sociale perspektiver er i fokus. Dette baner vejen for en kronologisk 
beskrivelse af imamerne i kontekst af den islamiske histories udvikling, både 
hvad angår det muslimske fællesskab, statsmagten, magtrelationer mellem 
forskellige fraktioner og samtidig, hvilken andel imamerne udgjorde heri. 
Det spirituelle og religiøse perspektiv er i denne præsentation forblevet i 
baggrunden (for mere om det religiøse perspektiv af imamerne, se specielt 
den historiske udvikling af imam-konceptet i ’Imamatet’ s. 137 og 
trosartiklen ’4. Imamatet (imāma)’ s. 326). På basis af deres sociale og 
politiske aktivitet, kan imamernes levnedsløb groft opdeles ved: (i.) de der 
var direkte politisk aktive; (ii.) de der var delvist eller mindre politisk aktive; 
(iii.) særtilfældet med den tredje imam al-Ḥusayn b. ʿAlī og (iv.) særtilfældet 
med den tolvte imam Muḥammad al-Mahdī. Med dette kan de tolv imamer 
præsenteres i lyset af fire overordnede kategorier: 

 
i. Tre imamer kan placeres i kategorien som direkte politisk aktive 

(henholdsvis den først, anden og ottende imam) 
ii. Syv imamer kan placeres i kategorien som delvist eller mindre 

politisk aktive (henholdsvis den fjerde til syvende og niende til ellevte 
imamer) 
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iii. Særtilfældet med den tredje imam 
iv. Særtilfældet med den tolvte imam 

 
Årsagen til at (iii.) er blevet kategoriseret som et særtilfælde, skal ses i 

lyset af hans korte imamat der kulminerede i slaget ved Karbalāʾ og den 
politiske kontra religiøse natur og baggrund herfor. Ligeledes er (iv.) 
kategoriseret som et særtilfælde, for okulationen og den videre politiske, 
religiøse og eskatologiske signifikans dette har inden for Shīʿisme. 

ʿAlī, Første Imam 
Imam ʿAlīs succession til kalifatet i år 35/656 blev accepteret af alle i 

Medina og størstedelen af muslimerne i det islamiske rige.1 Han var med 
dette den første folkevalgte kalif. Direkte efter udnævnelsen til kalif, blev 
han ikke desto mindre konfronteret af forskellige magtgrupper, der igennem 
de sidste 24 år (siden profeten Muḥammads død), havde erhvervet sig 
centrale embeder og poster i det brede muslimske fællesskab. Den vigtigste 
af disse grupperinger var uden lige Banū Umayya (dvs. umayyaderne), der 
siden regeringsperioden af kaliffen ʿUthmān (r. 23-35/644-656) var blevet 
tildelt politisk magt og indflydelse. Umayyaderne havde længe været 
modstandere af Imam ʿAlī og ved dennes udnævnelse frygtede at miste deres 
herredømme. Den magtfulde umayyadiske aristokrat Muʿāwiya b. Abī 
Sufyān, der under kalifatet af ʿUmar og ʿUthmān havde fungeret som 
Syriens guvernør, opstillede sig selv som modkandidat til Imam ʿAlī. Selvom 
Imam ʿAlī var blevet valgt kalif af folket, begyndte umayyaderne at anvende 
deres indflydelse til at skabe en politisk malstrøm under banneret ”søge 
hævn for ʿUthmāns morder”. Med Muʿāwiya i spidsen, nægtede 
umayyaderne at anerkende Imam ʿAlīs kalifat og hævdede, at de ville hævne 
mordet på ʿUthmān, hermed antydede de, at Imam ʿAlī husede ʿUthmāns 
drabsmand og var således (med)skyldig. Kort herefter blev Imam ʿAlī også 
modarbejdet af to af profetens prominente fæller, navnlig Ṭalḥa b. ʿUbayd 
Allāh og al-Zubayr b. al-ʿAwwām, med hjælp fra en af profetens enker, 
ʿĀʾisha. Med dette ville det vise sig, at Imam ʿAlīs korte kalifat (r. 35-40/656-

 
1 Hvad angår Imam ʿAlīs imamat begyndte denne naturligvis fra profetens død. Perioderne fra 

ʿAlīs fødsel op indtil profetens død og senere under de tre historiske kaliffer er allerede blevet 
præsenteret i forrige kapitel ’Succession’. Hvad der følger er biografien af Imam ʿAlīs imamat, som 
den er præsenteret under hans korte kalifembede. 
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661) var en turbulent periode, hvor tre større interne kampe mellem 
muslimske fraktioner brød ud; i høj grad karakteriseret ved, og som resultat 
af, ʿUthmāns nepotistiske tilgang til slægtninge og bekendte, og hårde kurs 
mod regeringskritikere og modstandere. 

 
I det korte tidsrum fra mordet på ʿUthmān i dhū al-ḥijja 34/juni 656 og 

op indtil Imam ʿAlīs udnævnelse som kalif, udviklede sig en sekvens af 
begivenheder, der er af større relevans for Imam ʿAlīs kalifat. For at kunne 
forstå den senere udvikling til fulde, er det her nødvendigt at præsentere et 
dybdegående indblik i de tre større interne kampe mellem de muslimske 
fraktioner. Imam ʿAlī befandt sig i Medina, da han modtog nyhederne om 
ʿUthmāns død. Angiveligt ville en række prominente fæller, heriblandt 
ʿAmmār b. Yāsir og Mālik al-Ashtar følge Imam ʿAlī for at overbevise ham 
om at acceptere embedet som kalif. Endnu en prominent og velkendt fælle, 
Ṭalḥa b. ʿUbayd, der på daværende tidspunkt også befandt sig i Medina, 
havde angiveligt selv håbet på at gøre krav på kalifatet. I og med han var 
blevet anerkendt som den offentlige statskasses (bayt al-māl) nøglebærer, ville 
han på dette noget symbolske grundlag bane vej for sit eget kandidatur. 
Nyheden om Imam ʿAlīs udnævnelse til kalif spredte sig hurtigt vidt omkring 
i det medinske samfund, og folket blev tilkaldt til moskéen i Medina til 
valget og udnævnelsesceremonien. Angiveligt da Ṭalḥa og sine tilhængere så 
at de efterhånden udgjorde et mindretal, valgte Ṭalḥa selv at drage til 
moskéen og give Imam ʿAlī troskabsløftet – tilsvarende gjorde de medinske 
Anṣār. Iblandt fællesskabet var der en række fæller, der gav forskellige 
undskyldninger for at undgå at deltage i ceremonien (og hermed give 
alliance til Imam ʿAlī), heriblandt var ʿAbd Allāh b. ʿUmar, Saʿd b. Abī 
Waqqāṣ og Usāma b. Zayd. Imam ʿAlī valgte ikke at forfølge denne sag 
yderligere. 

Imam ʿAlīs førsteprioritet som nyudnævnt kalif var at udskifte den 
korrupte regering, der var blevet udnævnt af den tidligere kalif ʿUthmān. 
Selvom visse af hans nære rådgivere, heriblandt Mughīra b. Shuʿba og Ibn 
al-ʿAbbās, foreslog at han ventede med dette til efter hans kalifat var blevet 
stadfæstet og accepteret af det brede fællesskab, afviste Imam ʿAlī dette råd. 
Hertil fremhævede Imam ʿAlī, at han godt kunne se de kortsigtede mål i 
form af verdslige gavn ved sådan en handling, men han var forpligtet til at 
gøre det der er ret: de embedsfolk og guvernører der var korrupte skulle af 
principielle grunde afsættes øjeblikkeligt. Dette var en beslutning, der vakte 
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glæde blandt det brede muslimske fællesskab, de prominente fæller og 
koranrecitatorerne, der havde udnævnt Imam ʿAlī som kalif – men samtidig 
– en beslutning der voldsomt bekymrede den mindre magtfulde højere 
klasse af aristokrater, embedsfolk og andre vigtige offentlige figurer. 

Selvom fællerne Ṭalḥa og al-Zubayr havde givet troskabsløfte til Imam 
ʿAlī, var de først til at bryde dette løfte om troskab. De ville efterfølgende 
fremhæve, at de angiveligt ikke havde givet løftet frivilligt; selvom deres 
handlinger kort herefter ville røbe den egentlige grund til hvorfor de nu 
fandt det bedst at trække deres løfte tilbage. Inden længe valgte Ṭalḥa og al-
Zubayr i fællesskab med ʿĀʾisha at modstå Imam ʿAlīs kalifat. Historikere 
præsenterer forskellige årsager til dette fuldstændige skift i standpunkt hos 
Ṭalḥa og al-Zubayr, hvorom den oftest fortolkes som, at de var oprørte 
over, at kalifatembedet var gået til en yngre person og indså hermed, at der 
aldrig vil tilfalde dem en ny mulighed til embedet som kalif. Hvad angår 
ʿĀʾisha, datter af den første kalif Abū Bakr og en af profetens enker, havde 
hun i en længere tid næret uvilje over for Imam ʿAlī (angiveligt siden ’ḥadīth 
al-ifk’ episoden, se fodnote 1, s. 16). Tilsvarende sin attitude over for Imam 
ʿAlī, var ʿĀʾisha heller ikke særlig begejstret over for ʿUthmān som kalif; 
angiveligt blev dette forhold kun forværret efter kaliffen havde reduceret 
ʿĀʾishas gaveindtægter tilsvarende det af profetens andre enker. ʿĀʾisha, der 
samtidig var begyndt at blive mere politisk aktiv under ʿUthmāns kalifat, var 
over flere gange i fjendtlige ordudvekslinger og hidsige offentlige 
diskussioner med ʿUthmān. Denne uvilje af ʿĀʾisha mod ʿUthmān fortsatte 
helt indtil mordet på kaliffen. ʿĀʾisha, der nok havde set ʿUthmāns fald, 
valgte i dennes sidste regeringsperiode, at drage til Mekka og foretage den 
Mindre Valfart (ʿumra) for at folket ikke skulle bagtale hende efter kaliffens 
fald. Det var i Mekka, at nyhederne om ʿUthmāns mord nåede ʿĀʾisha, og at 
Ṭalḥa var blevet udnævnt kalif i Medina. Hun var tilfreds med at kalifatet 
angiveligt var tilfaldet Ṭalḥa og besluttede sig hermed at drage til Medina 
for at lykkeønske udfaldet. Kort efter afrejse blev hun bekendt med, at det 
faktisk var Imam ʿAlī, der var blevet udnævnt kalif og ikke Ṭalḥa; foruroliget 
over nyheden valgte hun at vende tilbage til Mekka. Direkte efter hendes 
hjemkomst, insisterede hun på at ʿUthmān havde angret sine handlinger og 
foreslog nu, at der skulle søges blodhævn for ʿUthmāns morder – en retorik 
der gav genklang af umayyadernes propaganda. 

Ṭalḥa og al-Zubayr trak sig tilbage til Mekka og dannede fælles front 
med ʿĀʾisha og højtstående repræsentanter af umayyaderne, heriblandt 
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Marwān b. al-Ḥakam og Saʿīd b. al-ʿĀṣ. Selvom alle repræsentanter var 
blevet allieret af vidt forskellige årsager, stod de fælles om kampene mod 
Imam ʿAlī som den nyudnævnte kalif. Denne forbundsfraktion, der bedst 
kan karakteriseres under fællesbetegnelsen som ”modstandere af Imam ʿAlīs 
kalifat”, mødtes i ʿĀʾishas midlertidige bolig i Mekka, hvor de planlagde en 
strategi for deres videre gøren. Formålet var primært at garnisonere en by, 
hvorfra de gradvist kunne udvide deres dominans. Dertil gjorde de søgen 
for blodhævn af ʿUthmān som en central slogan i deres kampagne mod 
Imam ʿAlī. Paradoksalt nok var Ṭalḥa blandt de, der blev fremhævet som en 
af de skyldige for ʿUthmāns mord. Forinden afrejsen fra Mekka prøvede 
fraktionen at overtale andre prominente medlemmer til at forene sig med 
deres sag, heriblandt en anden af profetens enker, Umm Salama. Hun 
afviste dette tilbud og prøvede i stedet at tale ʿĀʾisha fra at agitere imod 
Imam ʿAlī. Da hverken ʿĀʾisha eller Umm Salama var villige til at ændre 
standpunkt, valgte Umm Salama efterfølgende at drage til Medina og vise 
sine støtte til Imam ʿAlīs sag. Ṭalḥa, al-Zubayr, ʿĀʾisha og deres væbnede 
oprørere krydsede herefter den arabiske ørken for at garnisonere byerne 
Baṣra og Kūfa langs Eufrat. Ved ankomsten til Baṣra var der en kraftig 
modstand mod fraktionens formål og først efter en række taler af 
prominente individer, blandt andet af Ṭalḥa, al-Zubayr og ʿĀʾisha selv, brød 
der inden længe voldsomme kampe ud mellem pro- og anti-ʿAlī fraktioner i 
Baṣra. I sine offentlige energiske taler, prøvede ʿĀʾisha at så tvivl om 
gyldigheden af Imam ʿAlīs kalifat og forespurgte om at afgøre stridigheden 
ved rådslagning (shūrā). Eftersom Imam ʿAlī var folkevalgt til kalifembedet, 
fandt fraktionen det vanskeligt at fremhæve andre argumenter end den 
polemiske retorik om blodhævn af ʿUthmāns morder som basis for deres 
sag; en beskyldning hvor fraktionen i højere eller mindre grad promoverede 
Imam ʿAlī som værende den (med)skyldige. ʿĀʾisha var fuld besluttet på at 
fremme sagen efter bedste formåen og kontaktede endda endnu en enke af 
profeten Muḥammad og datter af den anden historiske kalif, Ḥafṣa, og 
forespurgte om at hun også tilsluttede sig deres kamp mod Imam ʿAlī – et 
tilbud som Ḥafṣa, på lige fod med Umm Salama, afslog. 

Med udsigten til at tabe kontrollen over Irak og de vestlige provinser i 
Iran var Imam ʿAlī nødsaget til at handle hurtigt. I stedet for at fokusere på 
umayyaderne med hovedsæde i Syrien, fremrykkede han i slutningen af rabīʿ 
i 36/oktober 656 sin hær mod Irak, hvor oprørerne havde garnisoneret 
Baṣra. De satte kurs mod Kūfa, hvor Imam ʿAlī på daværende tidspunkt 
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sendte enten sin søn al-Ḥasan eller en række prominente fæller, såsom 
ʿAmmār b. Yāsir, ʿAbd Allāh b. al-ʿAbbās og Muḥammad b. Abī Bakr, forud 
i håb om at de kunne opruste en hær. Imam ʿAlīs søn eller fæller formåede 
akkurat at samle en større styrke på tværs af alle stammer og klaner i Kūfa. 
Herfra marcherede Imam ʿAlī og sin hær til udkanten af Baṣra, hvorfra de 
udsendte en budbringer til oprørene og opfordrede dem til at opgive: dette 
til ingen nytte. Fredsforhandlingerne mellem oprørerne ledet af ʿĀʾisha, 
Ṭalḥa og al-Zubayr og Imam ʿAlī fejlede og endte med et slag nær Baṣra, 
bedre kendt som Kamelslaget (al-jamal), d. 15. jumada ii 36/9. december 656. 
Inden selve kampene begyndte, ville Imam ʿAlī påminde al-Zubayr om en 
forudsigelse profeten Muḥammad havde dikteret, hvor al-Zubayr ville 
kæmpe mod Imam ʿAlī i en illegitim sag – et udsagn som foruroligede al-
Zubayr meget. Det var kun efter at ʿĀʾisha og hans søn ʿAbd Allāh b. al-
Zubayr havde talt ham til ’fornuft’, at han forblev ved sin post som 
befalingsmand (amīr). Da træfningerne endelig begyndte, var Ṭalḥa en af de 
første til at falde i kamp. Det var en blandt oprørene selv, umayyaderen 
Marwān b. al-Ḥakam, der dræbte ham – angiveligt på ordre fra baglandet i 
Syrien, der anså Ṭalḥa som en af de største modstandere af ʿUthmān og 
med dette blodhævnede de ham. Formodentlig kort efter at Ṭalḥa var 
blevet dræbt, flygtede al-Zubayr fra slagsmarken – dette til ingen nytte da 
han blev indhentet og dræbt. ʿĀʾishas beskyttere kæmpede indtil slutning af 
slaget, hvorefter denne mindre skare af oprører også blev overmandet. Med 
dette kom kampene til ende. ʿĀʾisha selv, som kæmpede siddende på en 
kamelryg efter gammel arabisk skik, blev af hendes broder Muḥammad b. 
Abū Bakr bragt til Baṣra. Imam ʿAlī, som var en dygtig militærleder, kom 
ud af slaget som sejrsherre uden det store tab. Direkte efter slagets gang, 
beordrede Imam ʿAlī at de oprører, der havde flygtet fra slagsmarken, ikke 
skulle forfølges og alle de, der stadig var til stede på slagsmarken skulle 
overgive sig, aflevere deres våben og gå tilbage til deres hjem – med garanti 
om, at de ikke ville blive forfulgt. ʿĀʾisha forblev i Baṣra indtil hun 
respektfuldt blev eskorteret tilbage til Medina. 

 
Sejren ved Kamelslaget sikrede Imam ʿAlī kontrol over de to 

garnisonerede byer, som nu også fungerede som baser i kampen mod 
Muʿāwiya og umayyaderne i Syrien. I rajab 36/januar 657 flyttede Imam ʿAlī 
hovedsædet fra Medina til Kūfa i Irak, som lå mere central placeret i 
forhold til det islamiske rige, og hvorfra Imam ʿAlī kunne afværge 
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Muʿāwiyas fremmarch ind i Irak. Allerede ved ʿUthmāns død og sin 
efterfølgende udnævnelse, havde han i et brev til Muʿāwiya skrevet om 
ʿUthmāns bortgang og sit eget krav på kalifatet, hvor han beordrede 
Muʿāwiya og de noble umayyaders tilstedeværelse i Medina. Muʿāwiya 
havde svaret afvisende, både over for at komme til Medina og at acceptere 
Imam ʿAlīs kalifat. Med Muʿāwiyas afslag og sin voksende indflydelse, 
foreslog flere af Imam ʿAlīs rådgivere, at han fortsat accepterede Muʿāwiya 
som Syriens guvernør, indtil han havde større kontrol over det islamiske 
rige – et forslag som Imam ʿAlī afviste. Han svor på, at han ikke ville tillade 
den oppressive Muʿāwiya forblive i embedet. Både forinden og efter 
Kamelslaget, prøvede Imam ʿAlī ved flere lejligheder at finde en fredlig 
løsning og hermed afværge direkte konfrontation med Muʿāwiya og 
umayyaderne; dette ved at sende repræsentanter for at løse konflikten på 
diplomatisk vis. Muʿāwiya der ingen interesse havde i at overdrage sit 
embede, anvendte enhver lejlighed til at afvise enhver præsenteret 
konstruktiv løsning. I sit bagland i Syrien anvendte han samtidig 
muligheden for krigspropaganda mod Imam ʿAlī. Da fredsforhandlingerne 
mellem Imam ʿAlīs udsendinge og umayyaderne i Syrien fejlede, fremstod 
krig uundgåeligt. 

Imam ʿAlī og sin hær marchede hermed fra Kūfa mod Syrien, dette 
gennem al-Madāʾin (Seleukeia-Ctesiphon), hvor planen var at krydse ved 
midten af Eufrat ved nuværende al-Raqqa (Syrien). Der blev de bevidste 
om, at Muʿāwiya og sin hær var i fremmarch direkte mod dem. Af de to 
hære var det kun Imam ʿAlīs, der havde en større gruppe af profetens 
veteranfæller, heriblandt de medinske hjælpere (Anṣār) og fromme 
koranrecitatorer. Fra Muʿāwiyas side kunne der kun fremhæves en håndfuld 
af profetens fæller, som primært kom fra klaner, der først havde accepteret 
islam ved en senere dato; de blev derfor af mange betragtet med en vis 
skepsis. Størstedelen af den syriske hær var også blevet ledet til frontlinjen 
mod betaling og løfter om et større krigsudbytte. Muʿāwiya som aristokrat 
var en intrigant person og betalte større summer, for at modparterne skulle 
skifte side til fordel for ham. I dhū al-ḥijja 36/maj-juni 657 ankom Imam ʿAlī 
til Ṣiffīn, et område nær al-Raqqa på den nordvestlige bred af Eufrat. 
Muʿāwiya og sin stærke rådgiver og befalingsmand, ʿAmr b. al-ʿĀṣ, var 
ankommet først og taget kontrol over begge bredder og hermed forhindrede 
Imam ʿAlīs hær fra adgang til drikkevand. Træfninger brød ud over kontrol 
over bredderne og det lykkedes Imam ʿAlīs hær at tilbagedrive Muʿāwiyas 



 Imamerne 75 

 

styrker. Imam ʿAlī tillod herefter Muʿāwiyas styrker adgang til drikkevand. 
Imam ʿAlī appellerede igen til Muʿāwiya om at finde en fredelig løsning på 
konflikten og sendte budbringere i håb om at løse konflikten, dette dog til 
ingen nytte. Begge parter anvendte måneden muḥarram 37/juni-juli 657 til 
oprustning og klargøring til krig, hvor Imam ʿAlīs hær allerede var klar til 
kamp ved ṣafar/juli-august. Imidlertid havde Imam ʿAlī ingen intension om 
at starte kampene. Omsider begyndte kampene med mindre træfninger og 
ordstrid mellem begge sider. Det var under disse omstændigheder Imam ʿAlī 
udfordrede Muʿāwiya i tvekamp og afslutte kampene uden flere kampe, et 
tilbud som Muʿāwiya afslog. De efterfølgende militære konfrontationer var 
også karakteriseret ved religiøse kontroverser mellem begge sider, fx da 
ʿAmr b. al-ʿĀṣ anvendte sorte faner som han tilskrev en praksis af profeten 
Muḥammad. Imam ʿAlīs hær svarede ʿAmr b. al-ʿĀṣ fordømmende på grund 
af den fjendtlighed han udviste profeten i sin levealder og sammenlignede 
kampene mod Muʿāwiya som tilsvarende de, profeten kæmpede mod 
polyteisterne. Retorikken blev mere energisk og polemisk som kampene 
fortsatte, specielt efter at en af profeten Muḥammads og Imam ʿAlīs 
prominente fæller, ʿAmmār b. Yāsir, blev dræbt af umayyaderne. 

Den 12. ṣafar/30. juli nåede træfningerne deres største intensivitet – en 
dag der siden er blevet betegnet som Ramaskrignatten (laylat al-harīr). Ved 
daggry forekom det, at Imam ʿAlī var ved randen af sejr. Med udsynet til 
nederlag, foreslog ʿAmr b. al-ʿĀṣ over for Muʿāwiya, at deres tropper fik 
bundet kopier af Koranen på deres lanser hvorefter de blev løftet højt oppe 
blandt fortropperne, der herefter ville kræve voldgift mellem begge parter. 
Koranen skulle mægle mellem de stridende parter. Som forventet, skabte 
dette større røre blandt Imam ʿAlīs hær, hvor adskillige af de ledende 
skikkelser var koranrecitatorer (qurrāʾ). Kort forinden havde Muʿāwiya også 
sendt sin broder ʿUtba b. Abī Sufyān over til al-Ashʿath b. Qays al-Kindī, en 
af de ledende figurer i Imam ʿAlīs hær, med et forslag om våbenhvile. Det at 
al-Ashʿath blev adresseret, har tydeligvis rødder i, at han ikke var særlig tæt 
knyttet til Imam ʿAlī og dennes sag. Mødet mellem ʿUtba og al-Ashʿath 
endte med at sidstnævnte bad sine stammemedlemmer fra Kinda-stammen 
om våbenhvile og stoppe derefter kampene. Da Imam ʿAlī blev bekendt 
med ʿUtba og al-Ashʿath kald til våbenhvile og Muʿāwiya og ʿAmr b. al-ʿĀṣ 
kald til at lade Koranen dømme mellem dem, fremhævede han at dette kun 
var en krigslist for at afværge nederlag. Krigslisten virkede efter formål og 
Muʿāwiya samt mange af de, der senere blev betegnet ’separatisterne’ 
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kharijiterne (khawārij), befalede at alle kampene omgående skulle stoppe. 
Selvom Imam ʿAlī højlydt protesterede over at hverken Muʿāwiya og ʿAmr 
b. al-ʿĀṣ værnede om Koranen eller for den sags skyld religionen islam, 
insisterede de indflydelsesrige koranrecitatorer blandt Imam ʿAlīs hær på, at 
Mālik al-Ashtar—der var på randen af at overfalde Muʿāwiyas lejer—nu 
gjorde hold. Tilsvarende Imam ʿAlī, protesterede Mālik al-Ashtar over 
beslutning og fremhævede, at sejren var inden for rækkevide. Eftersom 
mange af hans soldater ikke længere ville kæmpe, ville Imam ʿAlī sende al-
Ashʿath til Muʿāwiya og forhøre ham om meningen bag at appellere til 
Koranen som mægling. Muʿāwiya foreslog at én repræsentant blev valgt fra 
begge sider til at indgå i en opmandskommission, der skulle dømme på basis 
af Koranen og at begge partier skulle acceptere udfaldet af voldgiften. Al-
Ashʿath, koranrecitatorerne og Kinda-stammemedlemmerne modsatte sig 
nominationen af en trofast fælle af Imam ʿAlī som repræsentant – både 
Mālik al-Ashtar og Ibn al-ʿAbbās blev bevidst overset til denne altafgørende 
stilling. I stedet valgte de på vegne af Imam ʿAlī, Abū Mūsā al-Ashʿarī, en 
person der tidligere havde modsat sig Imam ʿAlī og agiterede mod ham. 
ʿUtba b. Abī Sufyān og andre valgte Muʿāwiyas tætteste befalingsmand og 
rådgiver, ʿAmr b. al-ʿĀṣ, som deres repræsentant. Udover at Imam ʿAlī fra 
første færd var modvillig til at acceptere en opmandskommission, blev han 
også forhindret i at udnævne sin egen repræsentant og talsmand blandt sine 
nære fæller. 

Opmandskommissionen satte sig for at mægle i en voldsafgift. 
Formuleringen af aftalen forblev generel, hvor der kun fremgik at begge 
parter hermed accepterede at vedstå Guds kendelse, som besluttedes af 
deres respektive repræsentanter, på basis af Koranen og profetens sædvane. 
De to repræsentanter havde indtil ramaḍān måned samme år til at nå til 
enighed. Da al-Ashʿath senere fremlæste aftalen højt til Imam ʿAlīs hær, blev 
han angrebet af ʿUrwa b. Udayya, som senere blev en af de ledende 
medlemmer af kharijiterne. Her protesterede han, at enhver voldsgift i sager 
der vedrører Guds religion var foragtet, for derefter at råbe ’det tilkommer 
kun Gud at dømme’ (lā ḥukma illa lillāh), et råb der senere ville betegne 
kharijiternes kampråb. 

 
Efter afslutning af slaget ved Ṣiffīn satte Imam ʿAlī et par dage efter kurs 

mod Kūfa. Imidlertid var utilfredsheden blandt proto-separatister voksende 
og omtrent tolvtusind mand valgte at adskille sig fra Imam ʿAlīs hær. De 
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anså det som en fornærmelse, at Imam ʿAlī lod en verdslig kommission 
afgøre striden og på den måde udsatte sin gudgivet ret til menneskelig 
kendelse. Med kampråbet ’det tilkommer kun Gud at dømme’ (lā ḥukma illa 
lillāh) gjorde de gældende, at det kun er Gud, der kan afgøre, hvem der 
havde retten på sin side, og løsningen skulle udelukkende søges i Koranen. 
De anså Imam ʿAlīs accept af voldgiften som værende en handling af vantro, 
og han var nu bundet til at angre sin handling. Imam ʿAlī besvarede deres 
anklage med at fremhæve, at han ikke havde gået Koranen og profetens 
sædvaner imod og således ingen grund havde til at angre sin indgåelse i 
kommissionen. Da de nægtede at godtage Imam ʿAlīs svar, forlod de hans 
hær. I mellemtiden var voldgiften sat til at finde sted ved to forskellige 
steder, navnlig Dūmat al-Jandal og Adhruḥ (landsby i sydlig Palæstina). 
Selvom første møde endte med postyr og uden reelt tiltag, var dette alt 
andet lige en politisk sejr for Muʿāwiya, der ved Ṣiffīn stod til et nederlag. 
Hovmodigt vendte Muʿāwiya tilbage til Damaskus og udnævnte sig selv til 
kalif og modtog det syriske folks troskabsløfte før slutningen af dhū al-qaʿda 
37/april-maj 658. Imam ʿAlī tog afstand fra Muʿāwiyas selvudnævnte 
kalifembede og erklærede resultatet af opmandskommissionen som fejlslået. 
Det andet møde fandt sted i rabīʿ i 38/august-september 658 eller shaʿbān 
38/januar 659. Overordnet set var mødet overflødigt, da Abū Mūsā ikke 
længere repræsenterede Imam ʿAlī. Angiveligt mødtes ʿAmr b. al-ʿĀṣ og Abū 
Mūsā alligevel, idet Muʿāwiya så det til sin fordel at invitere andre 
prominente medinere til mødet (der hermed underbyggede hans 
selvudnævnte embede). Under mødet blev de enige om, at der skulle 
nedsættes et råd (shūrā), der skulle udvælge en ny kalif; imidlertid brød ʿAmr 
b. al-ʿĀṣ sit løfte i sidste øjeblik og erklærede Imam ʿAlī som værende afsat 
fra embedet og Muʿāwiya som værende den nye kalif. 

De mest ekstreme af separatisterne, der tidligere havde forladt Imam 
ʿAlīs hær efter slaget ved Ṣiffīn, havde nu dannet fælles font ved Nahrawān 
kanalen (øst for Tigrisfloden). Den 10. shawwāl 37/21. marts 658 udråbte de 
ʿAbd Allāh b. Wahb al-Rāsibī som deres leder. Imam ʿAlī havde i 
mellemtiden slået lejer ved al-Nukhayla (et område udenfor Kūfa), hvor han 
kaldte sine tilhængere til at tilslutte sig igen og gøre klar til krig efter 
afslutningen af voldgiftsperioden. Samtidig skrev Imam ʿAlī til separatisterne 
og forklarede dem om hans tilbagevisning af voldgiften, som den havde 
udviklet sig, og advarede dem mod at fortsætte deres oprør mod ham. 
Imam ʿAlī begyndte således at blive presset fra flere fronter samtidig. 
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Opmandskommissionen gav Muʿāwiya mulighed for at omrokere sine 
tropper og styrke sin position. Inden længe blev guvernøren i Egypten væltet 
af Muʿāwiyas fremmarch, og provinsen kom under syrisk kontrol. Samtidig 
begyndte separatisterne at begå udåd nær Imam ʿAlīs hovedstad. Kort 
derefter marcherede Imam ʿAlīs hær fra Kūfa mod Syrien for at konfrontere 
den selvudnævnte kalif Muʿāwiya og umayyaderne igen. Undervejs var der 
adskillige iblandt Imam ʿAlīs hær, der frygtede for deres liv og ejendom, og 
valgte at gøre hold; de foreslog først at kæmpe mod separatisterne ved 
Nahrawān kanalen forinden de forsatte videre mod Syrien. Imam ʿAlī var 
nødsaget til at bøje sig for deres krav, da han ellers stod uden en reel hær, 
der kunne modstå de syriske styrker. Ved Nahrawān kanalen advarede han 
separatisterne endnu engang, hvor han tilbød dem amnesti, hvis de valgte at 
vende tilbage til Kūfa. Visse accepterede amnesti, mens endnu andre 
tilsluttede sig Imam ʿAlīs hær, efter at han havde leveret en kraftfuld tale. De 
resterende støttede op om deres leder ʿAbd Allāh b. Wahb og gjorde klar til 
kamp. Imam ʿAlī gav hermed ordren til, at separatisterne skulle have lov til 
at angribe først. Slaget ved Nahrawān kanalen fandt sted d. 9. safar 38/26. 
juli 658 og var hurtig overstået, hvorpå Imam ʿAlī kom ud sejrrig med et 
meget lille tab. 

Efter slaget ved Nahrawān kanalen ville Imam ʿAlī genoptage sin 
fremmarch mod Syrien, men al-Ashʿath b. Qays og andre fritog sig selv 
under påskud af, at de var udmattet efter kampene mod separatisterne. 
Med sin list og intrigante karakter, havde Muʿāwiya sendt adskillige breve til 
ledende skikkelser i Irak, heriblandt al-Ashʿath, og lovede dem store 
pengegaver. Samtidig, da han blev bevidst om Imam ʿAlīs fremmarch, satte 
Muʿāwiya og sin hær kurs mod Ṣiffīn igen, hvor de slog lejr. De ledende 
skikkelser i Imam ʿAlīs hær tilskyndede at gøre hold ved Kūfa, hvor de 
kunne hvile og opruste inden fremmarchen. Imam ʿAlī så sig igen nødsaget 
til at imødekomme deres krav og slog lejr ved al-Nukhayla nær Kūfa. Efter 
en kort stund vendte Imam ʿAlī tilbage til tropperne i Kūfa og pressede på 
for at fortsætte kampene mod den syriske hær, ikke desto mindre var der 
ingen reel hær, som trådte frem og støttede hans sag mod Muʿāwiya og 
umayyadernes fremmarch fra Syrien. Hermed blev den syriske ekspedition 
sat i bero og ville aldrig blive genoptaget. 

 
Den 19. ramaḍān 40/25. januar 661 blev Imam ʿAlī dolket i hovedet med 

et forgiftet sværd, idet han tidlig morgen kom ind i Kūfas hovedmoské for at 
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fremsige tidebønnen. Han blev såret og forgiftet i moskéen og døde to dage 
senere d. 21. ramaḍān 40/27. januar 661 af sine kvæstelser. Hans 
attentatmand var ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAmr b. Muljam al-Murādī. Den 
klassiske beskrivelse af plottet mod Imam ʿAlī beretter om tre separatister, 
der havde overlevet slaget ved Nahrawān og ville herefter indgå i en 
gensidig pagt om at snigmyrde både ʿAlī, Muʿāwiya og dennes kommandør 
ʿAmr b. al-ʿĀṣ. Selvom dette sagn er den mest almenkendte historie bag 
martyriet af Imam ʿAlī, hersker der en del tvivl hvad angår dens sandfærdige 
karakter – dette oftest i relation til de andre to mænds indsats for at dræbe 
Muʿāwiya og ʿAmr b. al-ʿĀṣ. Hertil vides det at Imam ʿAlīs attentatmand, 
Ibn Muljam, var en del af Tujīb- og Murād-klanerne, begge dele af den 
større Madhḥij-stamme, der havde et stærkt bånd til Kinda-stammen. 
Ligeledes vides det, at efter Imam ʿAlī ankom til Kūfa, boede han sammen 
med al-Ashʿath b. Qays fra Kinda-stammen. Kilder tegner et billede af al-
Ashʿath som iværksætteren og udtænkeren af plottet, der blev gennemført af 
Ibn Muljam. I overleveringstraditionerne læses der akkurat om en al-
Ashʿath, der ved en given lejlighed udråber en dødstrussel mod Imam ʿAlī 
og senere som udtænkeren af plottet mod Imam ʿAlī. I endnu en 
overleveringstradition fremgår det specifikt, at da Imam ʿAlī gik ind i 
moskéen i Kūfa, ville al-Ashʿath underrette Ibn Muljam om at haste 
forinden daggry. Ydermere sendte al-Ashʿath sin søn over til Imam ʿAlī for 
at vurdere hans forhold, efter han var blevet dolket og fra ordlyden af 
overleveringen fremgår det klart, at fokus var på at Imam ʿAlī ikke ville 
overleve. Selv efter faldet af umayyaderne og abbasidernes tilblivelse et 
århundred senere, ville den abbasidiske kalif al-Manṣūr omtale Imam ʿAlīs 
død som værende et plot af sin egne tilhængere. Hvad angår Ibn Muljam 
som gennemfører af plottet, er det berettet at mens han dolkede Imam ʿAlī, 
udråbte han separatisternes kampråb ’det tilkommer kun Gud at dømme’. 

 
Selvom byen Najaf danner rammer for Imam ʿAlīs mausoleum (ḥaram), 

har der over tid hersket en del tvivl om Imam ʿAlīs jordiske rester egentlig 
ligger begravet der. Der er overleveringer, der beretter, at han angiveligt 
ligger begravet andetsteds i Kūfa og endnu andre, i Damaskus, Medina, 
Mekka, Rayy eller Ṣiffīn, eller at hans gravsted er ukendt. Herudover er det 
mest velkendte sted udover Najaf, navnlig den Blå Moské, Mazār-e Sharīf, i 
nuværende nordlige Afghanistan. Der er dog ingen historiske kilder, der kan 
bekræfte at Imam ʿAlī skulle have været jordfæstet ved Mazār-e Sharīf. 
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Selvom disse og talrige andre steder er blevet præsenteret, er der over tid 
med efterprøvningen af sunde overleveringstraditioner, enstemmig enighed 
blandt samtidige Shīʿa lærde, at Imam ʿAlīs sønner og prominente fæller var 
bekendte med det eksakte sted, hvor Imam ʿAlī blev jordfæstet. Tilsvarende 
er disse enstemmige enige om, at al-Ḥasan var den der bragte sin fader til et 
sted ved navn Najaf og begravede ham mellem adskillige jordforhøjninger 
og bevarede et mentalt billede af stedet. Han og de prominente fæller, der 
var bekendt med gravstedet, holdt dette sted i skjul, hvor gravstedet først 
blev offentliggjort til det brede fællesskab ved en senere lejlighed. 
Størstedelen af nutidige Shīʿa accepterer også, at Najaf er stedet, hvor Imam 
ʿAlī ligger begravet. Siden det 2./8. århundrede har byen fungeret som mål 
for Shīʿa pilgrimme. Som led af dette har en større by udviklet sig omkring 
denne plads. Najaf er i årenes løb også blevet bosat af eminente Shīʿa 
retskyndige (ʿulamā) og er kendt som det største Shīʿa islamiske 
lærdomscenter, kun i nyere tid overgået af Qom i Iran. 

Det særegnet navn ʿAlī, dannet fra rodbogstaverne ʿ-L-Y, gengiver 
’højnelse, ophøjethed’ (ʿuluww); dets adjektiviske form, ʿalī, betegner således 
’ophøjet’. Overleveringstraditioner omhandlende Imam ʿAlīs navn 
bekræfter også denne udlægning og samtidig tilskriver ham en ’ophøjet’ 
status for sin exceptionelle karakter. Imam ʿAlīs moder Fāṭima bint Asad 
havde oprindeligt navngivet ham ’Ḥaydar’ (løve) ved hans fødsel, et navn 
som ʿAlī også selv anvendte ved bestemte lejligheder (fx under den poetiske 
tilkendegivelse ved slaget af Khaybar). Imam ʿAlīs fader Abū Ṭālib ville det 
anderledes og ændrede således navnet til ʿAlī i stedet for – et navn der 
forekommer til at være unikt af sin tidsalder (eftersom ingen arabiske kilder 
betegner nogen ved dette navn forinden Imam ʿAlī). Herudover omtalte 
profeten Muḥammad til tider Imam ʿAlī som sin ’broder og mest 
sandfærdige’ (akhī wa al-ṣiddīq al-akbar). Den omtalte overleveringstradition 
identificerer Imam ʿAlī som værende en af de tre sandfærdige (ṣiddīq), hvor 
de to andre er de unavngivne sandfærdige koraniske helgener (cf. 36:20-27; 
40:28-45). Profeten gav også Imam ʿAlī navnet ’al-Fārūq’ (en som skelner 
[fāriq] mellem det sande og falske). Hertil bliver han også tiltalt som ’Walī’ 
(arving) i forlængelse af Ghadīr Khumm begivenheden og ’Yaʿsūb al-Dīn’ 
(religionens leder). Endnu andre overleveringstraditioner fremhæver, at 
profeten Muḥammad ved en lejlighed havde set Imam ʿAlī liggende på 
jorden, hvorefter profeten støvede jorden af hans skuldre for derefter at 
kalde ham ’Abū Turāb’ (støvets fader). Det nok mest velkendte tilnavn for 
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Imam ʿAlī er ’Amīr al-Muʾminīn’ (de troendes fyrst) – et tilnavn som 
profeten Muḥammad havde tildelt Imam ʿAlī i sin levetid. 

 
Ikke alene er Shīʿa beskrivelsen af Imam ʿAlī legendarisk, hvor han anses 

som det perfekte menneske (insān al-kāmil), men historien tegner også et 
noget enestående portræt af ham. Selv blandt Sunnī anses han næsten for at 
have legendariske karakter, især for hans væld af dyder og viden. Hans 
heltemod i kamp, ædelmodighed over for sine besejrede modstandere, 
veltalenhed og dyb viden om islam kan ikke betvivles, da historikere på 
tværs af denominationer entydigt anerkender dette. Han er også kendt som 
faderen for studiet af arabisk grammatik, dette gennem sine fæller Abū ʿAbd 
al-Raḥmān al-Sulamī, Abū al-Aswad al-Duʾalī, ʿAbd al-Raḥmān b. Abī 
Laylā og Zirr b. Ḥubaysh, og ligeledes stifteren for den korrekte måde at 
recitere Koranen på. Hans diskurser og breve, især de som er samlet i 
bogen ’Elokvensens Stil’ (Nahj al-Balāgha), er blandt de tidligste islamiske 
værker, som berører emnerne filosofi, teologi og etik. Nævneværdigt er det, 
at over historiens gang har der været en vis usikkerhed om netop 
autenticiteten af bogen, som den er tilskrevet Imam ʿAlī – (blandt andet på 
grund af enkelte kritikere, der har sået tvivl om dens oprindelse). Shīʿa lærde 
har ihærdigt tilbagevist enhver anklage af bogens autenticitet, og at den 
skulle være tilskrevet andre end Imam ʿAlī. Nutidige vestlige islamforskere 
underbygger denne udlægning, hvor blandt andet Moktar Djebli i 
Encyklopædien om Islam (EI2) opsummerer sit omfattende studie af 
’Elokvensens Stil’ som følgende, 

Det er ubestrideligt… at en stor del af Nahdj [sic] retmæssigt kan tilskrives 
ʿAlī, specielt bestemte historiske og lovtalende passager – selvom det er 
vanskeligt at konstatere ægtheden af de mere apokryfiske afsnit… Ydermere, 
har det været muligt at identificere et betydeligt antal passager samt deres 
respektive fulde isnāds, som kan dateres tilbage til ʿAlīs tidsalder. Disse tekster 
har været berettet af klassiske lærde med renommé, såsom al-Ṭabarī, al-
Masʿūdi, al-Jāḥiẓ og mange andre. 

Tilsvarende er Imam ʿAlīs juridiske afgørelser inden for retsvidenskab 
højt anset af både Sunnī som Shīʿa kyndige; selv en personlighed som den 
anden historiske kalif, ʿUmar, anså ham som den ’bedste dommer’. Blandt 
Shīʿa anses Imam ʿAlīs korte periode som kalif som den gyldne æra, da det 
muslimske fællesskab har været retledt—som intensionen altid har været—
af den guddommelige udnævnt imam. 
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Al-Ḥasan, Anden Imam 
Efter at have overværet snigmordet på Imam ʿAlī valgte størstedelen af 

hans følgere, fæller og medlemmer fra hans tidligere hær i Kūfa og omegn 
at give løfte om troskab til hans ældste søn, al-Ḥasan. Heriblandt var der 
adskillige ældre og prominente figurer fra Medina (Anṣār) og Mekka 
(Muhājirūn). Der er ingen beretninger om dissens hvad angår udnævnelsen 
af al-Ḥasan som kalif i 40/661, dette både blandt de tilstedeværende 
muslimske bevægelser i Kūfa, samt i Mekka og Medina i det fjerntliggende 
islamiske rige. I efterspillet af snigmordet på Imam ʿAlī havde aspiranterne i 
Kūfa samlet sig om den nyudnævnte kalif i appel om at modstå Muʿāwiyas 
syriske ledede hær – dette selvom al-Ḥasan blev mødt med en vis skepsis, 
om han ville fortsætte krigsplanerne mod den umayyadiske hær, der hvor 
hans fader havde sluppet. Al-Ḥasan som person var siden sin tidlige 
ungdom kendt som en fredselskende person, der næppe så krig som middel 
til løsning af konflikter. 

Som nyudnævnt kalif, skrev al-Ḥasan et brev til Muʿāwiya, hvori han 
tilkaldte ham til at afgive troskabsløfte, eftersom han havde større ret til 
lederskabet som værende barnebarnet af profeten Muḥammad. Muʿāwiya 
svarede afkræftende, hvortil han i stedet bad al-Ḥasan om at acceptere ham 
som værende hersker. Hertil tilføjede Muʿāwiya, at hvis al-Ḥasan var villig 
til at acceptere dette, ville han: (i.) overgive alle administrative håndteringer 
af Iraks statskasse til al-Ḥasan (samt alle indtægter fra en selvvalgt provins i 
Irak), og (ii.) kalifatembedet til al-Ḥasan ved sin død; dette udover et løfte 
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om at konsultere al-Ḥasan i alle regeringssager. Al-Ḥasan valgte bevidst 
ikke at svare Muʿāwiya, hvorefter Muʿāwiya fremsendte endnu et brev; 
denne gang af mere truende karakter, hvor han klargjorde, at han nu havde 
mobiliseret sin hær med det formål at invadere Irak. Muʿāwiya, som en 
erfaren aristokrat, var både bevidst om al-Ḥasans pacifistiske figur og havde 
en klar hensigt med at presse al-Ḥasan til at abdicere sin legitime ret. For 
selv hvis Muʿāwiya skulle mødes og besejre al-Ḥasan ved slagsmarken, ville 
endnu en anden bare tage dennes plads og opstille sig som rival. Det var 
kun gennem al-Ḥasans abdikation og frasigelse af sit legitime embede, at 
Muʿāwiya kunne underbygge legitimiteten af sin egen ret til kalifembedet. 
Koste hvad det ville. For Muʿāwiya var profetens barnebarn al-Ḥasan netop 
midlet, hvormed han kunne legitimere sin ret til lederskabet. Midlet 
hvormed Muʿāwiya opnåede dette var sekundært af relevans til sit mål. Så 
efter at prøve at bestikke al-Ḥasan fra embedet (og al-Ḥasan ikke faldt for), 
valgte han nu at true den fredselskende al-Ḥasan med krig. 

Som svar på umayyadernes fremmarch, valgte al-Ḥasan at fremrykke 
mod Syrien som modsvar på truslen. I mellemtiden spredte Muʿāwiya falske 
beretninger og underkøbte de folk, der ville tage imod betaling for at 
underminere al-Ḥasans kalifat. Kort efter al-Ḥasan og sin hærs fremmarch, 
gjorde de hold ved Sābāṭ (nær al-Madāʾin). Her adresserede al-Ḥasan sin 
hær, hvor hans tale gav udtryk for hans pacifistiske karakter og tilbøjelighed 
til at finde en fredelig løsning, hvis muligt. Akkurat idéen om fred med den 
syriske hær, med Muʿāwiya i spidsen og umayyaderne generelt, fremkaldte 
et mytteri iblandt al-Ḥasans overvejende irakiske hær. De så det ikke i deres 
interesse, at al-Ḥasan skulle abdicere sin legitime ret over for nogen som 
helst, for slet ikke over for en intrigant syrisk aristokrat, der var indædt 
fjende af hans fader. Med dette brød der større tumult ud blandt al-Ḥasans 
hær, hvor visse bakkede op om en mulig fredsaftale og andre anså enhver 
form for abdicering, alliance eller fredsaftale som et nederlag. Efter et større 
postyr, blev der bragt orden i hærens formation igen som fortsatte 
fremmarchen mod umayyaderne. En vis al-Jarrāḥ b. Sinān, med 
separatistiske (khawārij) tendenser, havde formået at blande sig med al-
Ḥasans konvoj. Dernæst ville al-Jarrāḥ angribe al-Ḥasan og beskylde ham 
for at have tildelt Gud partnere (dvs. indgået i polyteisme), på lige fod som 
sin fader Imam ʿAlī havde gjort. Med en spidsøkse formåede al-Jarrāḥ at 
danne en større blødende flænge i al-Ḥasans lår, forinden al-Jarrāḥ blev 
overmandet og dræbt. 
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Mens al-Ḥasan blev bragt til al-Madāʾin for at blive behandlet for såret, 
prøvede Muʿāwiya ihærdigt at underkøbe al-Ḥasans tilhængere og 
underminere hans befalingsmænd. Muʿāwiya formåede på daværende 
tidspunkt at bestikke al-Ḥasans kommandør, ʿUbayd Allāh b. al-ʿAbbās, 
med et løfte om en million dirham. I nattens ly deserterede ʿUbayd Allāh fra 
al-Ḥasans hær. Med dette træk havde Muʿāwiya håbet på at svække al-
Ḥasans front, men tværtimod ville det vise sig at falde til al-Ḥasans fordel. 
Med ʿUbayd Allah som desertør, tog den handlekraftige Qays b. Saʿd rollen 
og blokkerede for de syriske ledede træfninger. Da Muʿāwiya indså, at det 
ikke var muligt at bestikke Qays med verdslige goder, fandt han sig i en 
vanskelig situation, hvor han var nødsaget til at forhandle med al-Ḥasan 
igen. Efter en række brevudvekslinger mellem begge parter, foreslog 
Muʿāwiya over for al-Ḥasan at overdrage kalifembedet til ham ved sin død, 
bevillige ham årligt en million dirham fra statskassen samt grundskatten af 
områderne Fasā og Darābjird. Da al-Ḥasan læste brevet kommenterede 
han herpå ved at fremhæve, at Muʿāwiya prøvede at appellere til hans 
grådighed, en ting som selv hvis han ønskede det, ville han ikke abdicere 
herfor. I stedet fremsendte al-Ḥasan et brev til Muʿāwiya, hvor han 
fremhævede, at han ville give ham troskabsløfte, hvis Muʿāwiya bevilligede 
sikker passage til folket. Herefter sendte Muʿāwiya ham et blankt forseglet 
ark, hvor han inviterede al-Ḥasan til at stipulere, hvad som helst han 
ønskede. Al-Ḥasan skrev, at han abdicerer styret til Muʿāwiya på den 
betingelse af, at Muʿāwiya skulle handle i henhold til Guds bog (Kitāb Allāh), 
profetens sædvane (sunna) og præcedens (sīra) af de retskafne kaliffer. 
Muʿāwiya skulle ikke have muligheden for at udnævne en succession som 
arvtager, men i stedet skulle lederskabet tilfalde al-Ḥasan eller sin broder al-
Ḥusayn (eller ved rådslagning). Alle muslimer skulle være trygge, uanset 
deres personlighed, ejendom eller afkom. Afsluttende skulle Muʿāwiya 
hverken søge at gøre skade på al-Ḥasan eller hans ledsagere, både offentligt 
og i skjul. Muʿāwiya modtog det forseglede brev med al-Ḥasans stipulering 
kort derefter. Al-Ḥasan abdicerede således kalifatet og kontrollen over Irak i 
rabīʿ ii 41/august 661 til Muʿāwiya – syv måneder efter, at al-Ḥasan var 
blevet udnævnt som kalif. 

 
Efter abdikationen trak al-Ḥasan sig tilbage fra Kūfa til Medina. Her 

nægtede han at involvere sig i politiske anliggender, selvom mange stadigt 
nærede håb om al-Ḥasans successionen til kalifatet ved Muʿāwiyas død. 
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Umayyadernes propaganda begyndte at insinuere, at al-Ḥasan planlagde at 
avancere mod kaliffen. Al-Ḥasan blev på ordre af Muʿāwiya forgiftet af sin 
kone Jaʿda (datter af al-Ashʿath b. Qays al-Kindī) i år 50/670. Ganske givet 
var der intet, der kunne passe Muʿāwiya bedre, da han hermed banede vej 
for sin plan om at efterlade lederskabet til sin søn Yazīd. 

 
Al-Ḥasan døde i henhold til de mest pålidelige kilder enten d. 7., 28. 

ṣafar/6., 28. marts, eller d. 5. rabiʿ i/2. april i 50/670, hvor førstenævnte 
datoer er velkendte Shīʿa sørgedage. Forinden sin død havde al-Ḥasan 
testeret over for sin familie, at han ved sin død gerne ville begraves ved sin 
bedstefar profeten Muḥammad – hvis de dog frygtede ondt, skulle de 
begrave ham ved sin moder Fāṭima. Da begravelsesceremonien skulle til at 
begynde, provokerede det næsten kampe mellem hashimitterne og 
umayyaderne. For at imødekomme al-Ḥasans ønske, blev han begravet ved 
sin moder Fāṭima i gravpladsen Baqīʿ al-Gharqad i Medina. Hans gravplads 
blev efterfølgende et objekt for pilgrimme, især blandt Shīʿa. Senere blev et 
mausoleum med klokkeformet kuppel bygget over pladsen, angivelig en af 
de højeste på hele gravpladsen. Dette blev dog over to gange, både i 1806 
og 1927, ødelagt af wahhābitter (wahhābīyya), og pladsen ligger til dato stadig 
i ruiner. 

 
I sin barndom var al-Ḥasan opvokset i Muḥammads hjem, dette indtil 

han blev syv år, da profeten afgik ved døden. Muḥammad havde navngivet 
’al-Ḥasan’ ved fødslen, selvom Imam ʿAlī havde valgt et andet navn for det 
nyfødte barn. Der er talrige overleveringstraditioner, der illustrerer den 
store blidhed og kærlighed profeten viste over for sine to børnebørn (navnlig 
al-Ḥasan og al-Ḥusayn), hvilket han ej heller skjulte i offentligheden. Her 
beskrives Muḥammad som en kærlig bedstefader, der blandt andet løftede 
dem på sine skuldre, satte dem på sit skød, kyssede dem på deres maver, 
tillod dem at ride på sin ryg (mens han befandt sig i den bøjende tilstand af 
tidebønnen) og afbrød sine taler for at kærtegne dem, mens de ville klatre 
op af talerstolen for at slutte sig til deres bedstefader. Hertil er der også to 
velkendte beretninger, som er overleveret af profeten: ved flere lejligheder 
ville Muḥammad tiltale begge sine børnebørn som ’ungdommens mestrer 
(sayyidā al-shabāb) af Paradiset’ samt forudsige, at al-Ḥasan ville skabe fred 
mellem to muslimske fraktioner. Igennem sin senere ungdom og 
voksenalder beskrives al-Ḥasan også som en fredselskende person, der 
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gjorde sit bedste for at undgå splittelse i fællesskabet. Udseendemæssigt 
mindede al-Ḥasan i højere grad om sin bedstefader Muḥammad, end sin 
yngre broder, al-Ḥusayn, gjorde. Gennem sin ungdom og voksenalder var 
han kendt for salig og andægtig karakter. 
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Al-Ḥusayn, Tredje Imam 
Med al-Ḥasans død i 50/670 blev situationen med Muʿāwiya yderligere 

anspændt. Al-Ḥasan havde kort forinden sin død nægtet at sætte navn på 
den mistænkte morder—angiveligt Muʿāwiya—over for sin broder, da han 
ikke ønskede, at byrde al-Ḥusayn med gengældelse. Mens al-Ḥasan stadig 
var i live, spillede al-Ḥusayn en sekundær rolle; men efter hans død, blev al-
Ḥusayn familiens overhoved og samtidig fokuspunktet blandt Kūfas 
aspiranter, som nu var ivrige til at give løfte om troskab til ham. Lederne 
blandt aspiranterne mødtes hemmeligt hos Sulaymān b. Ṣurad og skrev til 
al-Ḥusayn om deres sorg over hans broders død, og at de hermed 
bekræftede deres loyalitet over for ham. De informerede ham om den høje 
anseelse Kūfa-folket havde om ham og håbede, at han i fællesskab med dem 
ville konfrontere Muʿāwiya. Al-Ḥusayn svarede hertil, at han var bundet af 
den fredsaftale, som var indgået af hans broder al-Ḥasan; så længe 
Muʿāwiya levede, bad han dem om at udelukke denne idé. Afsluttende 
tilføjede han, at hvis han stadig var i live ved Muʿāwiyas død, ville han 
informere dem om sine planer herom. 

Muʿāwiya døde 15. rajab 60/22. april 680, men forinden havde han 
arrangeret, at sønnen Yazīd skulle efterfølge ham. I fællesskab med en 
række af Muḥammads ansete fællers sønner, modstod al-Ḥusayn Muʿāwiyas 
krav om at give løfte om troskab til Yazīd, da dette nemlig var i strid med 
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begge Muʿāwiyas tidligere indgåede aftaler; henholdsvis den med al-Ḥasan 
og en aftale om, at udnævnelsen skal vende tilbage til al-Ḥusayn eller ved 
rådslagning (shūrā). 

Straks efter sin faders død instruerede Yazīd Medinas guvernør i at 
tvinge al-Ḥusayn til at give løfte om troskab til ham som nyudnævnt kalif. 
Som led af dette valgte al-Ḥusayn at flytte fra Medina til Mekka, som på 
daværende tidspunkt fungerede som et fristed. Lederne blandt Kūfa-folkets 
aspiranter skrev nu igen til al-Ḥusayn, hvor de lovpriste Gud for, at tyranen 
Muʿāwiya var gået bort: ham som uretmæssigt havde taget magten fra det 
muslimske fællesskab uden rådslagning, beslaglagt fast ejendom erhvervet 
under erobring (fayʾ) og tildelt det til de rige og magtfulde samt behandlede 
folket uretmæssigt. De opfordrede al-Ḥusayn til at tilslutte sig dem, dette 
blandt andet på grund af, at de ingen imam havde. Ydermere informerede 
de ham, at de bevidst ikke deltog i fredagsbønnen bag den syriske udnævnte 
guvernør, Nuʿmān b. Bashir, i Kūfa, og at de ville jage ham ud af byen så 
snart al-Ḥusayn accepterede at bistå dem. Al-Ḥusayn svarede bekræftende 
på deres breve, at han kunne forstå de ingen imam havde og ønskede, at 
han skulle lede og forene dem. Det var herefter, at han sendte en 
udsending, hans fætter Muslim b. ʿAqīl, fra Mekka til Kūfa for at vurdere 
situationen. Hvis han fandt dem forenede om denne sag, ville han i al hast 
imødekomme deres ønsker. Muslim b. ʿAqīls mission var til at begynde med 
succesfuld. Ved hans ankomst til Kūfa blev store møder afholdt, hvor 
tusinder af deltagere gav løfte om troskab til al-Ḥusayn. Trods de 
entusiastiske tilbagemeldinger fra sin fætter Muslim, blev al-Ḥusayn advaret 
af en række personer mod at drage til Kūfa. Kūfa-folket havde nemlig 
tidligere været en mikstur i deres support over for både hans fader og 
broder. Trods flere advarsler valgte al-Ḥusayn alligevel at sætte ud mod 
Kūfa d. 8. el. 10. dhū al-ḥijja 60/10. el. 12. september 680, ledsaget af små 50 
armerede mænd og et antal nære beslægtede kvinder og børn. 

Situationen i Kūfa blev ændret radikalt da Yazīd skiftede guvernøren 
Nuʿmān b. Bashir ud med den mere handlekraftig ʿUbayd Allāh b. Ziyād. 
Yazīd, som var fuld bevidst om den anspændte situation, ville føre en hård 
kurs mod Muslim b. ʿAqīl og aspiranterne. Det var her ʿUbayd Allāh b. 
Ziyād trådte i karakter. Det lykkedes ʿUbayd Allāh at true stammelederne 
med døden til følge, hvis de eller deres medlemmer aspirerede til support 
for al-Ḥusayn og anstiftede uro. Det var herefter, at en revolte mod 
guvernøren fejlede, da det mislykkede aspiranterne at besætte guvernørens 
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palads. Muslim b. ʿAqīl blev taget til fange og udleveret til ʿUbayd Allāh, 
som beordrede ham halshugget på toppen af sit palads for derefter at smide 
hans døde legeme ned til folkemængden. Efterfølgende skrev kaliffen Yazīd 
til ʿUbayd Allāh og roste i høje toner den resolutte handling og beordrede 
ham nu til at holde udkig efter al-Ḥusayn og hans ledsagere. Selvom al-
Ḥusayn igen blev advaret om situationen i Kūfa, fortsatte han alligevel ad 
samme kurs og afslog andre alternative veje, som angiveligt ville have sikret 
hans position. Regelmæssigt ville al-Ḥusayn takke sine rådgivere for deres 
bekymring, men afslå at afvige fra sin mission og svare hertil, at udkommet 
af denne affære er alene Guds beslutning. Det lykkedes en mindre skare af 
hans tilhængere at snige sig ud af Kūfa og tilslutte sig hans styrker, mens 
andre forsøgte forgæves og blev arresteret. Størstedelen af Kūfa-folket blev 
dog enten overvældet af ʿUbayd Allāhs terrorregime eller af grådighed for 
de penge ʿUbayd Allāh tilbød, og således bevidst negligerede deres tidligere 
indgået troskabsløfte til støtte for al-Ḥusayn. 

 
Kort efter at have forladt et område ved navn Sharāf, fik al-Ḥusayns 

ledsagere øje på ridende tropper på omtrent tusind mand, som red under 
kommandoen af al-Ḥurr al-Tamīmī fra Kūfa. Al-Ḥusayn ændrede nu kurs i 
retning mod tropperne og mødtes med dem ved Dhū Ḥusum, et område 
nær Karbalāʾ (omtrent 100 kilometer sydvest for Bagdad). Al-Ḥusayn bedte 
om at få bønnekaldet fremsagt, hvorefter al-Ḥurr og sine tropper stillede sig 
op bag al-Ḥusayn, som ledte tidebønnen. Forinden bønnen havde han 
adresseret tropperne og påmindet dem om, at det havde været dem selv, der 
havde inviteret ham til Kūfa, fordi de manglede en imam. Al-Ḥusayn 
fortsatte, at han ville fortsætte mod Kūfa med deres support, men hvis de 
var modvillige, ville han vende tilbage til Medina. Hertil modtog han ikke 
noget svar fra al-Ḥurr; igen ved eftermiddagsbønnen ville han fremføre 
samme betingelser. Her understregede al-Ḥusayn yderligere Ahl al-Bayts 
given ret til lederskab og nævnte de talrige breve, han havde modtaget fra 
Kūfa-folket om at komme til deres undsætning. Da al-Ḥurr svarede, at de 
ikke var bekendt med de omtalte breve, fik han fyldte saddeltasker med 
breve bragt foran sit åsyn – talrige breve, som opfordrede al-Ḥusayn til at 
komme og bistå Kūfa-folket. Al-Ḥurrs bemærkning hertil var, at det ikke 
var dem, der havde sendt disse breve, og han blot var blevet beordret at 
bringe al-Ḥusayn og sine ledsagere til guvernøren ʿUbayd Allāh b. Ziyād. 
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Da al-Ḥusayn modsatte sig dette og besluttede sig for at fortsætte som 
hidtil planlagt, ville al-Ḥurr blokere hans vej. Dette endte i en heftig 
konfrontation, hvor al-Ḥurr forklarede, at han ikke var blevet sendt for at 
bekrige al-Ḥusayn og hans ledsagere, men at bringe dem til Kūfa. Hvis al-
Ḥusayn ikke ville ledsage ham, ville han hverken tillade dem at tage ruten 
mod Kūfa eller tilbage til Medina. Efter en del forhandlinger accepterede 
al-Ḥusayn at fortsætte i en retning væk fra Kūfa (nordpå langs Eufrat), mens 
al-Ḥurr skrev til ʿUbayd Allāh for yderligere instruktioner. Samtidig ville al-
Ḥurrs tropper skygge og overvåge al-Ḥusayns færden og advare dem om, at 
hvis det endte med kamp ville det resultere i en ren massakre for al-Ḥusayn 
og hans mindre skare af ledsagere. 

Ved al-Ḥusayns ankomst til Ninawā distriktet (nær Karbalāʾ) modtog al-
Ḥurr de afventede instruktioner om nu at tvinge al-Ḥusayn til at slå lejr på 
en blottet slette, et sted uden mulighed for befæstning eller adgang til 
essentielt drikkevand. ʿUbayd Allāhs intension var her klar: al-Ḥusayn skulle 
tvinges til at indlede kampene eller overgive sig til Kūfas guvernør for 
herefter at give løfte om troskab til Yazīd. Som al-Ḥurr forhindrede al-
Ḥusayn i at drage længere ind i Ninawā eller Ghādhiriyya (distriktet nord 
for Karbalāʾ), var al-Ḥusayn og sine ledsagere nødsaget til at slå lejr på 
Karbalāʾs åbne sletter d. 2. muḥarram 61/2. oktober 680. 

Den følgende dag ankom yderligere firetusind tropper fra Kūfa under 
feltherren ʿUmar b. Saʿd b. Abī Waqqāṣ’ kommando. ʿUbayd Allāh havde 
tidligere udnævnt ʿUmar b. Saʿd som Rayys guvernør. Han havde 
tilbagekaldt ʿUmar b. Saʿd fra en igangværende mission for nu at lede sine 
tropper mod al-Ḥusayn. Som søn af en af de mest eminente ledsagere af 
profeten Muḥammad, ville ʿUmar nødig anvende tvang mod profetens 
barnebarn og forespurgte derfor guvernøren om at blive fritaget for denne 
mission. Hertil svarede ʿUbayd Allāh intimiderende, at hvis han nægtede at 
gå al-Ḥusayn i møde, skulle han aflevere sit forseglede dokument med 
retten til guvernørembedet. Efter en vis forsinkelse accepterede ʿUmar 
ordren, men håbede stadig på, at de kunne undgå kamp. Ved ankomst til 
Karbalāʾs sletter sendte han et brev til al-Ḥusayn, hvor han forespurgte om 
al-Ḥusayns intension for at komme til Irak. Al-Ḥusayn svarede, at han var 
blevet inviteret af Kūfa-folket, men hvis de nu var modvillige, ville han 
vende tilbage til Medina. Da ʿUmar b. Saʿd rapporterede dette til ʿUbayd 
Allāh, fik han tilbagemeldingen at tilbyde al-Ḥusayn og hans ledsagere 
muligheden for at give løfte om troskab til Yazīd. Hvis de gjorde som 
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påkrævet, ville han tage sagen op til yderligere betragtning. Kort efter 
beordrede han yderligere ʿUmar b. Saʿd til at blokere al-Ḥusayn og hans 
ledsagere fra adgang til drikkevand fra Eufrat. Selvom ʿUmar 
udstationerede omtrent 500 mænd langs floden, var de ude af stand til at 
forhindre al-Ḥusayns broder, al-ʿAbbās, og en halvtreds mand til at fylde 
deres vandbeholdere i nattens ly. I forlængelse heraf, valgte 
befalingsmændene at styrke fronten ved Eufrat, så de fremadrettet ikke 
kunne tilgå drikkevandet. 

Forhandlingerne mellem al-Ḥusayn og ʿUmar b. Saʿd endte i 
hårdknude. Overleveringerne beretter tvetydigt om det, partnerne internt 
blev enige om. Det forekommer dog højst usandsynligt, at al-Ḥusayn ved 
dette stadie ville acceptere at give troskabsløfte til Yazīd. Dette set i lyset af 
al-Ḥusayns religiøse overbevisning, som også harmoniserer med 
præsentationen af de tidligst daterede beretninger om begivenheden. 
Uanset hvilket forslag ʿUmar b. Saʿd præsenterede over for ʿUbayd Allāh, 
var de tydeligvis udformet så partnerne undgik kampe eller overgivelse af al-
Ḥusayn til Kūfas guvernør. ʿUbayd Allāh svarede nu ʿUmar b. Saʿd i en 
skarp tone og informerede ham om, at han ikke var blevet sendt til Karbalāʾ 
for at forhandle på al-Ḥusayns vegne, næppe heller at undgå kampe. Hvis 
al-Ḥusayn og sine ledsagere anerkendte hans autoritet, kunne ʿUmar sende 
dem til Kūfa i fred, i modsatte fald skulle han kæmpe, dræbe og splitte dem 
ad. I sidstnævnte tilfælde, hvis al-Ḥusayn yderligere faldt i kampens hede, 
skulle ʿUmar sikre, at heste skulle nedtrampe hans bryst og bagside mens 
liggende – eftersom al-Ḥusayn var en lovbryder og ulydig oprører, som 
skabte splid i fællesskabet. ʿUbayd Allāh havde tidligere sværget på, at det 
var denne behandling al-Ḥusayn fortjente, hvis han nægtede at give løfte 
om troskab til Yazīd. Hvis ʿUmar nu nægtede at handle i henhold til de 
givne instruktioner, skulle han overgive kommandoen til Shamir (bedre 
kendt som Shimr) b. Dhī al-Jawshan, med hvem ʿUbayd Allāh havde sendt 
instruktionerne. Ved gennemlæsning af brevet, forbandede ʿUmar b. Saʿd 
kureren Shamir, men accepterede alligevel at udføre ordren. 

Ved aftenstid d. 9. muḥarram/9. oktober påbegyndte ʿUmar b. Saʿd og 
sine tropper fremmarchen mod al-Ḥusayns lejr. Den nat adresserede al-
Ḥusayn alle sine ledsagere og opfordrede dem til at flygte i nattens ly og 
hermed fritog han dem for deres løfte om troskab. Han forklarede, at 
fjenden kun var ude efter ham, og at de ville stoppe eftersøgningen, så snart 
de havde fundet ham. Selv med denne opfordring valgte næsten alle hans 
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ledsagere at blive ved hans side for at kæmpe og beskytte ham. Resten af 
aftenen og natten gik med bøn, andagter (duʿāʾ) og klargørelse til kamp den 
følgende dag. 

Med dette trak det op til den skæbnesvangre dag—dagen som bedre er 
kendt som ʿĀshūrāʾ—hvor slaget ville stå mellem den umayyadiske ledet hær 
og al-Ḥusayn og sin mindre skare af tilhængere. Ved daggry adresserede al-
Ḥusayn endnu engang fjendens lejr. Talen var følelsesladet, at flere blev så 
rørte, her iblandt al-Ḥurr al-Tamīmī (som tidligere havde opfanget al-
Ḥusayn), at de nu udfordrede deres egen leder ʿUmar b. Saʿd og skiftede 
side over til al-Ḥusayns mindre skare af tilhængere. Al-Ḥurr prøvede 
forgæves at udfordre troppernes situationsanskuelse, hvortil han kaldte deres 
handling som forræderisk mod profeten Muḥammads barnebarn. Han blev 
senere dræbt i kampene, angiveligt som en af de første til at falde under 
slagets gang. 

Slaget ved Karbalāʾ strakte sig fra morgenstund til middag d. 10. 
muḥarram 61/10. oktober 680. ʿUmar b. Saʿd ønskede tilsyneladende at 
isolere al-Ḥusayn og dermed tvinge ham til at overgive sig, således valgte 
han ikke at beordre et generelt angreb. Overleveringerne beskriver 
adskillelige kampe af spontan karakter med træfninger, angreb og retræte. 
Al-Ḥusayns lejr formåede at holde stand til en vis grad. Bag lejren havde de 
i en grøft tændt et bål, og fronten blev bevogtet af de væbnede ledsagere. Al-
Ḥusayn selv deltog ikke i nærkampene før nær slutningen af slaget. I takt 
med den heltemodige selvopofrelse blandt al-Ḥusayns ledsagere, led den 
umayyadiske hær i højere grad, hvilket førte til kampe af mere brutal natur. 
Oftest er Shamir beskrevet som en handlekraftig person af ondskabsfuld 
karakter, som også afspejlede sig i hans voldsomme ledede angreb. Som 
situationen tilspidsede faldt al-Ḥusayns ledsagere og familie en efter en. 
Afslutningsvis var det kun al-Ḥusayn og sin halvbroder al-ʿAbbās (som også 
var fanebæreren på dagen), der var tilbage. Al-ʿAbbās blev dræbt, da han 
prøvede at hente vand til de nødlidende kvinder og børn, og hermed var det 
nu den umayyadiske hær mod al-Ḥusayn alene. Med sit spædbarn ʿAlī al-
Aṣghar i strakte arme, appellerede al-Ḥusayn nu hæren om essentielt 
drikkevand til kvinderne og børnene. Umayyaderne havde omtrent en uge 
forinden afskåret dem fra vand (og ved slagets gang havde de allerede været 
uden essentielt drikkevand i nogle dage). Hæren svarede hertil ved at affyre 
pile, hvoraf en af disse ramte barnet i halsen og dræbte ham. Som tropperne 
omringede al-Ḥusayn, kæmpede han tappert til sidste ende. Et voldsomt 
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slag fik ham til at falde forover. Selv her tøvede soldaterne med at give ham 
dødsstødet i frygt for at være de, der blev kendt som profeten Muḥammads 
barnebarns drabsmænd. Det var først da Shamir beordrede dem hertil, at 
de gav efter, eller i henhold til andre overleveringer, at Shamir selv gav al-
Ḥusayn dødsstødet. ʿUmar b. Saʿd beordrede al-Ḥusayns krop nedtrampet 
af heste, som tidligere anvist af ʿUbayd Allāh b. Ziyād. 

I efterspillet af slaget blev kvinderne, børnene og ʿAlī b. al-Ḥusayn, den 
eneste overlevende søn af al-Ḥusayn, taget til fange. Den umayyadiske hær 
plyndrede lejren, dekapiterede al-Ḥusayns og hans ledsageres lig, for 
derefter at løfte hovederne på spyd i processionen tilbage til Kūfa. Senere 
blev liget jordfæstet i Karbalāʾ som i senere tid blev stedet, hvor mausoleet 
af al-Ḥusayn blev opført. Al-Ḥusayns dekapiterede hoved og de 
tilfangetagede kvinder og børn blev først bragt til Kūfa, hvor ʿUbayd Allāh 
beordrede fangerne og al-Ḥusayns hoved serveret på et fad, bragt til ham. 
Angiveligt ville han i hån og spot prikke til al-Ḥusayns tænder og læber med 
sin stav. Denne handling vakte røre blandt de tilstedeværende, hvor nogle af 
disse adresserede guvernøren og gav udtryk for, at de læber han stod og 
prikkede til, talrige gange var blevet rørt af profetens læber. Al-Ḥusayns 
søster Zaynab (som var blandt de tilfangetagende) bar sig selv med 
værdighed og svarede ʿUbayd Allāh på de fremførte anklager i en 
uforfærdet, retorisk og kontant tone. Til at starte med ønskede ʿUbayd Allāh 
også at dræbe ʿAlī b. al-Ḥusayn – Zaynab protesterede kraftigt hertil over 
for guvernøren, hvor hun fremførte, at han havde spildt nok af deres blod. 
Hun omfavnede nu ʿAlī og ytrede, at hvis de ville dræbe ham, skulle de 
dræbe hende sammen med ham. Angiveligt skulle Zaynabs retoriske ord 
have vagt så stor røre blandt de tilstedeværende, at det skabte tvivl i ʿUbayd 
Allāhs kendelse; hvorefter han kom på andre tanker, hvad angår skæbnen af 
ʿAlī b. al-Ḥusayn. Efterfølgende blev fangerne (heriblandt ʿAlī b. al-Ḥusayn) 
og al-Ḥusayns dekapiterede hoved sendt til Damaskus, hvor de igen blev 
spottet af kaliffen Yazīd. Imidlertid må kaliffen kort tid efter have indset, at 
dette kunne føre til et ramaskrig, som kunne true hans position; med frygt 
for sit embede ville Yazīd nu med en kovending behandle fangerne med 
værdighed og sørge generøst for dem – for kort derefter at løslade dem samt 
give passage til, at de kunne drage tilbage til Medina. 

 
De tidlige overleveringer tenderer til at placere ansvaret for al-Ḥusayns 

død på ʿUbayd Allāh b. Ziyād og ved samme lejlighed fritage kaliffen Yazīd 
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for hans involvering i episoden. I senere overleveringer er der endvidere 
givet et portræt af en kalif, der forbandede guvernøren for at have gået til 
yderligheder mod al-Ḥusayn, og at kaliffen personligt ville have handlet 
anderledes, hvis han var kommandøren ved slagmarken – ligefrem at Yazīd 
ville have skånet al-Ḥusayns liv. Der hersker ingen tvivl om, at ʿUbayd Allāh 
nærede uvilje og decideret had over for al-Ḥusayn, hvilket klart kommer til 
udtryk i hans ordre om at nedtrampe al-Ḥusayns lig. Ikke desto mindre 
hviler det primære ansvar for al-Ḥusayns død på kaliffen Yazīd. Kaliffen var 
fuld bevidst om, at al-Ḥusayn udgjorde en fare mod hans kalifat, så længe 
han levede – dette selv hvis al-Ḥusayn midlertidigt blev tvunget til at give 
løfte om troskab. Yazīd ønskede al-Ḥusayns død, men som islamisk kalif for 
det brede fællesskab, kunne han ikke blive set som den, der beordrede 
mordet på profetens barnebarn. Yazīd havde kendskab til ʿUbayd Allāhs 
nære modvilje mod al-Ḥusayn, inden han udnævnte ham som guvernør af 
Kūfa. Kaliffen skrev i øvrigt til ʿUbayd Allāh og advarede ham mod, at hvis 
al-Ḥusayn kom til magten ville det uundgåeligt resultere i, at han ville blive 
reduceret til ’slavestatus i rang’. Senere priste kaliffen Yazīd også ʿUbayd 
Allāh i høje toner for henrettelsen af al-Ḥusayns fætter, Muslim b. ʿAqīl. 
Guvernøren kunne ikke have været i tvivl om det, der var forventet af ham 
derefter. Da Yazīd ved en senere lejlighed, i al offentlighed, prøvede at 
placere ansvaret for al-Ḥusayns og hans 72 ledsageres massakre på ʿUbayd 
Allāh, reagerede denne med foragt og nægtede nu at fuldføre kaliffens ønske 
om at lede et angreb mod ʿAbd Allāh b. al-Zubayr ved Kaʿbaen. 

 
Karbalāʾ dagen, den ’tiende’ (ʿĀshūrāʾ), dvs. den tiende dag i måneden 

Muḥarram, er siden da blevet den mest vigtige festival for Shīʿa. Festivalen 
strækker sig fra den 1. til d. 10 Muḥarram, hvor Shīʿa genlever og markerer 
tragedien ved sørgehøjtideligheder (se ’Muḥarram’ s. 391). 

 
Angiveligt blev al-Ḥusayns hoved bragt tilbage fra Damaskus og 

jordfæstet sammen med hans kropslige legemer i Ghādhiriyya, Karbalāʾ. 
Der er dog tvetydige beretninger om sandfærdigheden af disse 
overleveringer, hvortil der er talrige andre beretninger om, hvor relikviet 
ellers er jordfæstet. I Damaskus Store Moské beæres martyrens hoved i det 
østvendte rum; i henhold til endnu andre traditioner er hovedet jordfæstet i 
byen Ashkelon, Palæstina. Senere, af frygt for korsridderne, blev relikviet 
angiveligt transporteret til Kairo i Egypten, hvor det stadig nærer 
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ærbødighed i ’Martyren al-Ḥusayns Mausoleum’ (al-mashhad al-Ḥusaynī) tæt 
på al-Azhar moskéen. Endnu andre overleveringer beretter, at hovedet er 
begravet i Medina, al-Raqqa, Kūfa, Najaf eller et sted så fjernt som Merv i 
nuværende Turkmenistan. Efter al-Ḥusayns død blev der på et senere 
tidspunkt bygget et mausoleum over hans jordiske legemer i Karbalāʾ. Dette 
mausoleum blev voldsomt ødelagt og nedrevet af den abbasidiske kalif 
Mutawakkil i 235/850. Efter Mutawakkils død blev der opført endnu et 
mausoleum af en eller anden sort, dog er hovedparten af det nuværende 
mausoleums fundament dateret fra perioden af den buyidiske prins ʿAḍud 
al-Dawla fra 369/979. Over tidens løb blev bygningen udsat for hærgen og 
plyndren, heriblandt blev kuplen brændt til grunde i det elvte århundrede. I 
1801 blev hele byen Karbalāʾ hærget af wahhābitter og igen af den 
osmanniske hær i 1843. Den sidste restauration blev foretaget på anmodning 
af Shah Nāṣir al-Dīn i 1850’erne, hvor blandt andet kuplen blev forgyldt og 
andet strukturelt arbejde genopført. 

Udover al-Ḥusayns mausoleum i Karbalāʾ, ligger halvbroders al-ʿAbbās’ 
mausoleum i gåafstand derfra. Her er halvbroderen og en række andre af 
al-Ḥusayns ledsagere begravet. Byen Karbalāʾ har siden da fungeret som et 
islamisk center for lærdom og i højere grad et valfartssted for pilgrimme. 
Hvert år fra den 1. til 10. Muḥarram samt den fyrretyvende dag (arbaʿīn), 20. 
Ṣafar, efter ʿĀshūrāʾ bliver Karbalāʾ besøgt af millioner af pilgrimsrejsende 
fra nær og fjern. 

 
Tilsvarende sin ældre broder al-Ḥasan, var al-Ḥusayn i sin barndom 

også opvokset i Muḥammads hjem. Al-Ḥusayn var enten tre eller seks år 
ved profeten Muḥammads død. På lige fod med sin broder, var der ingen 
grænser for den blidhed og kærlighed profeten Muḥammad viste over for al-
Ḥusayn (se ’Al-Ḥasan, Anden Imam’). Selvom al-Ḥusayn udseendemæssigt 
også havde tilsvarende træk af sin bedstefader Muḥammad, var ligheden 
mellem hans ældre broder og Muḥammad større. 
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ʿAlī (Zayn al-ʿĀbidīn), Fjerde Imam 
ʿAlī b. al-Ḥusayn, bedre kendt som ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn (tilbederens 

ornament), er den fjerde imam. Zayn al-ʿĀbidīn, som var til stede under 
massakren ved Karbalāʾ, var ikke selv i stand til at deltage i kampene, da 
han var svækket på grund af sygdom. Efter massakren blev han taget til 
fange sammen med de overlevende kvinder og børn og bragt til Damaskus. 
Efter et kort ophold under kaliffens varetægt, blev de løsladt og fik tilladelse 
til at drage tilbage til Medina. 

Som følge af tragedien i Karbalāʾ ville ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn til en vis grad 
undgå politisk indblanding. Det ses blandt andet fra da medinerne gjorde 
oprør mod kaliffen Yazīd i år 63/683, da ville Zayn al-ʿĀbidīn forlade byen 
for at trække sig tilbage til udkanten af Medina. Senere da Yazīds hær (ledet 
af Muslim b. ʿUqba) besejrede medinerne i slaget ved Harra, blev byen 
plyndret og hærget, mens ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn og hans familie blev efterladt 
uskadte. Der berettes også, at ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn var fritaget for at give 
løfte om troskab til Yazīd, mens andre højtstående indbyggere var forpligtet 
hertil. 

 
I mellemtiden havde al-Ḥusayns martyrium i 61/680 vakt stor røre 

specielt blandt Kūfa-folket. Så tidlig som i slutningen af samme år, ville 
talrige Shīʿa samles for at debattere og udtrykke deres angre for deres 
manglende støtte til al-Ḥusayn der førte til dennes martyrdød. En gruppe af 
disse ville gøre bod på deres tidligere apati over for al-Ḥusayn og hævne 
hans mord. Med dette opstod en undergrundsbevægelse i Kūfa, som blev 
kendt under fællesbetegnelsen Tawwābūn (’de angrende’). Bevægelsen 
opstod under lederskabet af Imam ʿAlīs fem ældste (hvoraf ingen var under 
alderen af 60 år) og mest betroede fæller. De blev snart fulgt af hundredvis 
af fast hengivne Shīʿa. Hvad der angår bevægelsens fem ledere, havde de 
altid spillet en central rolle i tidligere Shīʿa aktiviteter i Kūfa. De blev anset 
med al respekt for deres oprigtighed i deres gudfrygtige religiøsitet og deres 
urokkelige hengivenhed til Ahl al-Bayts sag. De talrige tilhængere af 
bevægelsen blev i ligeså høj grad anskuet med en vis fromhed og blev 
karakteriseret som de bedste blandt Imam ʿAlīs følgere. Efter intern 
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rådslagning blandt de ledende figurer i bevægelsen, blev de enige om at 
udnævne Sulaymān b. Ṣurad al-Khuzāʿī som overhoved. Som nyudnævnt 
leder holdte Sulaymān en kraftfuld tale til aspiranterne og klargjorde de 
krav, de skulle leve op til for at kunne slutte sig til bevægelsen. Her 
fremhævede han blandt andet, at de skulle være forberedte på at ofre deres 
liv for den mest noble sag, som lå dem forude. Svaret fra de tilstedeværende 
var tilsvarende entusiastisk. De svor at søge Guds tilgivelse ved at kæmpe til 
døden for at bekrige de, der havde dræbt profetens barnebarn. For at vise 
deres fuldhjertet intension og loyalitet til denne sag, ville mange af 
aspiranterne testere al deres formue og eje som almisse til det muslimske 
fællesskab i tilfældet af, at de ville falde i kamp. 

Selvom bevægelsen i sin oprindelse var fra Kūfa, og det var herfra 
Sulaymān opererede, var den i tæt korrespondance med Shīʿa fra blandt 
andet Baṣra og al-Madāʾin (Seleukeia-Ctesiphon). I al hemmelighed 
arbejdede de proaktivt mod deres mål, mens de søgte nye tilhængere og 
afventede en passende mulighed for at slå til. Dette stod på i omtrent fire år 
– imens voksede de i styrke og antal. Det var med kaliffen Yazīds død i 
64/683 og den seks måneders korte regeringsperiode af hans sygelige søn, 
Muʿāwiya (II) b. Yazīd, der fik det umayyadiske styre til at falde i intern 
splid og uorden. Magtgrupper fra forskellige fraktioner ville kæmpe for at 
komme til styre, og det var i denne hektiske periode, Tawwābūn så 
muligheden for at proklamere deres budskab åbent. Den noget ældre 
Marwān b. al-Ḥakam formåede at komme til magten i Syrien og blev 
hermed den næste umayyadiske kalif. Dette gik ikke let for sig, og som følge 
heraf var der blodige konflikter mellem rivaliserende klaner, hvilket efterlod 
den umayyadiske hovedstad i kaos og ude af stand til at opretholde dets 
faste greb over riget. ʿAbd Allāh b. al-Zubayr drog fordel af denne kaotiske 
situation i Syrien og gjorde samtidig krav på kalifatembedet i Ḥijāz (vestlig 
region af nuværende Saudi Arabien med byerne Mekka og Medina som 
centrum). ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn blandede sig ikke i den politiske malstrøm 
eller magtkamp for kalifatet og vedligeholdte sin politiske neutralitet. Det 
var i dette magttomrum, at oprørsgrupper fra Baṣra tvang guvernøren i 
både Kūfa og Baṣra, den efterhånden noget kendte ʿUbayd Allāh b. Ziyād, 
på flugt til Syrien. Lederne af oprørsgrupperne i Kūfa så det nu i deres 
interesse at alliere sig med Ibn al-Zubayr, som i modsætning til Marwān b. 
al-Ḥakam, repræsenterede den gamle mekkanske-qurayshitiske hegemoni. 
Samtidig så Sulaymān det som den perfekte mulighed for Tawwābūn at slå 
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til, og i direkte forlængelse heraf skrev han til lederne i Baṣra og al-Madāʾin 
og bad dem om at være klar til at blodhævne al-Ḥusayns martyrdød og 
sætte affærerne ret i fællesskabet. De blev enige om at mødes uden for Kūfa 
d. 1 rabīʿ ii/november det kommende år, 65/684. 

 
Op indtil nu havde al-Mukhtār b. Abī ʿUbayd al-Thaqafī været i eksil fra 

Kūfa for hans tidligere deltagelse i en revolte under ledelsen af Muslim b. 
ʿAqīl; med hans tilbagevendelse til Kūfa, ville omstændighederne forandre 
sig drastisk. Han var også en svoren tilhænger af Ahl al-Bayts sag, men 
havde en anderledes tilgang end Tawwābūn. Al-Mukhtār kæmpede aktivt 
for et politisk Shīʿa lederskab i den offentlige sfære. Senere prøvede al-
Mukhtār også ihærdigt om at overbevise Tawwābūn om at slutte sig til 
ham, så de havde en bedre chance for succes i kampen mod umayyaderne. 
Størstedelen af Tawwābūn afslog dette tilbud, idet deres mission 
udelukkende var af religiøs karakter. Som dagene for Tawwābūns aktion 
nærmede sig, ville Sulaymān og de andre ledere ligge større afstand fra de 
tilhængere, som havde sluttet sig til bevægelsen i håb om verdslig gavn, både 
i form af større krigsudbytte og politisk indflydelse. I 65/684 mødtes 
Tawwābūn udenfor Kūfa, hvor de brugte tre dage i andagter og bøn. 
Herefter drog de til Karbalāʾ ved al-Ḥusayns gravplads, hvor de i al sorg 
udtrykte deres sympati for den lidelse og tragedie, der var overgået 
profetens barnebarn. Efter at have spenderet en hel dag i Karbalāʾ, satte de 
nu kurs op langs Eufrat. Da de endelig nåede syrisk territorium ved ʿAyn al-
Warda, kæmpede de nidkært mod den syriske hær, som nemt oversteg deres 
egen. Selvom de kæmpede heltemodigt, blev de fleste dræbt. Angiveligt var 
Tawwābūn på omtrent 4.000 mand oppe mod en syrisk hær på 30.000 
mand ledet af ʿUbayd Allāh b. Ziyād. 

Selv efter Tawwābūns nederlag, var der stadig talrige Kūfa-folk, der 
ønskede at gøre en forskel. Det var i dette magttomrum blandt Shīʿa i Kūfa, 
at de fandt en villig leder i al-Mukhtār. Trods alt, havde han i et brev til de 
overlevende fra Tawwābūn skrevet, at han ville basere sin politik på ’Guds 
Bog, profetens sædvane (sunna), tage hævn for ”familien”, beskytte de svage 
og føre jihād mod de ondskabsfulde’. Al-Mukhtār skulle angiveligt have 
tilbudt at repræsentere ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn og hermed fungere som en 
udsending på hans vegne, men efter sidstnævnte afslog dette, ville al-
Mukhtār begejstre Shīʿa følelser i Zayn al-ʿĀbidīns onkel Muḥammad al-
Ḥanafiyyas navn. Al-Mukhtār fremførte nu, at han var blevet betroet 
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opgaven at søge blodhævn over al-Ḥusayns morder og sætte en ende for 
uretfærdigheden. Han påtog sig rollen med beslutsomhed og drog hurtig 
stor sympati blandt ikke-araberne (mawālī), der samfundsmæssigt var ringere 
stillet. Denne brede appel samt hans evne til at mobilisere Shīʿa i Kūfa førte 
til al-Mukhtārs brede støtte iblandt fællesskabet i Ḥijāz. 

 
I mellemtiden ville ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn helt og aldeles trække sig tilbage 

fra det offentlige liv og bruge resten af sit liv på tilbedelse. Det var kun en 
elite gruppe blandt Shīʿa, individer såsom Abū Ḥamza al-Thumālī og Abū 
Khālid al-Kābulī, der havde direkte adgang til ham. Disse blev betragtet 
som imamens betroede venner (thiqāt) og disciple (ḥawāriyyūn). Det var denne 
elitegruppe, der spredte Shīʿa budskabet til den bredere befolkning og 
viderebragte Shīʿa lærdommen, som de havde fået overleveret af Zayn al-
ʿĀbidīn. Som følge af dette spredte Shīʿisme sig i betydelig højere grad og 
viste først sin egentlig styrke under den efterfølgende imam. ʿAlī Zayn al-
ʿĀbidīn døde i 95/713 i en alder af 58 år efter at have besiddet imamatet i 
femogtredive år (61-95/680-713). Han blev begravet i Baqīʿ al-Gharqad 
gravplads i Medina blandt andet ved siden af sin onkel al-Ḥasan. I henhold 
til visse Shīʿa historikere forlyder det, at Zayn al-ʿĀbidīn blev forgiftet på 
ordre af den regerende kalif, Walīd eller hans broder Hishām b. Marwān. 
Han havde gennemlevet regeringstiden af seks umayyadiske kaliffer, navnlig 
Muʿāwiya (I) b. Abī Sufyān (r. 40-60/661-680), Yazīd (I) b. Muʿāwiya (r. 60-
64/680-683), Muʿāwiya (II) b. Yazīd (r. 64/683), Marwān b. al-Ḥakam (r. 
64-65/683-685), ʿAbd al-Malik b. Marwān (r. 65-86/685-705) og Walīd (I) b. 
ʿAbd al-Malik (r. 86-96/705-715) – derudover havde han også overværet Ibn 
al-Zubayr og al-Mukhtārs forsøg på at komme til magten. 

 
Selvom ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn levede et tilbagetrukket liv, så meget af Shīʿa 

supporten blev ledet over til Muḥammad b. al-Ḥanafiyya, hersker der ingen 
tvivl om, at ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn havde stor respekt og anseelse blandt det 
muslimske fællesskab. Det er her værd at nævne den velkendte historie om 
prinsen Hishām1 og ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn under perioden for den Store 
Valfart (ḥajj). De var begge draget til Mekka for at deltage i valfarten. Som 

 
1 Søn af kaliffen ʿAbd al-Malik. Prinsen Hishām, som der refereres til her (der senere blev den 

tiende umayyadiske kalif), skal ikke forveksles med hans onkel Hishām b. Marwan, som angiveligt 
skulle have forgiftet ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn. 
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følge af den store folkemængde der var til stede, så Hishām sig ude af stand 
til at nærme sig Kaʿbaen og den Sorte Sten (ḥajar al-aswad). Til hans store 
irritation banede folkemængden vej for en anden person, som med lethed 
kunne komme til. Da han spurgte, hvem det var folkemængde så respektfuld 
banede vej for, mens han, søn af kaliffen, blev ignoreret, blev han fortalt, at 
dette var sønnen af profetens barnebarn, ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn. 

 
Fra hvad der er overleveret om ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīns liv, forekommer 

det, at han levede et meget fromt tilbagetrukket liv og havde kun en mindre 
skare af trofaste fæller. Det er berettet, at han brugte meget af sin tid 
tårekvalt over tragedien, han og sin nære familie har gennemlevet under 
slaget ved Karbalāʾ. Desuden skildres ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn som den perfekte 
tilbeder og velgører. Det siges, at han permanent sørgede for 
livsfornødenheder for hundred familier i Medina. Med hans ansigt tildækket 
plejede han at gå ud i nattens ly for at distribuere velgørenhed. Det var først 
efter hans død, at folket fandt ud af den sande identitet af deres velgører. Da 
hans døde legeme blev vasket, blev der fundet tydelige mærker på hans 
skuldrer som resultat af det tunge læs af mad og lignende, han delte ud til de 
trængende. Det vides også, at han var andagtsfuld i sin tilbedelse, at han til 
tider ville skælve og blegne. I forlængelse heraf fik han tilnavne som al-Zakī 
(”den rene”) og al-Sajjād (”den der bøjer sig [i bøn]”), idet han talrige gange 
var i prostration som ihukommelse af sin Herre – som resultat heraf, havde 
han så meget barket hud på panden, at det skulle skæres af to gange om 
året. Et andet velkendt tilnavn han gik under, var ’sønnen af de to 
udvalgte’, Ibn al-Khīratayn – et tilnavn han fik lige fra sin fødsel. Hans 
moder var en frikøbt slavinde af persisk oprindelse og i henhold til 
overleveringer af mere legendarisk karakter, menes det, at hun var datter af 
den sidste sassanidiske shah, Yazdegerd (III). Navnet ’sønnen af de to 
udvalgte’ refererer således til stammen Quraysh, som var de udvalgte blandt 
araberne, og efterkommerne sassaniderne iblandt perserne, som generelt 
har været anset som de udvalgte blandt ikke-araberne. 

 
Udover et antal digte af from karakter og korttekster er Zayn al-ʿĀbidīn 

tilskrevet en bønnesamling (indeholdende velsignelser og lovprisninger til 
forskellige begivenheder), bedre kendt som ”Den Komplette Skriftsamling” 
(al-Ṣaḥīfa al-kāmila) eller ”Skriftsamlingen af Sajjād” (al-Ṣaḥīfa [al-kāmila] al-
sajjādiyya). Bønnesamlingen opnåede hurtig bred anerkendelse og 
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popularitet (specielt under safaviderne), hvor den udkom i adskillige 
udgaver med beskrivende kommentarer og noter. Femten ”hviskende 
bønner” (munājāṭ), som tilskrives selv samme imam, er også inkluderet i en 
række nyere udgaver af al-Ṣaḥīfa al-kāmila. Af andre kendte korttekster Zayn 
al-ʿĀbidīn efterlod sig er blandt andet ”Skriftsamlingen om askese” (al-Ṣaḥīfa 
fī al-zuhd), og ”Afhandlingen om rettigheder” (risālat al-ḥuqūq) – sidstnævnte 
omhandler blandt andet Guds ret over mennesket og findes velbevaret i to 
tidlige værker fra det 4./10. århundred. 
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Muḥammad (al-Bāqir), Femte Imam 
Muḥammad b. ʿAlī, bedre kendt som al-Bāqir, havde noget af et specielt 

og præstigefuldt slægtstræ, idet hans bedsteforældre fra både moderen og 
faderens side, var profetens børnebørn. Hans fader var den fjerde imam ʿAlī 
b. al-Ḥusayn Zayn al-ʿĀbidīn, og moderen var Fāṭima Umm ʿAbd Allāh, 
datter af al-Ḥasan b. ʿAlī. Således var både Fāṭimas og ʿAlīs slægtsskabslinjer 
samlet i al-Bāqir gennem begge forældre. Hans epitet al-Bāqir, som er en 
forkortelse af bāqir al-ʿilm, betyder enten ’ham der opsplitter viden’ [således 
at dets skjulte skatter kommer frem] eller ’ham der besidder stor viden’, 
angiveligt et navn givet til ham af profeten Muḥammad. Al-Bāqir var født i 
år 57/677 i Medina omtrent samme tid, hvor Muʿāwiya prøvede at sikre 
løfte om troskab for sin søn og kommende efterfølger Yazīd. I al-Bāqirs 
barndom var hans familie stadig voldet af stor sorg på grund af tragedien, 
som den kort forinden havde udspillet sig i Karbalāʾ. I henhold til visse 
overleveringer var han selv, i sin tidlige barndomsalder, tilstede under slaget 
ved Karbalāʾ. I sin ungdom bevidnede han magtkampene blandt 
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umayyadiske fraktioner, ʿAbd Allāh b. al-Zubayr og diverse Shīʿa 
grupperinger – dette mens han så sin fader generelt værende 
tilbageholdende fra politisk aktivitet. Al-Bāqir var omtrent 37 år, da hans 
fader gik bort. 

Ligesom sin fader forholdte al-Bāqir sig politisk neutral og afholdte sig 
fra at gøre et offentligt krav på kalifembedet. Hans indstilling var ikke en 
uproblematisk en. Der ville således være rivaliserende kandidater, der 
gjorde krav på troskaben og alliancen fra Shīʿa fællesskabet. Al-Bāqirs egen 
halvbroder Zayd b. ʿAlī var en af disse kandidater, som tilskyndede en mere 
aggressiv og politisk revolutionerende tilgang. Udover at Zayd så det 
naturligt, at imamen skulle tage en mere politisk rolle, var han til en vis grad 
også tilbøjelig til at imødekomme majoriteten af muslimernes synspunkt ved 
at anerkende Abū Bakrs og ʿUmars kalifatembede (og hermed acceptere 
deres fastsatte retslige praksisser). Visse beretninger skildrer, at kampen om 
lederskabet mellem al-Bāqir og Zayd begyndte umiddelbart direkte efter 
deres faders død, kontra andre beretninger, der præsenterer Zayd som en 
mand uden intension til imamatet, og ligefrem at han favoriserede sin 
broders lederskab. Hvad angår det første syn, var Zayd ved deres faders død 
omtrent 14 år gammel i år 95/713, og derfor er det højst usandsynligt, at 
han i denne alder kunne formå at samle en skare af følgesvende og gør krav 
på embedet. Hvad der så angår, at Zayd favoriserede sin broders lederskab, 
er dette også uholdbar påstand i kontekst af de historiske fakta, der ligger til 
grund for Zayds egen overbevisning og fremfærd. Der vides dog med 
sikkerhed, at Zayd over tid har lagt større vægt på princippet at ’påbyde det 
gode og forbyde det onde’ – dette selv med tvang hvis nødvendigt. Hvis en 
imam ville anerkendes, skulle han derfor gør offentligt krav herpå, selv med 
sværdet som middel. De beretninger, der således fremhæver Zayds revolte 
som en bodfærdig gerning i søgen efter blodhævn for al-Ḥusayn, (samt at 
Zayd egentlig ikke havde en intension om at tage lederskabet for sig selv), 
kan ikke underbygges – dette set i lyset af beretninger og traditioner af 
tidligere dato, som hidtidig beretter andet. Det skal bemærkes, at der på 
daværende tidspunkt også var andre rivaliserende grupperinger internt 
blandt de forskellige Shīʿa fraktioner. En af de mere aktive var de, der 
bekendte sig til Abū Hāshim, søn af Muḥammad b. al-Ḥanafiyya. 

 
Den daværende kalif umayyadiske Hishām b. ʿAbd al-Malik (r. 105-

125/724-743) skulle angiveligt over flere gange have inviteret al-Bāqir til 
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Damaskus for at debattere med ham. Ved en af disse lejligheder prøvede 
kaliffen at så tvivl om, at Imam ʿAlī besad visdom om det usete (ʿilm al-
ghayb). Det siges, at Hishām blev besejret i sit fremførte argument og måtte 
sende al-Bāqir hjem. Samtidig vides det, at al-Bāqir ved mindst en anden af 
disse lejligheder blev fængslet og senere sendt tilbage til Medina under 
eskorte, som på ordre af kaliffen krævede, at han ikke blev givet mad eller 
drikke undervejs. En anden interessant skildring, i relation til kaliffen 
Hishām og al-Bāqir, fandt sted, da førstnævnte indkaldte al-Bāqirs 
halvbroder Zayd og spurgte ind til hans broder ”koen (al-baqara)”,1 altså 
hermed hentydet til al-Bāqir. Zayd skulle angivelig have irettesat kaliffen for 
ubesindig at modsætte sig selveste profeten Muḥammad, som havde 
navngivet hans broder ’al-Bāqir’ og ikke ’al-Baqara’. Denne beretning tyder 
på, at al-Bāqir var kendt under dette tilnavn under sin levetid, samt at 
profeten blev associeret med dets tildeling. At Zayd, som ellers var i 
opposition til sin halvbroder, forsvarede hans titel på basis af, at det var 
givet af profeten, tyder på, at al-Bāqir blev kaldt ved denne titel i 
begyndelsen af det andet islamiske århundred, og at al-Bāqir i store dele af 
sin levetid blev tiltalt ved denne prestigefyldte titel. I kontrast til kaliffen 
Hishāms uvenlige attitude havde hans forgænger, ʿUmar (II) b. ʿAbd al-ʿAzīz 
(r. 99-101/717-720),2 en mere gunstig indstilling over for al-Bāqir. Efter at 
have mødt al-Bāqir i Medina, tilbagegav han blandt andet Fadak oasen til 
hashimitterne, og var den første umayyadiske kalif til at sætte en stopper for 
praksissen af offentlig forbandelse af Imam ʿAlī – en praksis indført af den 
første umayyadiske kalif Muʿāwiya. Imidlertid så det ikke ud til, at forholdet 
mellem Hishām og al-Bāqir blev bedre over tid, tværtimod. 

 
Der er væsentlige uenigheder om al-Bāqirs præcise dødsdato, som 

varierer lige fra år 114/732 til 125/742. Den betydelige årsag skyldes 
spørgsmål om, hvorvidt Zayd gjorde krav på lederskabet, og således stod 
som rival til al-Bāqir i dennes levetid eller ej. Både historikere og 
heterodoksografikere præsenterer forskellige datoer i kontekst af deres 
virkefelt, hvilket gør hele fastsættelsen af datoen endnu vanskeligere. Der 

 
1 Ordspil mellem ’al-Bāqir’ (som et tilnavn til Muḥammad b. ʿAlī) og ’al-baqara’ (som betegner 

’koen’ i bestemt form på arabisk). 
2 Mellem ʿUmar II og Hishām reagerede den niende umayyadiske kalif, Yazīd (II) b. ʿAbd al-

Malik (r. 101-105/720-724). 
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kan dog med en vis sikkerhed ræsonneres, at hvis Zayd gjorde oprør i 
122/739 (efter hans arrest på ordre af kaliffen Hishām i 120/737), og hvis 
man tager højde for beretninger fra Zayds tidligere tilhængere, forekommer 
det, at al-Bāqir ikke var i live på daværende tidspunkt, selvom han ikke 
kunne have været afgået ved døden længe forinden. Denne udlægning kan 
dog ikke tages som et definitivt faktum, og således er den præcise dødsdato 
for al-Bāqir stadig et åbent spørgsmål. Med de mange udlægninger om, 
hvornår han gik bort, er der også forskellige overleveringer om, hvordan al-
Bāqir døde. Ligeså vel som de resterende imamer anser Shīʿa, at al-Bāqir 
led martyrdøden – dette som resultat af forgiftning af Hishām eller sin 
onkel, Ibrāhīm b. Walīd. Al-Bāqir var i slutningen af halvtredserne ved sin 
død og er begravet i Baqīʿ al-Gharqad gravpladsen i Medina. Han 
gennemlevede regeringstiden af ti umayyadiske kaliffer, navnlig Muʿāwiya 
(I) b. Abī Sufyān (r. 40-60/661-680), Yazīd (I) b. Muʿāwiya (r. 60-64/680-
683), Muʿāwiya (II) b. Yazīd (r. 64/683), Marwān b. al-Ḥakam (r. 64-
65/683-685), ʿAbd al-Malik b. Marwān (r. 65-86/685-705), Walīd (I) b. ʿAbd 
al-Malik (r. 86-96/705-715), Sulayman b. ʿAbd al-Malik (r. 96-101/715-717), 
ʿUmar (II) b. ʿAbd al-ʿAzīz (r. 99-101/717-720), Yazīd (II) b. ʿAbd al-Malik (r. 
101-105/720-724) og Hishām b. ʿAbd al-Malik (r. 105-125/724-743). 

 
Under al-Bāqirs imamat var der større magtkampe og splittelse internt 

blandt det umayyadiske styre, som havde udmøntet sig i konstante 
magtskifter blandt rivaliserende fraktioner. Dette medførte revolter og 
borgerkrige i forskellige afkroge i det muslimske fællesskab. Til en vis grad 
holdte dette umayyaderne beskæftiget med intern uro, hvilket medførte 
mindre gener for Ahl al-Bayt. Med tragedien som den havde udspillet sig i 
Karbalāʾ ikke længe forinden, var der talrige muslimer, der blev draget til 
imamernes lære. Disse faktorer gjorde det muligt for folket (specielt Shīʿa) i 
højere grad at drage til Medina og være i imam al-Bāqirs tilstedeværelse. 
Der er ingen tvivl om, at de teologiske diskussioner var blevet mere intense i 
al-Bāqirs levetid. Muslimerne var begyndt at stille spørgsmål ved imamatets 
gyldighed, og den status en troende imam skal besidde. Dette ledte 
naturligvis til spørgsmål om forskellen på en, der kun har hengivet eller 
underkastet sig til islam kontra en rettroende, og hvorvidt gerninger og 
handlinger er en forudsætning for, at en person kan kalde sig muslim. Disse 
spørgsmål vakte endnu flere undren, fx om Koranen er skabt eller uskabt (i 
og med dets ord er evige), og om menneskets ansvarlighed (eller mangel på 
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denne) i kontekst af ens skæbne og frie vilje. Som imam stillede al-Bāqir sig 
til rådighed og besvarede talrige henvendelser på spørgsmål af vidt 
forskellige karakter, hvilket har afspejlet sig i det høje antal beretninger, der 
er overleveret fra ham. Det var i denne periode, at Shīʿisme begyndte at 
udvikle et selvstændigt standpunkt, hvad angår sager af kendelser og andre 
rituelle praksis. Shīʿa ville i højere grad bero deres religiøse overbevisning på 
imamens vejledning og tage afstand fra kaliffernes og traditionalisternes 
kendelser. Muḥammad al-Bāqir kan således betragtes som stamfaderen for 
Shīʿa retsskolen. 

 
Meget er blevet berettet om al-Bāqir som person, og de ekstraordinære 

egenskaber han besad. Egenskaber som han primært har arvet af sin fader. 
Som person var han utrolig generøs, hengiven til handlinger af fromhed og 
var fredfuld af natur. Over adskillige gange formåede han at gøre et stærkt 
indtryk på folk med sin ualmindelige væld af viden inden for religionssfæren 
– dette udmærkede ham som en af de mest lærde personer i sin tid. Dette 
medførte, at talrige retskyndige var tiltrukket af hans læredom og plejede 
derfor at besøge ham for at diskutere vidt forskellige islamiske kendelser. 
Udover talrige rapporter og beretninger er al-Bāqir også tilskrevet en vis 
korankommentar, som er blevet viderebragt af hans discipel Abū al-Jārūd. 
Denne findes til dato ikke i sin komplette form, men større uddrag af den er 
hyppigt citeret i eksegeseværket (tafsīr) af ʿAlī b. Ibrāhīm al-Qummī (4./10. 
århundred) og ligeså vel af eksegeter som Furāt al-Kūfī og al-ʿAyyāshī 
(begge levede omkring anden halvdel af det 3./9. århundred sandsynligvis 
også ind i det 4./10. århundred). 
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Jaʿfar (al-Ṣādiq), Sjette Imam 
Jaʿfar b. Muḥammad, bedre kendt som al-Ṣādiq, (den sandfærdige), var 

den sjette imam. Jaʿfar var den ældste søn af den femte imam Muḥammad 
al-Bāqir. Han var født i Medina i enten 80/699, 83/702 eller 86/705; 
selvom det er uklart hvilken af datoerne der er at foretrække, er 83/702 
efterhånden generelt accepteret. Fra sin faders side var han efterkommer af 
profeten Muḥammad (gennem sin oldefader al-Ḥusayn); tilsvarende sin 
egen fader havde han denne dobbeltstyrket relation til Imam ʿAlī, idet al-
Bāqirs bedsteforældre fra både moderen og faderens side var profetens 
børnebørn. Fra sin moders side, var han tipoldebarn af den første historiske 
kalif, Abū Bakr. Hermed var han det første mandlige medlem af Ahl al-Bayt 
som forenede efterkommerne af Imam ʿAlī og Abū Bakr. Hans moder Umm 
Farwa var datter af Qāsim b. Muḥammad b. Abī Bakr. I øvrigt havde 
Qāsim ægtet sig datteren af sin onkel ʿAbd al-Raḥmān b. Abī Bakr og 
hermed var Umm Farwa oldebarnet af Abū Bakr fra både fader og moders 
side. Jaʿfar al-Ṣādiqs levetid strækkede sig over tre markant særskilte 
perioder: den senere halvdel af Umayyad-dynastiets regeringsperiode (som 
regerede fra det islamiske hovedsæde i Damaskus), faldet af umayyaderne 
og fremgangen af abbasiderne og etableringen af Abbasid-dynastiet (med 
hovedsæde i Bagdad). 

 
I sin barndom var al-Ṣādiq blevet opfostret under varetægten af sin 

bedstefader ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn (d. 95/713). I hele sin barndomsalder var 
han hermed vidne til den andagtsfulde, fromme og tilbagetrukket tilværelse 
sin bedstefader efterlevede. Her fik han også mulighed for at se de indirekte 
politiske tilgange og midler hans bedstefader gjorde brug af. I modsætning 
til blandt andet ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn, var der andre efterkommere af Imam 
ʿAlī, der på daværende tidspunkt havde taget en mere direkte politisk 
attitude over for de regerende kaliffer. Med dette fik al-Ṣādiq også 
muligheden for at se, hvordan sin bedstefader ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn gjorde 
krav på imamat-embedet og samtidig kæmpede for sit religiøst retmæssige 
embede, i en periode hvor de fleste tilhængere i stedet var proaktiv politisk 
optaget og gav derfor løfte om troskab til den mere politisk orienteret 
Muḥammad b. al-Ḥanafiyya og efterfølgende dennes søn, Abū Hāshim. 
Selv med den mindre inderkreds af følgere, var al-Ṣādiqs bedstefader kendt 
blandt alle retslærde og traditionister i hele Medina. Tilsvarende var al-
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Ṣādiqs bedstefader Qāsim fra moderens side anset som en af de største 
lærde og traditionister af sin tid. Det er evident at disse to individer havde 
efterladt et stort indtryk på den ungdommelig al-Ṣādiq. Netop i det 
daværende medinske samfund uden for familiens rammer, var al-Ṣādiq i sin 
tidlige alder interesseret i at tilegne sig viden om de profetiske 
overleveringstraditioner og koraniske eksegeseværker. Senere med sin 
bedstefader ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīns død, tilbragte han omtrent treogtyve år 
sammen med sin fader Muḥammad al-Bāqir. Igennem disse årrækker fik 
han også muligheden for at se, hvordan al-Bāqir gjorde krav på imamatet 
og de politiske og religiøse udfordringer, han stod overfor. Hvad angår 
fader-søn forholdet mellem al-Bāqir og al-Ṣādiq var de tæt knyttet; oftest 
fungerede de som hinandens rejsepartnere. Eksempelvis ses det, at al-Ṣādiq 
ledsagede sin fader til Damaskus, da den daværende umayyadiske kalif 
Hishām b. ʿAbd al-Malik (r. 105-125/724-743) inviterede al-Bāqir til at 
diskutere visse egenskaber om Imam ʿAlīs karakter. Med sin faders død i 
114/732, tilkom imamat-embedet den nu midt tredveårige Jaʿfar al-Ṣādiq. 
Tilsvarende sin fader og bedstefædre brugte han størstedelen af sin 
resterende levetid i Medina og var indirekte politisk aktiv, hvor han 
samtidig formåede at opbygge en større inderkreds af fæller, elever og 
følgere blandt teologer (mutakallim), retskyndige (faqīh) og traditionister. 

 
Allerede under slutningen af hans faders imamat oplevede Umayyad-

dynastiet en større tilbagegang. Der eksisterede på daværende tidspunkt en 
generel utilfredshed af umayyaderne, af både social og politisk karakter 
samt en voksende intern uro blandt rivaliserende magtgrupper. I Irak var 
araberne modstandere af det syriske hegemoni. Ikke-araberne (mawālī) i 
Kūfa og omegn var utilfredse med den andenrangsborger status det 
overlegne arabiske samfund pressede ned over dem. På lige fod med andre 
grupperinger, bevægelser og fraktioner, der var utilfredse med 
umayyaderne, var kritikken af de siddende regenter efterhånden 
eskalerende. For det spirende muslimske fællesskab var det netop en epoke, 
hvor den islamiske identitet var allestedsnærværende. Der eksisterede intet 
ønske om sekularisering af religionen, tværtimod. Utilfredshed og 
misfornøjelse blandt opponenterne af de siddende regenter kom til udtryk i 
den manglende omsorg for religionen og den Umayyad-islamiske stats 
retsmæssige virke. Det var evident at loven i grundteksterne, dvs. Koranen 
og profetens sædvane, var fejlfri i dets budskab; med dette lå fejlen hos 
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regenterne, der var udlæggere og udøvere af loven. Utilfredsheden var 
således et syndrom af umayyadernes manglende vedligeholdelse og 
administration af loven. Dette gav anledning til beskyldninger om 
forsømmelse af Guds ord og profeten Muḥammads praksis. Ønsket om 
frigørelse fra den umayyadiske stat var på ingen måde et ønske om 
frigørelse fra en islamisk stat, nok snarere var det et ønske om en endnu 
stærkere og mere korrekt/retmæssig islamisk stat. Det er netop i denne ånd 
at støtten til det umayyadiske styre var drastisk faldende, og propaganda for 
det fremtidige abbasidiske styre fik medvind i sejlene. Med undergangen af 
umayyaderne fra Syrien samt den efterfølgende politiske malstrøm blandt 
rivaliserende bevægelser fra Syrien og Irak, var dette en unik periode for 
Shīʿa fællesskabet og imamen Jaʿfar al-Ṣādiq i Medina. Hvor adskillige 
grupper indgik i magtkampen for kalifembedet, var al-Ṣādiq tilbageholden 
fra stridighederne om embedet for verdslig herredømme. Akkurat to 
afgørende faktorer banede vejen for, at al-Ṣādiq på daværende tidspunkt fik 
mulighed for at benytte lejligheden til frit at praktisere og sprede Shīʿa troen 
(i lang større skala end alle sine forgængere): det umayyadiske jerngreb var 
ikke i lige så høj grad tilstede, da fokus mere var på de interne uroligheder i 
kalifatet, og de kommende abbasiders propaganda havde i deres begyndelse 
Shīʿa tendenser og pro-Shīʿa overbevisninger. Med dette ville al-Ṣādiq 
studere og undervise offentligt inden for vidt forskellige religiøse, spirituelle 
og videnskabelige fagfelter i det brede medinske samfund. En stor gruppe af 
tilhængere tilsluttede sig hans læredom; selvom ikke alle, hengav 
størstedelen af hans studerende sig til Shīʿisme. 

 
I overgangsperioden med faldet af umayyaderne, magtkampene om 

kalifembedet og tilvejebringelse af abbasiderne, nægtede al-Ṣādiq at tage en 
proaktiv politisk rolle: dette både i form af at støtte oprørsgrupper mod 
umayyaderne og senere at opstille som modkandidat til kalifatet. Motivet 
for denne politiske tilbageholdenhed skal ikke ses i lyset af hans uvilje over 
for et politisk embede, men nok snarere i lyset af al-Ṣādiqs religiøse 
overbevisning. Imamatet, som formuleret af al-Ṣādiq, er troen på at 
imamen er guddommelig, eksplicit udnævnt (naṣṣ), og at denne er ufejlbarlig 
(ʿiṣma). Lederskabet, både det religiøse (imamatet) og verdslige (kalifatet) 
embede er i essensen uadskillelige og tilkommer den, Gud har udnævnt. Det 
at forskellige magtgrupper kæmpede om det verdslige kalif-embede, som ud 
fra al-Ṣādiqs perspektiv var imamernes gudgiven ret, var en misforståelse af 
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hvad det islamiske lederskabsembede egentlig indebar. Hertil tilføjede han, 
at oprørene og magtkampene kun ville virke mod hensigten og ville i sidste 
ende være skadefulde for de rettroende i det muslimske fællesskab. Denne 
tilbageholdenhed for politisk og militær kamp for det verdslige kalifembede 
var ikke et perspektiv, der var delt blandt visse andre Shīʿa grupperinger, 
bevægelser og fraktioner på daværende tidspunkt. Særskilt blandt Zaydī 
Shīʿa bevægelsen (se s. 189), var ideologien, at man først blev anset som 
værende imam når man havde formået at få verdslig magt – selvsagt at de 
ikke bekender sig til hverken naṣṣ eller ʿiṣma. Stamfaderen til denne 
bevægelse, Zayd b. ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn, kæmpede nidkært i oprør mod 
umayyaderne i 122/740 tilsvarende sin søn Yaḥyā b. Zayd i 125/743 hvor de 
begge blev dræbt af umayyaderne. Senere da ʿAbd Allāh b. Ḥasan, bedre 
kendt som al-Nafs al-Zakiyya, kæmpede mod abassiderne, vedligeholdte al-
Ṣādiq samme politiske og religiøse status quo. Abbasiderne, der så småt 
havde fundet fodfæste som arvtagerne af umayyaderne, havde i deres 
propaganda for kalifembedet vist pro-Shīʿa tendenser ved at proklamere, at 
kalifembedet ville tilkomme en unavngivet retmæssig efterkommer af 
profeten Muḥammad. Med dette havde de formået at appellere til adskillige 
Shīʿa fraktioner, med budskabet om en fælles sag. Med det nyetablerede 
abbasidiske kalifat, ville regenterne til Shīʿa fraktioneres store forbavselse, 
ligge afstand til Shīʿa baglandet. I kølvandet heraf var der naturligvis 
utilfredshed blandt Shīʿa fællesskabet, hvor visse grupperinger gjorde oprør 
mod det nyetablerede kalifat. En af de mest signifikante trusler mod den 
abbasidiske al-Manṣūrs kalifat, var Shīʿa fællesskabet, der nu for alvor tog 
afstand fra abbasiderne. Især fraktioner, der var tilknyttet al-Nafs al-Zakiyya 
i Mekka og Medina, og sin broder Ibrāhīm b. ʿAbd Allāh i Baṣra. Al-
Manṣūr anvendte militær magt mod rivaliserende grupper og mobiliserede 
en serie af initiativer for at miskreditere efterkommerne af Imam ʿAlī, 
heriblandt al-Ṣādiq, og i stedet styrke fundamentet for abbasidernes legitime 
(religiøse) ret til lederskabet af det muslimske fællesskab. Med abbasidernes 
nedkæmpelse af Shīʿa oprørene og den efterhånden barske forhold mellem 
regenterne og Shīʿa fællesskabet generelt, havde det verdslige magtskifte ikke 
været til yderligere gavn for Shīʿa fællesskabet. 

Imidlertid er det ukorrekt at stemple al-Ṣādiq som værende komplet 
fraværende fra den offentlige debat eller som værende politisk inaktiv. I 
adskillige overleveringstraditioner, som de historisk udfoldede sig ved 
bestemte begivenheder og episoder, giver al-Ṣādiq i højere eller mindre 
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grad udtryk for sin utilfredshed med de illegitime regenter og præsenterer 
samtidig noget af en alternativ løsning. Iblandt en af de mest velkendte 
diskurser af al-Ṣādiq (der er bevaret til dato) er Maqbula, hvori fællen ʿUmar 
b. Ḥanẓala stiller en række rets-relaterede spørgsmål til al-Ṣādiq. Ibn 
Ḥanẓala spørger blandt andet, hvordan retslige stridigheder inden for 
fællesskabet skal løses, og hvorvidt de stridende partnere skal tage sådanne 
sager til de offentlige regenter (sultan) og retskyndige. Hertil svarer al-Ṣādiq 
negativt, der implicit medfører, at han betragter Umayyad- og Abbasid-
kalifferne som illegitime. Han beskriver herefter den offentlige forvaltning af 
umayyaderne og abbasiderne som værende tyranniske (ṭāghut) og at de, der 
bringer deres stridigheder til dem, kun vil modtage lovstridige kendelser 
(suḥt): ”… de vil [helst] have tyranens kendelse, skønt de er påbudt at 
fornægte det…” (K 4:60). I stedet for den daværende offentlige forvaltning, 
foreslår Jaʿfar al-Ṣādiq en uofficiel retsvæsen af retskyndige for Shīʿa 
fællesskabet. Stridighederne, som al-Ṣādiq formulerer det, »skal bringes til 
de, der beretter vores [dvs. imamernes] overleveringstraditioner« og 
årsagen er, at imamen har »gjort sådanne til dommer (ḥākim) over dig«. 

 
Med tilblivelsen af Abbasid-dynastiet (r. 132-655/750-1258), særskilt 

under den anden abbasidiske kalif al-Manṣūr (r. 136-158/754-775), ville Shīʿa 
fremover blive udsat for direkte forfølgelse og chikane. Hvad angår al-
Ṣādiq, havde den første abbasidiske kalif al-Saffāḥ (r. 132-136/750-754) 
blandt andet beordret ham arresteret og bragt til Irak. Senere ville al-
Manṣūr også arrestere ham over flere lejligheder og bringe ham til Sāmarrāʾ 
(øst for Tigrisfloden, omtrent 125 km nord for Bagdad). Al-Manṣūr var 
generelt kendt for sin hårde kurs mod Shīʿa og deres sympatisører, og blandt 
sine modstandere blev han betragtet som en større undertrykkende regent 
end de tidlige hensynsløse og despotiske umayyadiske kaliffer. Med 
fængslingen af al-Ṣādiq, sikrede kaliffen en konstant overvågning af Shīʿa 
fællesskabets overhoved; ved samme lejlighed ville al-Manṣūr på enhver 
mulig måde behandle al-Ṣādiq nedværdigt. Angiveligt skulle al-Manṣūr ved 
disse lejligheder over flere gange have prøvet at forgifte al-Ṣādiq. I en senere 
alder fik al-Ṣādiq tilladelse til at vende tilbage til sin fødeby Medina, hvor 
han levede resten af sit liv. 

I henhold til de fleste beretninger døde Jaʿfar al-Ṣādiq i 148/765 som 
midt tresårig, dette efter at have besiddet imamatet i over tredve år (114-
148/732-765); sejsten år efter Abbasid-revolutionen var udsprunget blandt 
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muslimerne i Kūfa. I henhold til visse Shīʿa historikere forlyder det, at Jaʿfar 
al-Ṣādiq blev forgiftet på befaling af den anden abbasidiske kalif al-Manṣūr. 
Han er begravet i Baqīʿ al-Gharqad gravpladsen i Medina blandt andet ved 
siden af sin fader og bedstefader. Han var den sidste imam, der ville blive 
jordfæstet i Medinas gravplads. De efterfølgende imamer (med undtagelse af 
ʿAlī al-Riḍā og Muḥammad al-Mahdī), døde alle i Irak under abbasidisk 
forvaltning. Han havde gennemlevet regeringstiden af ti umayyadiske 
kaliffer, navnlig ʿAbd al-Malik b. Marwān (r. 65-86/685-705), Walīd (I) b. 
ʿAbd al-Malik (r. 86-96/705-715), Sulayman b. ʿAbd al-Malik (r. 96-101/715-
717), ʿUmar (II) b. ʿAbd al-ʿAzīz (r. 99-101/717-720), Yazīd (II) b. ʿAbd al-
Malik (r. 101-105/720-724), Hishām b. ʿAbd al-Malik (r. 105-125/724-743), 
Walīd (II) b. Yazīd (r. 125-126/743-744), Yazīd (III) b. Walīd (r. 126/744), 
Ibrāhīm b. Walīd (r. 126/744) og den sidste umayyadiske kalif Marwān (II) 
b. Muḥammad b. Marwān (r. 126-132/744-750). Med Umayyad-dynastiets 
fald (r. 40-132/661-750) og Abbasid-dynastiet tilblivelse (r. 132-655/750-
1258), gennemlevede al-Ṣādiq også regeringstiden af de to første abbasidiske 
kaliffer, navnlig al-Saffāḥ (r. 132-136/750-754) og al-Manṣūr (r. 136-158/754-
775). Herudover havde han igennem årene også overværet adskillige oprør 
mod de sidende regenter, særskilt den af sin onkel Zayd b. ʿAlī Zayn al-
ʿĀbidīn i 122/740 og fætter Yaḥyā b. Zayd i 125/743 samt senere af 
blodbeslægtede ligemænd, fra al-Ḥasans efterkommere, al-Nafs al-Zakiyya 
og sin broder Ibrāhīm. 

 
Jaʿfar al-Ṣādiq er kendt som en af de største lærde, hvis ikke dén største 

lærd af sin epoke. I det store muslimske fællesskab var han kendt som en 
visdomsmand og retslærd uden lige, hvor selv andre prominente retskyndige 
personligheder—heriblandt Abū Ḥanīfa og Mālik b. Anas (henholdsvis 
stifterne af den Sunnī hanbalitiske og malkitiske retsskole) og Wāṣil b. ʿAṭāʾ 
(stamfaderen til den Sunnī teologiske retsskole muʿtazilisme)—studerede 
under ham. Med undtagelse af Imam ʿAlī, var der ingen af de resterende 
imamer der oplevede en ligeså stor ærbødighed og respekt inden for islamisk 
visdomslære i det brede muslimske fællesskab som Jaʿfar al-Ṣādiq. Hvor han 
for Shīʿa var den ultimative autoritet og bedste forbillede til efterlevelse 
(imamen) i det muslimske fællesskab, var han blandt ikke-Shīʿa en kyndig 
figur med større viden inden for vidtspændende og varierende religiøse og 
videnskabelige fagfelter, heriblandt teologi, retsvidenskab, urtemedicin, 
eksegeseværker og overleveringstraditioner. Tidlige historikere og 
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traditionister har blandt andet berettet, at det var kutyme blandt retslærde 
at indlede en beretning fra al-Ṣādiq med frasen: »den Lærde iblandt os har 
fortalt…« når de fik berettet en overlevering direkte fra Jaʿfar al-Ṣādiq. Selv 
Mālik b. Anas, som på daværende tidspunkt var en velkendt retskyndig i det 
medinske samfund, overleverede traditioner fra al-Ṣādiq ved at indlede 
beretninger med: »den sandfærdige (thiqa) Jaʿfar b. Muḥammad i egen 
person fortalte mig at…«. Særskilt to af hans fæller (som også havde studeret 
under hans fader), Hishām b. al-Ḥakam og Muḥammad b. al-Nuʿmān, var 
med til at underbygge og sprede det religiøse perspektiv af Shīʿisme. 
Historisk var det i slutningen af al-Ṣādiqs levetid, at et gradvist skift i 
opfattelsen blandt det brede Shīʿa fællesskab fandt sted; ikke længere var 
imamat-embedet udelukkende en politisk kamp for verdslig magt, 
tværtimod var denne sekundær til den religiøse rang imam-embedet egentlig 
rummede. Jaʿfar al-Ṣādiq var et levende eksempel på netop hvordan 
embedet af imamen på ene og samme tid var spirituel, politisk og religiøs – 
tilsvarende profeten Muḥammad og imamerne før ham, dette selvom han 
ikke kæmpede for det verdslige kalifat. Budskabet var i og for sig ikke nyt til 
sammenligning med sine forgængere (imamerne), men det var 
omstændighederne, der tillod al-Ṣādiq under størstedelen af sin levetid at 
proklamere religionen frit og åbent. 

 
Jaʿfar al-Ṣādiq er anset som grundlæggerfiguren af standard Ithnāʿasharī 

(Tolver) retsskolen inden for Shīʿisme, bedre kendt som den ’jafaritiske 
retsskole’ (madhhab al-jaʿfarī el. jaʿfariyya; som også er navngivet efter ham). 
Selvom det i højere grad var hans fader Muḥammad al-Bāqir, der dannede 
basis for retsskolens fundament, levede al-Ṣādiq i en æra, hvor Shīʿa 
lærdommen til en vis grad kunne praktiseres til fulde i det offentlige rum, og 
med dette blev denominationen artikuleret i langt større vidtstrakte 
landområder under al-Ṣādiqs imamat end den af de tidligere imamer. 
Talrige værker af forskellige karakterer er blevet tilskrevet Jaʿfar al-Ṣādiq 
under og efter hans levetid. Selvom der i højere eller mindre grad er 
usikkerhed om et bestemt antal af disse, er der tilsvarende adskillige der 
med en vis sikkerhed ikke er blevet forfattet af al-Ṣādiq eller af hans disciple 
og fæller. På daværende tidspunkt var det ikke ukendt at tilskrive 
prominente personligheder forskellige værker, for på den måde at legalisere 
et bestemt perspektiv. Det at anvende al-Ṣādiqs navn som autoritet, som set 
af både Ṣūfī-, Sunnī-, yderliggående- (ghulāt), Ismāʿīlī- og videnskabelige 
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kredse, underbygger hans centrale rolle inden for formativ islamisk lære: de 
fleste grupper ønskede altså at anvende hans lære til at gavne deres egen 
sag. Iblandt de værker, der er tilskrevet ham hvorom der med vis sikkerhed 
vides han ikke har forfattet eller at usikkerheden er rimelig høj, kan blandt 
andet nævnes en række eksegeseværker (tafsīr), esoteriske, kosmologiske og 
eskatologiske skrifter, spådomsboger (kitāb al-jafr), varierende versioner af 
hans testamente og visse værker med retslige kendelser. Herudover findes 
der et bestemt antal sunde værker, der kan tilskrives al-Ṣādiq direkte eller til 
en af hans fæller, der har nedfældet det kort efter hans bortgang. Som 
traditionist berettede han talrige overleveringstraditioner, der både er 
velansete blandt Sunnī og Shīʿa autoriteter og samtidig nedfældet i begge 
denominationers senere traditionssamlinger. Særskilt findes der talrige 
sunde overleveringstraditioner, beretninger og rapporter om al-Ṣādiqs 
sædvane. Inden for Shīʿisme er antallet af overleveringstraditioner, der 
blandt andet er tilskrevet faderen al-Bāqir og sønnen al-Ṣādiq tilsammen, 
flere (i antal) end alle overleveringstraditioner, der er blevet berettet fra 
profeten og de resterende ti imamer tilsammen. 
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Mūsā (al-Kāẓim), Syvende Imam 
Mūsā b. Jaʿfar, bedre kendt som al-Kāẓim (den der behersker og 

tilbageholder sig selv), var den syvende imam. Han var født i al-Abwāʾ 
(mellem Mekka og Medina) eller i Medina den 7. ṣafar 128/8. november 745; 
andre datoer er også foreslået, heriblandt 120/737, dhū al-ḥijja 
127/september 745 eller 129/746 – hvor førstnævnte dato er at foretrække. 
Hans fader var den sjette imam Jaʿfar al-Ṣādiq og hans moder var 
oprindeligt en berbisk slavinde ved navn Ḥamīda (el. Ḥumayda) al-
Barbariyya (el. al-Andalusiyya), bedre kendt som al-Muṣaffā (’den rensede’). 
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Hans fader havde frikøbt Ḥamīda, der efterfølgende valgte at studere under 
al-Ṣādiq og senere ægtede ham. 

 
I sin tidlig barndom var al-Kāẓim vidne til faldet af Umayyad-dynastiet 

(r. 40-132/661-750) under den sidste umayyadiske kalif Marwān (II) b. 
Muḥammad b. Marwān (r. 126-132/744-750) og tilblivelsen af Abbasid-
dynastiet (r. 132-655/750-1258) med kaliffen al-Saffāḥ (r. 132-136/750-754). I 
sin yngre alder var han kendt for sit væld af viden inden for vidt forskellige 
islamiske fagfelter. Oftest deltog han i offentlige debatter, hvor han senere 
hen bedst blev kendt for at have bragt den retskyndige Abū Ḥanīfa, stifteren 
af Sunnī hanafitiske retsskole, til tavshed og kristne delegationer der kom for 
at diskutere islam med ham, vandt han dem over til islam. Herudover vides 
der ikke meget om den ungdommelig Mūsā al-Kāẓim. Under al-Manṣūr 
kalifembede (r. 136-158/754-775) afgik hans fader Jaʿfar al-Ṣādiq ved døden i 
148/765, angiveligt som giftmord på kaliffens befaling. I forlængelse heraf 
udsendte al-Manṣūr spioner til Medina for at finde ud af den sande identitet 
af al-Ṣādiqs retmæssig arvtager, for også at få ham likvideret. Jaʿfar al-Ṣādiq 
skulle angiveligt have forudset dette træk af al-Manṣūr og ville kort forinden 
sin død udnævne fem arvinger, heriblandt kaliffen al-Manṣūr (som 
førstnævnte) og Mūsā al-Kāẓim: med dette var kaliffens plot om at dræbe al-
Ṣādiqs retmæssige efterfølger forhindret. Ved sin faders død, tilkom 
imamatet al-Kāẓim som på daværende tidspunkt var i starten af tyverne. 

Tilsvarende sin fader, ville al-Kāẓim ikke kæmpe om det verdslige 
herredømme. I den offentlige sfære brugte han sin tid på at sprede Shīʿa 
troen blandt hans fæller og disciple, og i privaten hengav han sig til bønner, 
andagter og kontemplation. Selv med denne tilbageholdenhed for 
magtkampen, undgik al-Kāẓim ikke abbasidernes chikane og forfølgelse. 
Abbasidernes undertrykkelse af Shīʿa og deres sympatisører generelt, var 
allerede veletableret i den offentlige forvaltning under kaliffen al-Manṣūr (r. 
136-158/754-775), dette særskilt i kølvandet af al-Nafs al-Zakiyyas tidligere 
oprør mod det nyetablerede Abbasid-dynasti. Under al-Manṣūrs kalifat, der 
overlappede med de første ti år af al-Kāẓims imamat, var forfølgelsen 
tilsvarende den de oplevede under hans fader Jaʿfar al-Ṣādiqs levealder. 
Med al-Manṣūrs død, hvor han forinden havde sikret sig, at sin søn al-
Mahdī ville være sin arvtager til kalifatet, eskalerede Shīʿa forfølgelsen. Først 
beordrede den nyudnævnte kalif al-Mahdī (r. 158-169/775-785) at yderligere 
spioner skulle sendes til Medina for at overvåge manglende loyalitet fra al-
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Kāẓims tilhængere. Ved mindst en lejlighed blev al-Kāẓim arresteret og 
bragt til Bagdad for at blive fængslet – herfra kunne kaliffen i højere grad 
overvåge ham og Shīʿa aktiviteter. I Bagdad var han under politiets 
varetægt, hvor den højtstående embedsmand al-Musayyab b. Zuhayr al-
Ḍabbī (d. 175/791) var den øverste ansvarlig for al-Kāẓim. Under politiets 
varetægt, blev al-Ḍabbī angiveligt så overbevist af al-Kāẓim, at han herefter 
betragtede sig selv som Shīʿa og en af al-Kāẓims følgere. Al-Kāẓims 
detention i Bagdad var kortvarig. Angiveligt havde Imam ʿAlī forekommet i 
en af kaliffens drømme, hvor imamen havde været utilfreds med kaliffens 
arrest af al-Kāẓim. Efterfølgende ville kaliffen al-Mahdī bede al-Kāẓim om 
at aflægge løfte om, at han ikke ville gøre oprør mod ham eller nogle af hans 
efterkommere – efter at al-Kāẓim indvilligede i dette, sendte al-Mahdī 
imamen tilbage til Medina. Under forvaltningen af den fjerde abbasidiske 
kalif al-Hādī (r. 169-170/785-786), var al-Kāẓims liv endnu engang i fare. 
Med de adskillige Zaydī (se s. 189) oprører, der brød ud rundt omkring i 
regionen, specielt revolten af Ḥusayn b. ʿAlī b. al-Ḥasan (bedre kendt som 
’Fakhkhs martyr’ (qatīl Fakhkh)), blev al-Kāẓim beskyldt for at være stifteren 
af disse oprører og hermed beordrede al-Hādī, at al-Kāẓim skulle likvideres. 
Imidlertid blev kaliffen frarådet dette af den statsansatte retskyndige (qāḍī), 
Yaʿqūb b. Ibrāhīm, hvorefter kaliffen tilbagetrak ordren. Efter al-Hādīs 
kortvarige embede som kalif, tilfaldt kalifembedet Hārūn al-Rashīd (r. 170-
193/786-809). Det var under al-Rashīds herredømme at forfølgelsen og 
undertrykkelsen af Shīʿa fælleskabet nåede sit klimaks: intensiviteten var 
voldsom, hvor det er berettet, at han fik flere hundreder Shīʿa dræbt. I 
179/795 beordrede kaliffen, at al-Kāẓim skulle arresteres. Kaliffen brugte 
valfartsrejsen til Mekka og Medina som en mulighed for at tilfangetage al-
Kāẓim, der på daværende tidspunkt befandt sig bedende i profeten 
Muḥammads moské. Indledningsvis blev al-Kāẓim sendt til Baṣra og blev 
holdt fængslet i omtrent et år, under ansvaret af guvernøren ʿĪsā b. Jaʿfar b. 
al-Manṣūr. Det var i dette tidsrum, at kaliffen al-Rashīd beordrede al-
Kāẓim likvideret. Guvernøren af Baṣra formåede dog at undgå dette, 
angiveligt fordi han var blevet imponeret af al-Kāẓims fromhed; i stedet for 
at tage livet af ham, sendte han al-Kāẓim til den abbasidiske hovedstad, 
Bagdad. Her blev han overdraget til varetægten af vesiren al-Faḍl b. al-
Rabīʿ der fik al-Kāẓim sat i husarrest. Kaliffen al-Rashīd der så inderligt 
ønskede al-Kāẓim død ville med en kovending, angiveligt som resultat af en 
drøm, løslade al-Kāẓim. Glæden var dog kortvarig, da han kort herefter 
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blev fængslet igen. Her blev han overdraget til Yaḥyā b. Khālid b. Barmak 
som også satte ham i husarrest. Mens han stadig befandt sig i husarrest, ville 
kaliffen endnu engang beordre al-Kāẓim likvideret. Efter fængslingen af al-
Kāẓim, ville den højtstående embedsmand inden for politiet, al-Sindī b. 
Shāhak, forgifte ham. 

 
Mūsā al-Kāẓim døde i henhold til de mest pålidelige kilder enten d. 6., 

24. eller 25. rajab 183/13., 31. august el. 1. september 799; andre datoer er 
181/797, rajab 182/august-september 798, rajab 184/juli-august 800, 186/802 
og 188/804. De førstenævnte datoer i 183/799 er at foretrække; dødsdagen i 
slutningen af rajab måned er særskilt Shīʿa sørgedag. Da al-Kāẓim afgik ved 
døden var han midt i halvtredserne, dette efter at have besiddet imamatet i 
omtrent femogtredve år (148-183/765-799). I sin tidlige barndom havde han 
gennemlevet Umayyad-dynastiets fald, med den sidste umayyadiske kalif, 
Marwān (II) b. Muḥammad b. Marwān (r. 126-132/744-750). Igennem sin 
ungdom og voksenalder gennemlevede han Abbasid-dynastiet tilblivelse (r. 
132-655/750-1258) gennem de fem abbasidiske kaliffer, navnlig al-Saffāḥ (r. 
132-136/750-754), al-Manṣūr (r. 136-158/754-775), al-Mahdī (r. 158-169/775-
785), al-Hādī (r. 169-170/785-786) og Hārūn al-Rashīd (r. 170-193/786-809). 
Med abbasidernes forfølgelse af Shīʿa, der særskilt opnåede en ukendt 
intensitet under Hārūn al-Rashīds kalifat, levede al-Kāẓim størstedelen af sit 
liv i forfølgelse, husarrest og fængsling. I højere eller mindre grad havde al-
Kāẓim over forskellige tidsrum mulighed for at kommunikere med sine 
følgere og Shīʿa fællesskabet. Han var bedst kendt for sin fromme, 
andagtsøgende og gudfrygtige karakter. Selv ikke-Shīʿa havde store 
anseelser og respekt over for al-Kāẓim. Sunnī historikere og traditionister 
betragter blandt andet også al-Kāẓim som en sandfærdig beretter af 
overleveringstraditioner. Som søn af ’stifteren af den jafaritiske retsskole’ er 
al-Kāẓim til tider betragtet i skyggen af sin fader. Al-Kāẓim var på ingen 
måde mindre kyndig inden for islamisk retsvidenskab end sin fader, der 
særskilt kommer til udtryk i de offentlige debatter han i sin ungdom førte 
med andre prominente retskyndige i det medinske samfund. 

 
Mūsā al-Kāẓim blev begravet nordvest for Bagdad, på daværende 

tidspunkt en velkendt gravplads for aristokrater og andre betydningsfulde 
muslimer. Til at starte med var det risikabelt for Shīʿa at valfarte til hans 
gravplads, hvortil hans søn ʿAlī al-Riḍā forslog at besøget skulle finde sted 
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fra en sikker afstand. Over tid blev mausoleet for Mūsā al-Kāẓim og sit 
barnebarn (den niende imam Muḥammad al-Jawād, der senere også blev 
jordfæstet ved hans side), en del af en forstad til Bagdad. Generelt er deres 
gravplads omtalt som ’Mausoleet af de to Kāẓim’ (al-Kāẓimayn) og til dato 
er byen bedre kendt som al-Kāẓimiyya. Siden det 4./10. århundred under 
buyiderne blev der opført et mausoleum over deres gravpladser. Endnu 
senere under safaviderne i det 10./16. århundred beordrede Shah Ismāʿīl, at 
der blev opført et nyt storartet mausoleum, som har stået der siden. 
Mausoleets kupler blev guldbelagt under Qājār-dynastiet af den første 
hersker Āghā Muḥammad Shah i slutningen af det 12./18. århundred. 
Siden da blev mausoleet renoveret af Shah Nāṣir al-Dīn i midten af 13./19. 
århundred. Til dato fungerer al-Kāẓimiyya som et af de mest vigtige Shīʿa 
pilgrimssteder i nuværende Irak. 
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ʿAlī (al-Riḍā), Ottende Imam 
ʿAlī b. Mūsā, bedre kendt som al-Riḍā (tilfredshed el. anerkendelse), var 

den ottende imam. Han blev født i Medina i år 148/765 eller 153/770. Hans 
fader var den syvende imam Mūsā al-Kāẓim og hans moder Umm al-Banīn 
(vis navn også er gengivet som Arwā, Khayzurān, Najiyya, Najma, Sakan 
og Taktum) var en frikøbt slavinde af nubisk oprindelse. Tilnavnet al-Riḍā 
havde sin oprindelse i al-Riḍā min āl Muḥammad (’den accepterede 
efterkommer af Muḥammads familie’), en frase der blev anvendt af anti-
umayyadiske Shīʿa oprørere (særskilt revolutionære hashimitter mellem 128-
132/746-750) og senere Shīʿa oprørere under abbasiderne. Frasen fungerede 
på daværende tidspunkt som en generel betegnelse blandt Shīʿa oprørere til 
dén efterkommer af profeten Muḥammad, med hvilket det muslimske 
fællesskab ville være tilfreds med hans udnævnelse som kalif. Som et tilnavn 
til ʿAlī b. Mūsā blev det enten givet til ham i sin ungdom af sin fader eller 
senere af den abbasidiske kalif al-Maʾmūn af politiske årsager. 
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Al-Riḍā var i sin barndomsalder opvokset i sin fødeby Medina. Op 
gennem sin ungdom viste han stor interesse for islamisk videnskab inden for 
vidtspændende fagfelter. Allerede i en alder af tyve år berettede han 
overleveringstraditioner på autoritet af sin fader, onkel og andre mænd fra 
Ḥijāz samt udstedte religiøse kendelser (fatwa) i Profetens Moské (masjid al-
nabawī). Gennem sin levetid var han kendt for sit væld af viden og fromme 
karakter. Med sin fader Mūsā al-Kāẓims død i 183/799 tilkom imamatet 
den nu femogtredve årige al-Riḍā. 

 
Sent under Mūsā al-Kāẓims levetid, havde kaliffen Hārūn al-Rashīd 

sikret fællesskabets troskabsløfte til sin daværende femårige søn, 
Muḥammad al-Amīn (født af hans foretrukne kone Zubayda), som arvtager 
af kalifatembedet. Al-Amīn var ikke den ældste efterkommer af al-Rashīd 
(dette var al-Maʾmūn). I modsætning til al-Amīn, som var født af en arabisk 
kvinde, var al-Maʾmūn født af en iransk (Khurāsānī) kvinde. Selvom begge 
var opvokset under barmakiderne (iransk familie der efter abbasidernes 
magtovertagelse beklædte en række centrale administrative stillinger i 
kalifatet), er der noget der tyder på, at al-Rashīd foretrak al-Amīn fremfor 
al-Maʾmūm på baggrund af al-Amīns rene arabiske afkom. Samme år som 
Mūsā al-Kāẓim afgik ved døden, udnævnte al-Rashīd nu al-Maʾmūn som 
al-Amīns efterfølger og lidt senere, den yngste søn al-Qāsim (bedre kendt 
som al-Muʾtamin) som al-Maʾmūns efterfølger. Kort herefter besluttede al-
Rashīd til forbløffelse, anskuet både ud fra hans samtids perspektiv og 
tidligere historiske kaliffers sædvane, at kalifatets rige skulle opdeles mellem 
sine tre sønner. Med deres fader Hārūn al-Rashīds død i 193/809, startede 
stridighederne mellem al-Amīn og al-Maʾmūn om deres retmæssige andel. 
Al-Amīn havde kontrol over Irak og den vestlige del af det islamiske rige 
(med den iranske vesir al-Faḍl b. Rabīʿ) og al-Maʾmūn havde kontrol over 
Iran og den østlige del af det islamiske rige (med den iranske vesir al-Faḍl b. 
Sahl). Stridighederne førte til blodige kampe mellem de to brødre og endt 
med kaliffen al-Amīns død i 198/813 og al-Maʾmūns invasion af Bagdad. Al-
Maʾmūn foretrak Merv (gammel Khorasan, nuværende Mary i 
Turkmenistan) som sit hovedsæde og flyttede hermed det islamiske 
hovedsæde til den østlige del af det islamiske rige. Selvom abbasidiske 
embedsmænd i den vestlige del af det islamiske rige nu viste loyalitet til al-
Maʾmūn, var der i perioden efter al-Amīns død splittelse i det abbasidiske 
kalifat. Adskillige Shīʿa grupperinger og bevægelser gjorde på daværende 
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tidspunkt oprør mod abbasiderne. Iblandt al-Riḍās familie, stiftede og 
deltog hans onkel, Muḥammad b. Jaʿfar (d. 203/818), og adskillige af hans 
brødre. Uroen strakte sig lige fra Irak til Ḥijāz og Yemen. Både under 
magtkampene om kalifat-embedet internt blandt abbasiderne og de 
eksterne oprørsgrupper, der væbnet kæmpede mod regenterne, afholdte ʿAlī 
al-Riḍā sig fra at indblande sig i den politiske malstrøm. I det medinske 
samfund, brugte al-Riḍā størstedelen af sin offentlige tid på at viderebringe 
Shīʿa troen og indgå i religiøse diskussioner med folk af diverse 
tilhørsforhold og trosretninger. Tilsvarende anvendte han meget tid på 
bønner, andagter og kontemplation i privaten. 

Det var i 201/816 el. 817 at al-Maʾmūn uventet og med ét erstattede sin 
broder al-Qāsim med al-Riḍā som sin arvtager til kalifembedet. Formelt 
fandt dette sted ved at kaliffen tilkaldte al-Riḍā til Merv i 200/816. 
Angiveligt herefter tog al-Riḍā på pilgrimsrejse samme år med sin på 
daværende tidspunkt femårige søn, Muḥammad al-Jawād. Efter 
færdiggørelsen af valfartsritualerne og den senere hjemkomst, havde kaliffen 
sendt en delegation efter ham. Sen sommer 201/816 satte han og 
delegationen kurs mod Merv. Undervejs gjorde han hold i Nishapur, hvor 
prominente Sunnī traditionister, så som Muḥammad b. Rāfiʿ, Isḥāq b. 
Rāhwayh (el. Rāhūya) (d. 238/852), Yaḥyā b. Yaḥyā (d. 234/848) og 
Aḥmad b. Ḥarb (234/848), kom for at møde ham. Han blev i Nishapur i et 
stykke tid indtil han modtog endnu en tilkaldelse fra kaliffen. 

Et par måneder efter afrejsen fra Medina og med ankomsten i Merv, 
udnævnte al-Maʾmūn officielt al-Riḍā som sin arvtager til kalifatet den 2. el. 
5. ramaḍān 201/23. el. 27. marts 817. Den første til at give løfte om troskab til 
al-Riḍā, der ved anledningen var iklædt grønt, var al-Maʾmūns stadig yngre 
søn, ʿAbbās. Herefter fulgte troskabsløftet af en række andre prominente 
abbasidiske stats- og embedsmænd. Selve begivenheden blev officielt fejret 
ved en højtidelig ceremoni, hvor kendte digtere reciterede lovsange og digte 
tilskrevet al-Maʾmūn og al-Riḍā. Kort efter den officielle ceremoni i Merv, 
udstedte al-Maʾmūn en officiel skrivelse, der blev sendt vidt omkring i det 
islamiske rige, hvor det fremgik hvem kaliffen havde udnævnt som sin 
efterfølger til kalifatet. Hertil indførte kaliffen en række nye tiltag, der skulle 
underbygge al-Maʾmūns kendelse: de lokale imamer af moskéerne blev 
påbudt at lovprise arvtageren al-Riḍā ved talen (khuṭba) under 
fredagsbønnerne; de officielle sorte bannere af abbasiderne blev igennem 
hele riget erstattet af grønne bannere (som symbol på forsoning mellem 
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efterkommerne af Imam ʿAlī og abbasiderne); officielle mønter blev slået 
med al-Riḍās navn; al-Riḍā blev tildelt sin egen politistyrke (shurṭa) og vagter 
(ḥaras) blandt Khurāsānī hærfører (der specielt var loyale over for al-
Maʾmūn) samt en sektrær (kātib) og kammerherre (ḥājib). Et par måneder 
senere, i begyndelsen af 202/sen sommer 817, ville al-Maʾmūn yderligere 
styrke båndet mellem kalifatet og al-Riḍā, og gav således sin datter Umm 
Ḥabīb i ægteskab til al-Riḍā og endnu en datter i ægteskab til al-Riḍās søn 
Muḥammad al-Jawād (som på daværende tidspunkt kun var seks år og 
boede i Medina). Det var kun det første ægteskab mellem al-Riḍā og Umm 
Ḥabīb, der fandt sted med det samme. 

I det offentlige rum i Merv var forholdet mellem kaliffen og al-Riḍā tæt, 
hvor de blandt andet mødtes på daglig basis. Al-Maʾmūn skulle angiveligt 
med al-Riḍās ankomst til Merv straks have ønsket og forespurgt ham om at 
tage del i styrets officielle embede og gøremål – det er dog berettet, at al-
Riḍā nægtede at tage del i statens affære som det også blev stipuleret 
skriftligt mellem kaliffen og al-Riḍā. Under sit ophold i Merv skulle al-
Maʾmūn over adskillige gange have rådført sig med al-Riḍā angående 
retslige kendelser og religiøse læresætninger. Ydermere ville kaliffen ved 
flere lejligheder have arrangeret (og deltaget i) debatter med al-Riḍā, 
muslimske teologer og andre ledende figurer fra forskellige religiøse 
fælleskaber. Formålet med disse offentlige debatter var angiveligt at 
demonstrere al-Riḍā som overlegen inden for religiøse kendelser blandt alle 
visdomssøgende mænd og hermed underbygge ham som retmæssigt 
berettiget arvtager af kalif-embedet. Hvad angår al-Maʾmūn og al-Riḍā i 
det private rum, er der en vis forskel i udlægningen mellem Shīʿa og Sunnī 
beretningerne. Førstenævnte præsenterer oftest en al-Riḍā, der så sig selv 
tvunget til at bistå al-Maʾmūn, der egentlig kun havde anvendt ham som en 
figur udadtil for at neddæmpe de mange Shīʿa oprør og hermed bringe 
stabilitet til det kaotiske islamiske rige. Sidstnævnte præsenterer en noget 
mere villig al-Riḍā, der havde det ligeså godt med kaliffen al-Maʾmūn i det 
offentlige som det private rum. Senere Sunnī kilder, der generelt har høje 
anseelser om al-Maʾmūn som kalif, betragter dog hans udnævnelse af Shīʿa 
imamen al-Riḍā som værende en af hans større fejl, hvor de oftest prøver at 
finde eksterne grunde til hvorfor al-Maʾmūn angiveligt var tvunget til dette. 

 
Al-Maʾmūns ekstraordinære beslutning med at udnævne Shīʿa imamen 

al-Riḍā som sin arvtager medførte stærk kritik blandt abbasiderne og deres 
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tilhængere (abnāʾ; efterkommer af Khurāsānī soldater som bragte 
abbasiderne til magten), især abbasiderne i den vestlige del af riget. I 
Bagdad og omegnen ophævede de troskabsløftet til al-Maʾmūn og viste i 
stedet loyalitet til hans onkel Ibrāhīm b. al-Mahdī (d. 224/389) som de 
udnævnte til kalif d. 28. dhū al-ḥijja 201/17. juli 817. Abbasiderne og deres 
tilhængere i den vestlige del af riget formåede i en vis periode at skjule 
alvoren af situationen over for al-Maʾmūn ved blandt andet at fremhæve, at 
Ibrāhīm kun fungerede som kaliffen al-Maʾmūns repræsentant og guvernør. 
Det var først efter at al-Riḍā konfronterede al-Maʾmūn om, at Ibrāhīm 
havde opstillet sig som mod-kalif, at alvoren af situationen gik op for 
kaliffen. Efter rådslagning med sine hærførere besluttede al-Maʾmūn at 
drage til Bagdad for at skabe fred med sin egen tilstedeværelse i regionen. I 
de tidlige kilder betragtes al-Maʾmūns iranske vesir, al-Faḍl b. Sahl, oftest 
som udtænkeren af at udnævne al-Riḍā som hans arvtager, og det var 
ligeledes al-Faḍl der havde foreslået denne idé over for al-Maʾmūn. Andre 
beretninger præsenterede al-Maʾmūn som initiativtageren af at udnævne al-
Riḍā som sin arvtager, og at al-Faḍl i stedet påpegede over for kaliffen de 
alvorlige konsekvenser ved sådan et træk. Sidstnævnte overlevering er at 
foretrække, da det i langt højere grad er i overensstemmelse med kaliffens 
og vesirens politiske anskuelser. Ydermere vides det, at al-Riḍās forhold til 
vesiren al-Faḍl aldrig var særlig godt; angiveligt var det også al-Faḍl der 
havde skjult alvoren af Ibrāhīms opposition mod al-Maʾmūn. Omtrent et 
halvt år efter, at al-Maʾmūn og sin delegation marchede vest mod Irak, blev 
vesiren al-Faḍl myrdet af væbnede officerer den 2. shaʿbān 202/12. februar 
818. Kaliffen beordrede officererne dræbt, selvom de hævdede, at det var 
ham selv, der havde beordret dem til at dræbe al-Faḍl. Omtrent et halvt år 
senere, i slutningen af ṣafar 203/september 818, hvor al-Riḍā havde gjort 
hold i byen Sanābād (udkanten af Nūqān [el. Nawqān] i Ṭūs distriktet), 
afgik han ved døden under mystiske omstændigheder, angiveligt af giftmord 
eller sygdom. Ved begravelsesceremonien skulle al-Maʾmūn have udvist stor 
sorg over al-Riḍās død, og angiveligt havde han gået barfodet til al-Riḍās 
gravplads og sørget der i tre på hinanden efterfølgende dage. Selvom han 
udviste stor sorg over al-Riḍās død, beskylder størstedelen af 
overleveringstraditionerne ham for at have dræbt al-Riḍā ved giftmord. 
Den pludselige død af både hans vesir og arvtager, hvis tilstedeværelse 
forhindrede enhver form for forsoning med de efterhånden magtfulde 
abbasidiske kræfter fra Bagdad, fremkalder naturligvis en større mistanke 
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om al-Maʾmūn som havende andel i deres død. Dette negerer ikke 
nødvendigvis al-Maʾmūns dybe ærbødighed og tilknytning til al-Riḍā som 
værende uoprigtig. Denne slutning stemmer også overens med andre 
episoder under al-Maʾmūns styre, politiske spekulationer af kynisk karakter 
opvejede hans personlige idealer og følelser. Al-Maʾmūn, der efter ʿAlī al-
Riḍās udnævnelse havde skiftet abbasidernes officielle banner og farve fra 
sort til grøn, fik skiftet farven tilbage til sort efter al-Riḍās død og sin 
ankomst til Bagdad. 

 
ʿAlī al-Riḍā døde i henhold til de mest pålidelige kilder i slutningen af 

ṣafar 203/september 818; andre datoer varierer mellem ṣafar 202/september 
817 og dhū al-qaʿda 203/maj 819. Dødsdagen den 17. ṣafar er særskilt Shīʿa 
sørgedag for al-Riḍās martyrdød. Al-Maʾmūn beordrede al-Riḍā begravet 
ved side af sin fader Hārūn al-Rashīds gravplads nær Ṭūs. Hans imamat-
embede var sammenfaldende med kalifembedet af de tre abbasidiske 
kaliffer, navnlig Hārūn al-Rashīds (r. 170-193/786-809) og hans to sønner al-
Amīn (r. 193-198/809-813) og al-Maʾmūn (r. 198-218/813-833). I sin ungdom 
havde han oplevet den intense Shīʿa forfølgelse af al-Rashīd. I takt med den 
øgede forfølgelse havde forskellige Shīʿa grupperinger også øget antallet af 
revolter og oprør vidt omkring i kalifatet. Med al-Amīn og al-Maʾmūns 
interne stridigheder udgjorde Shīʿa opponentgrupperingen en reel trussel. 
Det er under disse omstændigheder, at al-Maʾmūn angiveligt så ʿAlī b. Mūsā 
som ’den accepterede’ (al-riḍā) mellem Shīʿa oprørsgrupper og Sunnī 
abbasider som forsonligsled – dette lige indtil Shīʿa fællesskabet ikke 
udgjorde en trussel mod kalifatet længere. Al-Riḍā som må have haft en 
anelse om al-Maʾmūns hensigt med at udnævne ham som arvtager til 
kalifatet, dette fra dag til anden, valgte bevidst at afholde sig fra officielle 
embedsposter under kalifatet. Denne afstandstagen af al-Riḍā bestyrker 
belægget for, at al-Maʾmūn egentlig kun anvendte ham som bindeled 
mellem opponentgrupper i de daværende politiske malstrømme, der 
eksisterede i riget. Efter at have omgrupperet og sikret loyaliteten af 
kræfterne i den vestlige del af riget igen, var hans pro-Shīʿa politiske 
tendenser ikke længere brugbare – tværtimod blev de ligesom hans faders 
kalifat, betragtet som en trussel. Al-Maʾmūns (mis)brug af Shīʿa og deres 
sympatisører for at styrke sit eget kalifat giver et genklang af al-Saffāḥ (r. 
132-136/750-754) og al-Manṣūrs (r. 136-158/754-775) anvendelse af Shīʿa og 
deres sympatisører til at stifte Abbasid-dynastiet. 
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Tidlige historikere og traditionister betragtede al-Riḍā som en pålidelig 

beretter af overleveringstraditioner, hvor der også findes enkeltstående 
Sunnī beretninger fra hans korte ophold i Nishapur i år 201/816. Generelt 
blev han dog bevidst undgået af Sunnī traditionister i Medina. Størstedelen 
af al-Riḍās beretninger der er overlevet til dato er næsten udelukkende 
overleveret af Shīʿa. 

 
Lige efter al-Riḍā blev jordfæstet er der beretninger om valfartsrejsende 

som besøgte hans grav. I de tidligste kilder var hans gravplads et 
helgenbesøgssted for både Shīʿa og Sunnī, hvor det efter buyiderne (omtrent 
4-5./10- 11. århundred) særskilt blev en Shīʿa praksis at valfarte til 
imamernes gravpladser. I slutningen af det 4./10. århundred blev navnet 
Mashhad (’Martyrdommens Sted’) givet den nye by, der nu havde vokset sig 
op omkring al-Riḍās mausoleum. Mausoleet blev senere ødelagt og det 
nuværende mausoleum dateres fra det 8./14. århundred, da den mongolske 
sultan Muḥammad Öljaitü genopførte det efter at have konverteret til 
Shīʿisme. Størstedelen af udsmykningen er fra safaviderne i det 10./16. 
århundred og senere Qājār-dynastiet. Mausoleets kupler blev guldbelagt i 
1016/1607 af Shah ʿAbbās I. Senere blev dele af mausoleet ødelagt af et 
jordskælv, hvorefter det blev restaureret af den safavidiske Shah Sulaymān. 
Mashhad er i årenes løb blevet bosat af eminente Shīʿa retskyndige (ʿulamā) 
og udgør efter byen Qom en af de vigtigste Shīʿa lærdomscentre i Iran. Byen 
Mashhad er et af de mest besøgte steder af Shīʿa pilgrimsrejsende i hele 
verden. Al-Riḍā er den eneste af de tolv imamer, der ligger begravet i 
nuværende Iran. 

Det var også mens al-Riḍā var i Khorasan, at hans søster Fāṭima bint 
Mūsā (bedre kendt som al-Maʿsūma), satte sig for at besøge ham i Merv. I 
modsætning til delegationen, der havde ledsaget sin broder fra Medina 
gennem (sandsynligvis) Baṣra, Ahvaz og Fars, rejste al-Maʿsūma gennem 
Qom i Iran. Undervejs afgik al-Maʿsūma ved døden i Qom og siden da er 
hendes gravplads blevet byens hovedattraktion. Over årenes løb er hendes 
gravplads vokset til et større mausoleum med guldbelagte kupler og 
minerater. Historisk har byen Qom fra det 2./8. århundred kunne betegnes 
som værende Shīʿa (se s. 244), hvorom byen i nyere tid har vokset sig til at 
være det største Shīʿa islamiske lærdomscenter i verden. 
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Af de adskillige værker, der er blevet tilskrevet al-Riḍā, er det kun et 
enkelt af disse, hvorom størstedelen af nutidige retskyndige Shīʿa betragter 
som værende forfattet af selveste al-Riḍā. Værket under omtale er ”Den 
Gyldne Afhandling” (al-Risāla al-Dhahabīyya [el. al-Mudhahhaba]), en 
afhandling om medicinske kurere og vedligeholdelsen af godt helbred. 
Angiveligt blev værket skrevet af al-Riḍā på kaliffen al-Maʾmūns 
forespørgsel. Det blev navngivet den gyldne afhandling, netop fordi kaliffen 
insisterede på, at værket skulle nedfældes i guldblæk. Værket blev skrevet af 
al-Riḍā på arabisk – siden da er det blevet kommenteret adskillige gange og 
oversat til både persisk og urdu. To andre værker, der oftest er tilskrevet al-
Riḍā, hvorom der dog i højere eller mindre grad hersker tvivl herom, er ”al-
Riḍās Skriftsamling” (Ṣaḥīfa al-Riḍā), der indeholder 240 
overleveringstraditioner (angiveligt berettet af al-Riḍā selv) og ”Al-Riḍās 
Retsvidenskab” (Fiqh al-Riḍā). Sidstnævnte værk var ukendt blandt Shīʿa 
indtil det 10./16. århundred. Hertil kommer en række ’bøger’ (betegner ikke 
bøger i moderne forstand, men er en omfattende betegnelse for noget 
skrevet), der med større sikkerhed er blevet tilskrevet ham ved senere 
lejligheder, blandt andet for at underbygge værkets gyldighed. Selvsagt er 
det, at de bøger som der til dato ikke anses som værende forfattet af al-Riḍā 
selv, ikke nødvendigvis præsenterer en anskuelse, der adskiller sig fra al-
Riḍās eget perspektiv. 
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Muḥammad (al-Jawād), Niende Imam 
Muḥammad b. Mūsā, bedre kendt som al-Jawād (den generøse) og al-

Taqī (den gudfrygtige), var den niende imam. Han blev født i Medina, den 
tiende i enten rajab/april eller ramaḍān/juni måned 195/811. Han var den 
eneste mandlige efterkommer af sin fader imam ʿAlī al-Riḍā. Hans moder 
Sabīka (hvis oprindelige navn med en vis sikkerhed var Durra og hendes 
kaldenavn, som givet til hende af ʿAlī al-Riḍā, var al-Khayzurān) var en 
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frikøbt slavinde af nubisk oprindelse. Sabīka var efterkommer af Māriya al-
Qibṭiyya (’Kopteren Maria’), profetens kone, der havde givet Muḥammad 
sin søn Ibrāhīm (der døde som spæd). 

Al-Jawād var i sin barndomsalder opvokset i sin fødeby Medina. Han 
var omtrent fem år gammel, da hans fader ʿAlī al-Riḍā blev tilkaldt af 
kaliffen al-Maʾmūn i 200/816 til Merv. Forinden sin faders eskorte til Merv, 
rejste al-Jawād og sin fader i fælleskab på en afskedspilgrimsrejse til Mekka. 
Omtrent to år efter døde hans fader nær byen Ṭūs, mens al-Jawād stadig 
befandt sig i Medina. Med sin fader ʿAlī al-Riḍās død i slutningen af 
203/818, tilkom imamatet den nu syvårige al-Jawād. I modsætning til de 
forrige imamer, var han den første imam, hvor imamatet var tilkommet 
mens han stadig befandt sig i sin barndom. I og med al-Jawād var den 
eneste mandlige efterkommer af al-Riḍā, herskede der blandt hans 
tilhængere ingen tvivl om hans imamat. Kort forinden sin faders død, 
prøvede kaliffen at styrke båndet mellem kalifatet og efterkommerne af 
Imam ʿAlī, dette ved blandt andet at give sin datter Umm Ḥabīb i ægteskab 
til al-Riḍā og endnu en af sine søstre, Umm al-Faḍl, i ægteskab til al-Jawād; 
dette mens al-Jawād på daværende tidspunkt kun var seks år gammel og 
stadig var bosat i Medina. Det var kun det første ægteskab mellem al-Riḍā 
og Umm Ḥabīb, der fandt sted med det samme. Efter sin faders død blev al-
Jawād i 215/830 også tilkaldt af al-Maʾmūn til Merv. Samme år rejste han 
fra Medina og mødte al-Maʾmūn halvvejs ved Takrīt i ṣafar/april, hvorfra 
kaliffen på daværende tidspunkt havde indledt et felttog mod byzantinerne. 

Det var dette år, at ægteskabet mellem al-Jawād og den abbasidiske 
kalifs datter, Umm al-Faḍl, fandt sted. Angiveligt ægtede han kun kaliffens 
datter på grund af pres fra kaliffen selv, som med dette træk håbede på at 
neddæmpe nogle af de revolter, der fulgte den mystiske død af al-Jawāds 
fader. På al-Maʾmūns befaling blev ægteparret beordret til at bo i et af sine 
embedsmænds tjenestebolig nær Bagdad. Opholdet i Bagdad var kortvarigt. 
I slutningen af samme år, kort forinden valfartssæsonen i dhū al-
qāʿida/januar 215/831, rejste al-Jawād og sin familie til Mekka for at deltage 
i valfarten og efterfølgende tilbage til al-Jawāds ejendom i Medina. Umm 
al-Faḍl skulle angiveligt have været utilfreds med al-Jawād som ægtemand, 
specielt fordi han åbenbart foretrak sin første kone fremfor hende. Hermed 
skrev Umm al-Faḍl over flere gange fra Medina til sin fader kaliffen og 
klagede over al-Jawād, hvor al-Maʾmūn afviste hendes klagepunkter. Deres 
forhold skulle også vise sig at være et barnløst ægteskab. Al-Jawād, der 
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allerede var gift forinden ægteskabsbåndet med Umm al-Faḍl fandt sted, 
havde allerede fået en søn i 212/828. I Medina skulle al-Jawād have levet et 
simpelt liv, hvor han fungerede som overhovedet for Shīʿa fællesskabet. 

Med kaliffen al-Maʾmūns død i 218/833 og sin broders al-Muʿtaṣims (d. 
227/842) overtagelse af kalif-embedet, ville kaliffen af ukendte årsager 
tilkalde al-Jawād i 220/835 til Bagdad. Al-Jawād ankom dertil i muḥarram 
220/januar 835 og døde i slutningen af samme år i Bagdad. Visse Shīʿa 
kilder anklager kaliffen al-Muʿtaṣim eller al-Jawāds kone Umm al-Faḍl for at 
have forgiftet ham, hvortil andre kilder benægter, at han døde som led af 
giftmord. 

 
Muḥammad al-Jawād døde i henhold til de mest pålidelige kilder enten 

den 29. el. 30. dhū al-qāʿida/23. el. 24. november eller 6 dhū al-ḥijja/30. 
november 220/835. Dødsdagen i slutningen af dhū al-qāʿida måned er 
særskilt Shīʿa sørgedag. Da al-Jawād afgik ved døden var han femogtyve år, 
dette efter at have besiddet imamatet i over to tredjedel af sin samlet 
levealder (203-220/818-835). Igennem sin barndom, ungdom og korte 
voksenalder oplevede han kalifatet af den abbasidiske kalif al-Maʾmūn (r. 
198-218/813-833) og al-Muʿtaṣim (r. 218-227/833-842). 

Tilsvarende sin fader, var Muḥammad al-Jawād gennem sin levetid 
bedst kendt for sit væld af viden og gudhengiven karakter, allerede fra en 
meget ung alder. Angiveligt under al-Maʾmūns kalifat skulle han i sin 
ungdom ved flere lejligheder debattere med daværende epokes ledende 
retskyndige og teologer, hvor folket var forbløffet over hans væld af viden. 

Muḥammad al-Jawād blev begravet ved siden af sin bedstefader Mūsā 
al-Kāẓim nordvest for Bagdad. Over tid blev mausoleet af al-Kāẓim og al-
Jawād en forstad til Bagdad. Generelt er deres gravplads omtalt som 
’Mausoleet af de to Kāẓim’ (al-Kāẓimayn) og til dato bedre kendt som al-
Kāẓimiyya (for mere om mausoleet se ’Mūsā (al-Kāẓim), Syvende Imam’ s. 
112). 
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ʿAlī (al-Hādī), Tiende Imam 
ʿAlī b. Muḥammad, bedre kendt som al-Hādī (vejlederen) og al-Naqī 

(den rene), var den tiende imam. Han blev født i Medina 16. dhū al-ḥijja 
212/7. marts 828; andre datoer er også foreslået, heriblandt vidt forskellige 
dage i rajab/september og dhū al-ḥijja/januar 213/828 el. 214/830. Hans 
fader var den niende imam Muḥammad al-Jawād og hans moder, Samāna 
eller Sūsan, var en frikøbt slavinde af marokkansk oprindelse. 

 
Tilsvarende de fleste af sine forfædre, var al-Hādī i sin barndomsalder 

opvokset i deres fødeby Medina. Al-Hādī og sin broder Mūsā var de eneste 
to mandlige efterkommere af deres fader Muḥammad al-Jawād. Forinden 
al-Jawāds afskedsrejse til Bagdad i 220/835, hvor han også døde senere 
samme år, havde han testeret al-Hādī som arvtager af al sin eje og ejendom 
med udelukkelsen af broderen Mūsā. Med sin faders død, tilkom imamatet 
den syvårige al-Hādī. Tilsvarende sin fader tilkom embedet ham i en ung 
alder. Blandt Shīʿa fællesskabet var der ikke den større dissens i at følge den 
ungdommelige imam, specielt da hans fader allerede havde været et 
fortilfælde for at imamatet særdeles ikke var aldersbestemt. Al-Hādī var i sin 
barndom og ungdom opvokset i det medinske samfund, hvor han brugte 
størstedelen af sin tid på at tilegne sig islamisk lærdom. 

Han levede en fredfuld tilværelse i Medina under de to abbasidiske 
kaliffer al-Muʿtaṣim (d. 227/842) og al-Wāthiq (d. 232/847) – dette skulle 
dog vise sig at ændre sig under kalifatet af al-Mutawakkil (d. 247/861). 
Samme år som al-Mutawakkil blev udnævnt til kalif, skrev den daværende 
guvernør af Medina, ʿAbd Allāh b. Muḥammad b. Dāʾūd Hāshimī, til 
kaliffen og advarede ham om udåd fra al-Hādī og hans følgere. Al-Hādī 
svarede kaliffen fattet og afviste de anklager, der var blevet fremført mod 
ham samt gjorde indsigelse mod guvernøren. Al-Mutawakkil svarede 
bekræftende over for al-Hādī om hans tiltro til ham, hvor han samtidig 
erstattede guvernøren af Medina. Selvom han skriftlig havde bekræftet al-
Hādīs uskyld, beordrede han al-Hādī til at flytte til rigets hovedsæde i 
Sāmarrāʾ (mellem Bagdad og Takrīt). Kaliffen sendte direkte i forlængelse 
heraf en militæreskorte til Medina for at bringe al-Hādī til sin bopæl. Ved 
eskortens ankomst, som var ledet af Yaḥyā b. Harthama b. Aʿyan, ville de 
også ransage al-Hādīs hjem for mistænkelige genstande, hvor de angiveligt 
ikke fandt andet end nogle Koraneksemplarer, bønnesamlinger og andre 
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religiøse skrifter. Undervejs til Sāmarrāʾ gjorde al-Hādī og eskorten ophold i 
Bagdad, hvor talrige personer var mødt op for at møde imamen, heriblandt 
byens guvernør, Isḥāq b. Ibrāhīm. Den 23. ramaḍān 233/1. maj 848 ankom 
al-Hādī til Sāmarrāʾ, stedet som skulle vise sig at være al-Hādīs opholdssted 
resten af sit liv. I Sāmarrāʾ var al-Hādī under konstant overvågning, selvom 
han var fristillet til at bevæge sig rundt inden for bygrænserne. Netop inden 
for bestemte grænser havde al-Hādī råderum til at vedligeholde kontakten 
med sine følgere og repræsentanter. 

Selvom forholdet mellem kaliffen al-Mutawakkil og al-Hādī i den udadtil 
politiske sfære virkede godt, var deres reelle forhold aldrig særlig godt. Det 
er berettet, at al-Mutawakkil ved mindst en lejlighed prøvede at dræbe al-
Hādī. Al-Mutawakkil havde generelt ikke et særlig godt forhold til Shīʿa 
fællesskabet, tværtimod. Historiske kilder (både af Shīʿa og Sunnī historikere) 
beskriver ham som en svoren hadefuld tilhænger af enhver Shīʿa afgrening, 
og han er kendt for at tilskynde forbandelsen af Imam ʿAlī ved alle offentlige 
ceremonier. Disse anti-Shīʿa anskuelser udtrykte han også selv offentligt og 
ville generøst belønne enhver, der ville nedfælde diktater og andre 
beretninger der nedgjorde Shīʿisme. Denne fjendtlighed over for Shīʿa var så 
intens, at han beordrede al-Ḥusayns mausoleum ødelagt og vanhelliget, 
området oversvømmet med vand og forbød muslimerne at valfarte til al-
Ḥusayns gravplads. Forholdet blev ikke bedre med de vedvarende Zaydī 
Shīʿa oprør rundt omkring i det muslimske fællesskab. Intensiteten af 
forfølgelsen af Shīʿa under al-Mutawakkils kalifatet mindede delvist om 
kalifatet af sin forfader Hārūn al-Rashīd (d. 193/809). Al-Mutawakkil havde 
ikke kun en hård politik mod Shīʿa fællesskabet, men tilsvarende mod 
opfattelsen af den rationelle fortolkning af islam som vedligeholdt af de 
tidligere abbasidiske kaliffer, særskilt dem som var præsenteret af al-Maʾmūn 
(d. 218/833). På lige fod med Shīʿa blev al-Maʾmūn og sine forgængere af 
den rationelle lærdom fordømt for deres deduktive tilgang til islams retslære. 

Al-Mutawakkil, som indledningsvis havde udnævnt sin søn al-Muntaṣir 
som sin efterfølger, ville ved en senere lejlighed have foretrukket sin yngre 
søn, al-Muʿtazz som arvtager til kalifembedet. Da al-Mutawakkil 
konfronterede al-Muntaṣir med dette, nægtede han at godtage sin faders 
ændring – angiveligt var det også al-Muntaṣir der ved hjælp af tyrkiske 
emirer, der sener fik sin fader dræbt. Al-Muntaṣir regerede kun seks 
måneder, hvori han prøvede at gøre bod på mange af de ødelæggelser, 
faderen havde voldet riget. For Shīʿa fællesskabets vedkommende ville han 
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særskilt genoprette mausoleet af Imam ʿAlī og al-Ḥusayn. Ydermere 
opfordrede han muslimerne til at valfarte til disse steder og ophævede sin 
faders brede Shīʿa forfølgelse. Efter en kort regeringsperiode døde al-
Muntaṣir af mystiske årsager. I kølvandet af al-Muntaṣirs død frygtede de 
tyrkiske emirer, som tidligere havde været involveret i al-Mutawakkils død, 
efterkommere af al-Mutawakkil som arvtagere af kalifatembedet. Med dette 
anvendte de deres efterhånden større indflydelse i at udnævne et barnebarn 
af al-Muʿtaṣim (d. 227/842) som kalif. Valget faldt på al-Mustaʿīn (d. 
252/866). Selvom emirerne udnævnte al-Mustaʿīn som kalif, fratog de ham 
fra magten og tog i stedet selv kontrol og styre af kalifatet. Senere da al-
Mustaʿīn gjorde oprør mod tyrkerne, udnævnte de en ny kalif al-Muʿtazz (d. 
255/869) og tvang al-Mustaʿīn til at abdicere sit kalifembede. Al-Muʿtazz var 
ved udnævnelsen til kalifatet kun nitten år gammel og det var i slutningen af 
dennes regeringsperiode, at al-Hādī blev dræbt i år 254/868. 

 
ʿAlī al-Hādī døde i henhold til de mest pålidelige kilder under kalifatet af 

al-Muʿtazz i år 254/868, selvom andre kilder placerer hans død endnu 
senere under kalifatet af al-Muhtadī (r. 255-256/869-870) eller Muʿtamid (r. 
256-279/870-892); ved førstenævnte er dødsår at foretrække. Den specifikke 
dødsdato varierer blandt forskellige dage i månederne jumādā ii og rajab 
254/juni-juli 868, hvor blandt andet 26. jumādā ii og 3. rajab er særskilt Shīʿa 
sørgedage. Da al-Hādī afgik ved døden var han i starten af fyrrene, dette 
efter at have besiddet imamatet i tredve år (220-254/835-868). Igennem sin 
levealder oplevede han kalifatet af syv abbasidiske kaliffer, navnlig al-
Maʾmūn (r. 198-218/813-833), al-Muʿtaṣim (r. 218-227/833-842), al-Wāthiq 
(r. 227–232/842-847), al-Mutawakkil (r. 232-247/847-861), al-Muntaṣir (r. 
247-248/861-862), al-Mustaʿīn (r. 248-252/862-866) og al-Muʿtazz (r. 252-
255/866-869). I modsætning til de tidligere imamer, var ʿAlī al-Hādī den 
første imam til at bevidne abbasidernes eksterne kamp for at vedligeholde 
magten, som udefrakommende fraktioner begyndte at tage kontrol og styre 
over det islamiske rige. Tilsvarende levede al-Hādī i en tidsalder, hvor de 
tidlige abbasidiske kaliffers rationelle opfattelse begyndte at blive erstattet af 
mere dogmatiske og traditionstro læresætninger. I sin levetid oplevede al-
Hādī en varierende behandling af de forskellige abbasidiske kaliffer, som 
generelt kan opfattes som værende barsk. I Sāmarrāʾ levede han i en tilstand 
af konstant overvågning af abbasidiske embedsmænd og husarrest inden for 
byens murer. Han blev angiveligt dræbt ved giftmord af abbasiderne, 
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selvom andre kilder foreslår at han døde af naturlige årsager. En bog om 
menneskets frie vilje og andre korttekster er generelt tilskrevet ʿAlī al-Hādī. 

 
Boligkvarteret hvor ʿAlī al-Hādī blev holdt under arrest og opsyn i 

Sāmarrāʾ nær Bagdad, var bedre kendt som al-ʿAskar: et kaldenavn udledt 
fra kaliffens hær (ʿaskar) som udgjorde størstedelen af byens befolkning. 
Denne militærby, der dannede rammerne for al-Hādīs tilstedeværelse, blev 
også senere stedet for hans gravplads. Senere blev hans søn Ḥasan også 
begravet ved siden af ham, hvorfra deres gravplads siden da er blevet omtalt 
som ’Mausoleet af de to ʿAskar’ (al-ʿAskariyayn). Det første rigtige 
mausoleum, der blev bygget over deres gravplads, blev foretaget af Nāṣir al-
Dawla i år 333/944. Bygningen blev yderligere udvidet og udsmykket under 
buyiderne og safaviderne, hvor kuppelen blev guldbelagt af Qājār-dynastiets 
Shah Nāṣir al-Dīn i slutningen af det 13./19. århundred. 
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Ḥasan (al-ʿAskarī), Elvte Imam 
Ḥasan b. ʿAlī, bedre kendt som al-ʿAskarī, var den elvte imam. Han var 

født i Medina i år 232/846 (230/844 eller 231/845), førstenævnte årsdato er 
at foretrække. Al-ʿAskarīs fødselsdag er varierende givet i månederne rabīʿ i, 
rabiʿ ii og ramaḍān, hvor særskilt d. 8 rabīʿ ii fejres blandt Shīʿa. Hans fader 
var den tiende imam ʿAlī al-Hādī og hans moder Ḥudayth (også kendt som 
Ḥadīth, Salīl eller Sūsan) var en frikøbt slavinde. 

 
I sin tidlige barndom (233/848) blev han sammen med sin fader al-Hādī 

eskorteret fra Medina til kaliffen al-Mutawakkils militærby al-ʿAskar nær 
Sāmarrāʾ, hvorfra han også har sit kaldenavn al-ʿAskarī. I modsætning til 
sine forfædre, opvoksede al-ʿAskarī ikke i Medina, men under kaliffens 
varetægt i Sāmarrāʾ. Under de skiftende abbasidiske kaliffers varetægt 
oplevede al-ʿAskarī de samme restriktioner, som der var blevet påført sin 
fader. Al-ʿAskarī var praktisk talt opvokset i husarrest under kaliffers opsyn. 
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Med sin fader ʿAlī al-Hādīs død i 254/868, tilkom imamatet den nu 
toogtyve årige al-ʿAskarī. Kort forinden sin faders død, blev al-ʿAskarī gift 
med en frikøbt slavinde ved navn Narjis eller Ṣaqīl, hvorfra de senere fik en 
søn ved navn Muḥammad. Udover de begivenheder og episoder, som 
allerede er beskrevet under sin faders imamat, var hans korte imamat-
embede ikke særlig begivenhedsrigt. Ved mindst en lejlighed blev han dog 
fængslet i en kortere periode af kaliffen al-Muʿtamid (d. 279/892). 
Intensiteten af Shīʿa forfølgelsen af abbasiderne var blevet forøget og al-
ʿAskarī havde med sit fangenskab i kaliffernes varetægt ikke mulighed for at 
kommunikere direkte med Shīʿa fællesskabet. Der var kun en håndfuld 
trofaste Shīʿa, der havde direkte adgang til ham, og som han anvendte til at 
komme i kontakt med fællesskabet. 

 
Ḥasan al-ʿAskarīs imamat var kortvarigt, han døde enten den 1. eller 8. 

rabīʿ i 260/25. december 873 el. 1. januar 874 – visse kilder antyder at han 
blev forgiftet eller blev syg og døde syv dage senere. Angiveligt da al-ʿAskarī 
blev syg, ville kaliffen al-Muʿtamid sende en håndfuld embedsmænd 
(heriblandt læger, tjenestemænd, agenter og observatører) til imamens 
bopæl. Hertil fik han også mulighed for at blive besøgt at nære familie og 
bekendte. Shīʿa kilder vedligeholder, at al-Muʿtamids gestus over for den 
syge al-ʿAskarī kun var for offentligt skue og hans egentlig intension var at 
bekræfte al-ʿAskarīs død og sikre, at han ikke efterlod sig afkom, der kunne 
videreføre imamatet-konceptet. Med dette ønskede kaliffen angiveligt at 
stoppe imam-rækken med al-ʿAskarīs død og sikre, at ingen gjorde krav på 
embedet efter hans bortgang. Kort efter imamens død blev hans bopæl 
ransaget og hans koner og slavinder undersøgt af jordmødre for tegn på 
graviditet. Til kaliffens uvidenhed var sønnen Muḥammad allerede blevet 
født en årrække forinden og holdt skjul helt op indtil al-ʿAskarīs død. 

Al-ʿAskarī afgik ved døden i slutningen af tyverne, dette efter at have 
besiddet imamatet i seks år (254-260/868-873). Igennem sin levealder 
oplevede han kalifatet af syv abbasidiske kaliffer, navnlig al-Wāthiq (r. 227–
232/842-847), al-Mutawakkil (r. 232-247/847-861), al-Muntaṣir (r. 247-
248/861-862), al-Mustaʿīn (r. 248-252/862-866), al-Muʿtazz (r. 252-255/866-
869), al-Muhtadī (r. 255-256/869-870) og al-Muʿtamid (r. 256-279/870-892). 
Under kalifatet af de abbasidiske kaliffer i Sāmarrāʾ levede Ḥasan al-ʿAskarī 
under konstant forfølgelse og undertrykkelse. Dette skal ses i lyset af den 
daværende voksende befolkningsgruppe, der bekendte sig til Shīʿisme og den 
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voksende indflydelse, der kom i kølvandet heraf. Samtidig med den 
voksende utilfredshed blandt Shīʿa grupperinger i det større fællesskab, som 
hermed førte til forskellige oprør rundt omkring i riget, prøvede kalifferne 
offentligt at styrke deres bånd til al-ʿAskarī i håbet om at stoppe 
tilstrømningen til Shīʿisme og Shīʿa revolterne, der udsprang i riget. Udover 
denne udadtil politiske funktion al-ʿAskarī havde, var han ikke til særlig 
meget nytte for kalifferne. På lige fod med andre oprørsgrupper blev han 
inderst inde anset som en fjende, hvilket også bekræfter, hvorfor kaliffen al-
Muʿtamid ved mindst en lejlighed prøvede at myrde ham i skjul. 

 
Som hans tilnavn også antyder, blev han begravet i byen al-ʿAskar ved 

siden af sin faders gravplads. Senere blev gravpladsen af al-ʿAskarī og al-
Hādī kendt som ’Mausoleet af de to ʿAskar’ (al-ʿAskariyayn; for mere om 
mausoleet se ’ʿAlī (al-Hādī), Tiende Imam’ s. 126). 
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Muḥammad (al-Mahdī), Tolvte Imam 
Muḥammad b. Ḥasan, den tolvte imam, er bedre kendt som al-Mahdī 

(den vejledte), Muntaẓar (den ventede), Ṣāḥib al-Zamān (tidernes herre), al-
Ghāʾib (den skjulte), Ḥujja Allāh (Guds bevis), Ṣāḥib al-Amr 
(befalingsmanden), Baqiya Allāh (Guds påmindelse) og al-Qāʾim (en 
kompleks betegnelse der blandt andet betyder: den stående, den der rejser 
sig op, den som stiger op, tilbagevenderen). Han er født i Sāmarrāʾ den 15. 
shaʿbān 255/7. juli 869; andre datoer placerer hans fødselsår i 256/870 eller 
258/872, hvor førstenævnt dato er at foretrække. Hans fader er den elvte 
imam Ḥasan al-ʿAskarī og hans moder Narjis (vis navn også er gengivet som 
Maryam, Rayḥāna, Sawsan, Sayqal eller Saqīl) var en frikøbt slavinde af 
nubisk oprindelse. I henhold til overleveringer af mere legendarisk karakter, 
menes det, at Narjis var barnebarnet af kejseren af Det Byzantinske Rige. 
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Det er berettet, at Muḥammad al-Mahdī specielt blev tildelt det samme 
navn og patronym som profeten, navnligt Muḥammad og Abū al-Qāsim. 
Han blev født i Sāmarrāʾ, i en tidsalder hvor byen fungerede som kalifatets 
hovedsæde. Kort efter sin fødsel viste hans fader Ḥasan al-ʿAskarī ham frem 
til omtrent fyrre nære fæller og disciple for derefter at holde den nyfødte 
imam skjult fremover. De abbasidiske regenter havde med den forøgede 
forfølgelse af Shīʿa en klar intension om at eliminere den forventede fødsel 
af barnet al-Mahdī, der blandt Shīʿa fællesskabet blev anset som den 
længeventede frelser.  

 
Med sin faders død i 260/874, i en alder af fem år, gik Muḥammad al-

Mahdī i sin tidlig barndom i skjulhed eller okulation. Okulationen begyndte 
fra sin faders død i 260/874 og varede omtrent 70 år. Under okulationen 
var al-Mahdī i konstant kommunikation med Shīʿa fællesskabet gennem fire 
repræsentanter eller ambassadører (safīr, nāʾib, wakīl). Denne okulation bliver 
oftest refereret til som den ’Første Okulation’ (ghayba al-ūlā) eller den 
’Mindre Okulation’ (ghayba al-sughrā), i modsætning til al-Mahdīs senere 
okulation, der omtales som den ’Anden Okulation’ (ghayba al-thāniya) eller 
den ’Større Okulation’ (ghayba al-kubrā). Under den Mindre Okulation 
udførte al-Mahdī sine pligter som imam gennem fire på hinanden følgende 
repræsentanter. 

Repræsentanterne (safīr) ville fremover fungere som udsendinge (wakīl) af 
al-Mahdī og havde det officielle ansvar for Shīʿa fællesskabet. Embedet 
indebar blandt andet at indsamle og fordele femtedel-skatten (khums) der var 
imamens ret, distribuere almissen (ṣadaqa) og viderebringe al-Mahdīs ordre 
og responsa. Over de kommende halvfjerds år af al-Mahdīs liv, ville 
følgende fire repræsentanter være hans talerør: 

 
1. ʿUthmān b. Saʿīd al-ʿAmrī (repræsentant-periode 260-266/874-880) 

var en tæt discipel og nær bekendt af den elvte imam Ḥasan al-
ʿAskarī (d. 260/874). Selv i en alder af kun elleve år var han en 
betroet supporter af den tiende imam ʿAlī al-Hādī (d. 254/868). 
Kort forinden sin død havde imam al-ʿAskarī selv udvalgt ʿUthmān 
b. Saʿīd som repræsentant (safīr) for Shīʿa fællesskabet – en 
udnævnelse som efterfølgende blev stadfæstet af al-Mahdī fra sin 
skjulhed. ʿUthmān b. Saʿīd, også kendt som al-Sammān, var blandt 
de få trofaste individer der var blevet givet tilladelse til at se al-
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Mahdī under al-ʿAskarīs imamat. Senere ville ʿUthmān også være 
den ansvarlige for organiseringen af al-ʿAskarīs begravelsesceremoni. 
Som udsending af al-Mahdī i omtrent seks år, under kalifatet af al-
Muʿtamid (r. 256-279/870-892), døde ʿUthmān b. Saʿīd i 266/880. 
Forinden sin død videregav han det noget prestigefulde 
repræsentantembede til sin søn, Muḥammad. 

2. Muḥammad b. ʿUthmān b. Saʿīd al-ʿAmrī (repræsentant-periode 
266-305/880-917) var søn af den første udsending. Tilsvarende sin 
fader, var han en trofast følgesvend af Ahl al-Bayts sag, hvor han 
havde brugt sammenlagt halvtreds år i tjeneste af den tiende, elvte 
og tolvte imam. Af de fire repræsentanter, var Muḥammad b. 
ʿUthmān den der besad embedet i den længste periode – dette under 
kalifatet af de abbasidiske kaliffer al-Muʿtamid (r. 256-279/870-892), 
al-Muʿtaḍid (r. 279-289/892-902), al-Muktafī (r. 289-295/902-908) 
og al-Muqtadir (r. 295-320/903-932). Forinden sin død i jumādā ii 
305/november 917 videregav han repræsentantembedet til den 
tredje udsending, Ibn Rūḥ al-Nawbakhtī. 

3. Ḥusayn b. Rūḥ Nawbakhtī (repræsentant-periode 305-326/917-938) 
blev udnævnt som udsending i det femte årti siden begyndelsen af 
al-Mahdīs skjulhed. Ibn Rūḥs repræsentantembede var 
sammenfaldende med den aftagende rolle af abbasiderne under 
kalifembedet af al-Muqtadir (r. 295-320/903-932), al-Qāhir (r. 320-
322/932-934) og al-Rāḍī (r. 322-329/934-940), og den voksende 
indflydelse af buyiderne. Ved sin udnævnelse, var Ibn Rūḥ en 
prominent offentlig figur, både som religiøs lærd blandt Shīʿa 
fællesskabet og som finansiel administrator under abbasiderne. 
Senere under kalifatet af al-Muqtadir blev Ibn Rūḥ sigtet for 
skattesvig og arresteret i 312/924. Over de kommende fem år var 
Ibn Rūḥ fængslet og blev først løsladt i 317/929. I mellemtiden 
havde han udnævnt al-Shalmaghānī (henrettet i 322/934) som sin 
talsmand, men ville senere fordømme og tage afstand fra ham på 
grund af hans kætterske udtalelser. Al-Shalmaghānī skulle angiveligt 
have proklameret, at Ibn Rūḥ var inkarnationen af henholdsvis 
Imam ʿAlī og Fāṭima. Ved en senere lejlighed præsenterede han sig 
selv som repræsentant og udsending af al-Mahdī og gjorde krav på 
at være inkarnationen af Gud. Med sin løsladelse i 317/929 ville Ibn 
Rūḥ ekskommunikere al-Shalmaghānī og beskylde ham for kætteri. 
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Senere under kalifatet af al-Rāḍī, blev al-Shalmaghānī også 
arresteret og tiltalt for medstiftelse til uro og kætteri. På basis af 
denne sigtelse blev han på kaliffens ordre hængt og brændt til 
døden. Ibn Rūḥ forsatte som udsending af al-Mahdī indtil sin død d. 
18. shaʿbān 326/20. juni 938. Forinden sin døde videregav Ibn Rūḥ 
repræsentantembedet til al-Sāmarrī. 

4. ʿAlī b. Muḥammad al-Sāmarrī (al-Sumirrī el. al-Simarrī) 
(repræsentant-periode 326-329/938-941) var den fjerde og sidste 
repræsentant. Hans embede som udsending var kortvarigt. På sin 
dødsseng, under kalifatet af al-Rāḍī (r. 322-329/934-940), fik han en 
melding fra al-Mahdī, der bekendtgjorde afslutningen af 
repræsentantembedet og begyndelsen på den Større Okulation. 

 
Det var i midt-shaʿbān 329/midt-marts 941, at den fjerde repræsentant 

ʿAlī b. Muḥammad modtog en sidste skrivelse fra al-Mahdī hvor der 
fremgik: 

I Guds navn, den Nådige, den Barmhjertige. ʿAlī b. Muḥammad al-
Sāmarrī—må Gud gennem dig, forøge belønningen af dine brødre [i 
religionen (dvs. Shīʿa muslimerne)]—sandelig vil din død finde sted om seks 
dage. Gør dig klar og udnævn ingen som din efterfølger [dvs. som 
repræsentant] efter din død. Dette er ankomsten af den Anden Okulation 
[egl. Komplette Okulation] hvor der ikke længere vil være en manifestation, 
med undtagelse af den guddommelige gunst: og dette vil ikke finde sted før 
efter en længere tidsalder, hvor hjerterne vil være forhærdet og jorden vil 
være fyldt med uretfærdighed. Blandt mine tilhængere vil der være nogle 
som vil påstå at have set [mig] med deres øjne [som det var tilfældet med 
repræsentanterne]. Giv agt! Den der påstår at have set [mig] med egne øjne, 
forinden ankomsten af al-Sufyānī og [truttet af] Skriget [to tegn, henholdsvis 
forinden Dommedag og tilsynekomsten af al-Mahdī], er en løgner og en 
bedrager. Storhed og Magt tilhører Gud alene. 

Seks dage senere befandt al-Sāmarrī sig i sin dødsseng, hvor han også 
blev spurgt om hvem der ville være hans efterfølger; til dette svarede han, at 
fra nu af ville sagerne være i Guds hænder og hermed blev 
repræsentantembedet afsluttet med hans død, hvor den Større Okulation 
ville begynde. Denne skrivelse var det sidste officielle brev fra al-Mahdī til 
Shīʿa fællesskabet og med al-Sāmarrīs død ville der ikke være flere 
repræsentanter fremover. I en alder af firehalvfjerds år i 329/941, begyndte 
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al-Mahdīs Større Okulation (ghayba al-kubrā). Denne okulation er til dato 
stadig i effekt og vil vare ved, indtil verden er fyldt med uorden og 
uretfærdighed; hvorefter tilsynekomsten af al-Mahdī vil finde sted – her vil 
han bringe orden og retfærdighed til verdenen (se ’Okulation (ghayba)’ s. 
329 for mere om okulationen, tilsynekomsten af al-Mahdī og konceptet om 
frelseren inden for Shīʿisme). 
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Imamatet 

Kapitlet ’Imamatet’ giver et generelt indblik i de overleveringer, der ud 
fra et historisk perspektiv giver udtryk for og berettiger imamernes krav på 
autoritet og lederskab, samt hvad betegnelsen imamatet af det muslimske 
fællesskab egentlig rummer. Overleveringstraditionerne og andre historiske 
data, der er anvendt, er, tilsvarende forrige kapitler, de der er efterprøvet og 
accepteret inden for både Shīʿa og Sunnī litteratur, hvor de der særskilt 
underbygger Shīʿa perspektivet er i forgrunden. Den præsenterede tilgang er 
på ingen måde udtømmende og ved adskillige lejligheder har det været 
nødvendigt at diskutere og kommentere forskellige aspekter flygtigt. I 
modsætning til forrige kapitel, hvor fokus var på en generel beskrivelse af 
imamernes levnedsløb fra et samfundsmæssigt, socialt-politisk aspekt, er 
fokus her på imamernes spirituelle-religiøse karakter ud fra en historisk 
beskrivelse i tidlig islam. Indledningsvis skal det fremhæves, at emner der 
omhandler imamatet, der helt eller delvist er blevet behandlet ved en given 
imam, ikke vil indgå i beskrivelsen af de efterfølgende imamer. Dette 
medfører naturligvis ikke fraværet af disse i grundteksterne; af hensyn til 
bogens struktur og ønsket om at give et bredt indblik i imamatets omfang, 
er sådan en detaljeret beskrivelse udeladt. Således forekommer der passager, 
der uddybende kaster lys over historiske perspektiver, der er med til at give 
en fornemmelse af hvorfor tingene udviklede sig som de nu engang gjorde. 
Allerede fra imamatet af den første imam, foreligger der rigelige beviser fra 
grundteksterne til at fremstille et sagligt argument for hvad imamatet 
rummer. For at inkludere et bredere perspektiv, er imamatet blevet 
præsenteret op til stamfaderen den sjette imam, Jaʿfar al-Ṣādiq. 

For de der kun er interesseret i en sammenfatning af imamatet inden for 
Shīʿisme, se s. 172 og frem. For beskrivelsen af imamatet som et religiøs 
troslære inden for moderne Shīʿisme, se afsnittet ’4. Imamatet (imāma)’ s. 
326. 

 
Inden for Shīʿisme er profeter såvel som imamer gudsmænd, der på 

Guds forordning er blevet udnævnt som henholdsvis forkyndere og ledere af 
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menneskeheden. Som åbenbaringen og forkyndelsen af det guddommelige 
udelukkende var forordnet profetismen, er det absolutte og suveræne 
lederskab—imamatet—guddommeligt forordnet imamen. Således hverves 
imamat-embedet udelukkende af en imam. Eksistentielt og konceptuelt er 
funktionen og personen gensidigt afhængige og uadskillelige, dette både 
hvad angår profetismen og imamatet. Hvad angår omfanget af dette 
absolutte og suveræne lederskab, omfatter dette alle politiske, spirituelle og 
religiøse sfære, der vedrører lederskabet af det muslimske fællesskab. 

 
Det absolutte og suveræne lederskab som en spirituel og religiøs funktion 

inden for Shīʿisme afspejler de ’gensidigt afhængige og uadskillelige’ temaer 
om imamerne som gudsmænd. Imamen er den, der eksplicit er udnævnt 
(naṣṣ) som Guds bevis (ḥujja), med en nedarvet visdom (ʿilm) om den ydre og 
indre sandhed af alle ting. Af natur besidder han en synd- og fejlfri karakter 
(ʿiṣma) og er begunstiget med en mystiks transcendent lys (nūr), der er gået i 
arv fra begyndelsen af profetien til afslutningen med ’profeternes segl’ 
Muḥammad, og videre til de tolv imamer fra Ahl al-Bayt. Betegnelsen 
walāya (”autoritet”) sammenfatter akkurat denne tro og tilkendegivelsen af 
de tolv imamer. Med dette betegner walāya og imamatet i deres absolutte 
forstand, den ene og samme ting. 

 
Inden for Shīʿisme udlægges dette som en følge af grundteksterne: kort 

forinden sin bortgang modtog profeten Muḥammad åbenbaringen: 
”Sendebud! Beret [til folket] om det, der er blevet sendt ned til dig fra din 
Herre! Hvis du ikke gør det, får du ikke Hans budskab ud. Gud vil beskytte 
dig mod menneskene” (K 5:67). Som følge af dette påbud, ville profeten 
Muḥammad samle en større skare af muslimer ved Ghadīr Khumm og 
berette til dem om Imam ʿAlīs imamat, hvor han kort herefter modtog den 
sidste åbenbaring: ”I dag har Jeg fuldkommengjort jeres religion for jer og 
fuldbyrdet Min nåde over jer og udvalgt islam som jeres religion” (K 5:3). 
Ikke længe efter afgik profeten ved døden, der hermed markerede 
afslutningen på profetkaldet og profetismen og begyndelsen på imamatet og 
imam-rækken. 

I modsætning til profeter, der er forkyndere og budbringere af ny 
åbenbaring, er imamer (vej)ledere og guider af fællesskabet. Med sin 
eksplicitte udnævnelse (naṣṣ) af Imam ʿAlī, havde Muḥammad givet ham 
prærogativ ret til det absolutte og suveræne lederskab af det muslimske 
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fællesskab. Som gudsmænd, fungerer både profeter og imamer som Guds 
bevis (ḥujja) over for menneskeheden, og for at mennesket i alle epoker kan 
være vejledt af det guddommelige budskab, vil der altid på jorden eksistere 
en gudsmand, der fungerer som Guds bevis. Hvor Koranen er beviset på 
profetien af Muḥammad og det guddommelige budskab, er gudsmændene 
Guds bevis og midlet, hvormed det guddommelige forstås; sagt anderledes 
er de religionens talerør eller ’den talende Koran’. Udover at Imam ʿAlī 
eksplicit var udnævnt af profeten og hermed også fungerede som Guds 
bevis, var han også den øverste autoritet og mest viden (ʿilm) af alle 
mennesker i at udlægge Koranen, idet hans visdom strømmede direkte fra 
profeten Muḥammads lære; det var Muḥammad der siden Imam ʿAlīs 
barndom havde lært ham Koranen og dens indre og ydre betydninger. 
Imam ʿAlī ville betro denne eksotiske og esoteriske koraniske viden til sine 
efterkommere, Ahl al-Bayt, der senere hver især blev udnævnt eksplicit som 
Guds beviser. Tilsvarende som Gud har placeret profeterne som gudsmænd 
under et altomfattende tilsyn for at sikre, at åbenbaringen formanes korrekt 
(K 3:179; 72:26-28), er imamerne som gudsmænd også under Guds tilsyn for 
at sikre, at de leder menneskeheden til den salige vej (K 1:5-7). For at 
gudsmanden, uafhængig af dennes funktion som forkynder eller vejleder, 
kan levere og efterleve budskabet til fulde, nødvendiggør det et 
altomfattende tilsyn af Gud. Idet de udgør det guddommelige bevis på 
sandheden, følger det, at de må være frie fra synd og fejl (ʿiṣma), da de ellers 
kunne forkynde og lede mennesket til det falske. Særskilt er profeten 
Muḥammad, Imam ʿAlī og deres nære familie, Ahl al-Bayt, i Koranen 
opløftet til et stadie af renhed uden lige: ”… Gud ønsker kun at fjerne 
urenheden fra jer, I Ahl al-Bayt, og rense jer fuldstændig” (K 33:33). Den 
ophøjede spirituelle og religiøse rang af Ahl al-Bayt stadfæstes af adskillige 
koraniske vers (se s. 14 ff.) på basis af slægtskab med den sidste profet. 
Tilsvarende at profeten Muḥammad var Guds lys (nūr Allāh), ville dette 
transcendente lys gå i arv blandt sin Ahl al-Bayt (K 64:8). Muḥammads død 
afsluttede profetien, men som allerede fremhævet gik alle hans andre 
egenskaber som gudsmand i arv blandt hans nære familie og efterkommere. 
Hvad der videre følger er de overleveringstraditioner, der er efterprøvet og 
accepteret inden for både Shīʿa og Sunnī litteratur, hvor fokus er på 
imamatet eller walāya. 
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Guds bevis 
Alle egenskaber hos imamen som gudsmand, og imamatet som et 

guddommeligt begunstiget embede, kan føres tilbage til den første imam, de 
troendes fyrst Imam ʿAlī. Som arvtageren af profetismens lys og 
stedfortræderen af profeten Muḥammad, vil denne ånd gå i arv blandt den 
første imams efterkommere. Med dette ville det i teorien være tilstrækkeligt 
at fremhæve alle Imam ʿAlīs egenskaber ved imamatet og hermed drage en 
konklusion på, hvad imamatet betegner. For at præsentere et bredere 
historisk perspektiv, er imamat præsenteret over levetiden af de første seks 
imamer. Denne periode er specifikt valgt, da disse imamers levealder 
tilsammen giver et rimelig sammenfattet historisk indblik i imamatet og 
epokens tendenser. 

 
Kort forinden sin død, forespurgte profeten Muḥammad på et stykke 

pergament, hvorpå han ville diktere sit sidste testamente: »en bog, som I 
efter [skrivelsen af], ikke vil gå på afveje (kitāban lā taḍillū baʿdahu)«. I henhold 
til overleveringstraditionerne, ville ʿUmar på daværende tidspunkt 
forhindre, at diktatet fandt sted. ʿUmar begrundede det med, at profeten var 
overvældet af sin sygdom og Koranen, der nu var i muslimernes besiddelse, 
var tilstrækkelig for fællesskabet (ghalabahu al-wajaʿu wa ʿindanā kitāb Allāh 
ḥasbunā). I profetens påhør førte denne bemærkning af ʿUmar til en intens 
debat blandt de tilstedeværende fæller. Efter en større tumult blandt 
fællerne, beordrede profeten dem alle til at forlade ham, hvormed diktatet 
aldrig blev nedfældet.1 Senere under ʿUmars kalifat, omtaler ʿUmar selve 
episoden i større detaljer. I en konversation med ʿAbd Allāh b. al-ʿAbbās 
omtaler han hele spørgsmålet om profetens ønske om at diktere et 
testamente. Indledningsvis vil ʿUmar spørge Ibn al-ʿAbbās om, hvorvidt 
Imam ʿAlī stadig gjorde krav på kalifatet, hvortil Ibn al-ʿAbbās svarer 
bekræftende. Herefter spørger han om, hvorvidt Imam ʿAlī stadig anså sig 
selv som værende eksplicit udnævnt (naṣṣa ʿalayhi) som profetens succession, 
hvortil Ibn al-ʿAbbās igen svarer bekræftende. ʿUmar fortsætter derefter med 
at omtale sit motiv for at forhindre profeten Muḥammad for eksplicit at 
stadfæste Imam ʿAlī som sin succession: 

 
1 Bukhārī, Ṣahīḥ, 69/4, 3053, 99/4, 3186, 4431, 4432 og 120/7, 5669 (=4/52, jihād, 288 m.fl.). 
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»Profeten havde en tilbøjelighed mod hans [dvs. ʿAlīs] affære, som han 
udtrykte det ved [forskellige] lejligheder, der [imidlertid] ikke udgjorde 
stærke beviser (lā yuthbitu ḥujja)—ej heller var de af sådanne karakterer, at 
hvis de blev afværget, så ville man ikke være undskyldt [for ikke at handle 
herpå] (lā yaqṭaʿu ʿudhran). Han [dvs. Muḥammad] funderede over det et 
stykke tid, og under sin sygdom besluttede han sig for eksplicit at udnævne 
ham [ʿAlī] (arāda fī maraḍihi an yuṣarriḥa bi-smihi). Men jeg forhindrede at dette 
skete, på grund af bekymring for islam: fordi Quraysh aldrig ville have 
blevet samlet under autoriteten af denne mand. Og hvis han var blevet valgt 
som hersker, ville alle arabere have modstået ham. Profeten vidste, at jeg 
vidste hvad der forgik i hans hoved og hermed undladte han [eksplicit at 
udnævne ʿAlī] – og Gud forkaster alt, men undtagelse af hvad Han har 
forordnet«.1 

Sagt med ʿUmars egne ord, ville profeten Muḥammad på guddommelig 
forordning have dikteret et testamente, hvor han eksplicit udnævnte (naṣṣ) 
Imam ʿAlī som sin direkte succession – ʿUmar valgte at forhindre dette, fordi 
han angiveligt vidste, at det var det, profeten egentlige tænkte. Selvom 
Muḥammad aldrig fik dikteret Imam ʿAlī som sin eksplicitte efterfølger ved 
denne lejlighed, ændrer det ikke ved det faktum, at Muḥammad ved 
adskillige andre lejligheder (særskilt den eksplicitte udnævnelse (naṣṣ) ved 
Ghadīr Khumm), fik udnævnt Imam ʿAlī som sin succession. Hermed 
stadfæster begivenheden om profetens sidste ønske beviset på, at han selv i 
sine sidste dage, ville stadfæste Imam ʿAlī som sin efterfølger. Denne 
overleveringstradition af ʿUmar er ikke et enkeltstående tilfælde. Lignende 
overleveringstraditioner præsenterer en tilsvarende ʿUmar, der refererer til 
Imam ʿAlī som den mest egnede kandidat (awlā) til kalifatet på basis af sine 
bedrifter og tætte omgang (ṣāḥibuka) med profeten – men, som ʿUmar 
beskriver det, på grund af Imam ʿAlīs kærlighed for stammen ʿAbd al-
Muṭṭalib (dvs. hashimitterne, profetens slægt) og sin unge alder var der 
tilstrækkelig grund til at frygte konsekvenserne af, at han blev udnævnt kalif2 
– hashimitterne ville blive for hovne, hvis både kalifatet (khilāfa) og 
profetkaldet (nubuwwa) befandt sig i ene og samme slægtsstamme. 

 
1 Ibn Abī al-Ḥadīd, Sharḥ, 12/20-1 (citerer ikke den fulde isnād, som han fremhæver, var givet af 

Ibn Abī Ṭāhir al-Ṭayfūr). Akkurat Aḥmad b. Abī Ṭāhir i sin Taʾrīkh Baghdād, beretter om denne 
samtale som den fandt sted mellem ʿAbd Allāh b. al-ʿAbbās og ʿUmar, tidlig i sidstnævntes 
regeringsperiode. 

2 Jawharī i sin Kitāb al-Saqīfa, hvor han citerer ʿUmar b. Shabba (Ibn Abī al-Ḥadīd, Sharḥ, 2/57-
8, 6/50-51). 
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Med profeten Muḥammads død og i efterspillet af Abū Bakrs valg til 

kalifatet af en gruppe fæller, var der adskillige nære slægtninge og 
prominente fæller af profeten, der ikke lagde skjul på deres utilfredshed over 
for valget af Abū Bakr. Fremfor Abū Bakr anså de enstemmigt Imam ʿAlī 
som værende den eneste retmæssige arvtager og succession til profeten 
Muḥammad. De anså Imam ʿAlīs ret til kalifatet som værende hævet over 
enhver diskussion, dette på basis af: nærmeste beslægtet af profeten; fortrolig 
viden om Koranens og profetens sædvanes udlægning; dyder, egenskaber og 
bedrifter i islams sag; præcedens som den første til at acceptere det islamiske 
budskab; forkæmper for religionen under uvidenhedens tid og hans 
andægtige karakter havde ingen ligemand. Iblandt denne gruppe af 
tilhængere—der vel at mærke betegnes som de første følgere (shīʿa) af Imam 
ʿAlī—var der de, der også anså at Imam ʿAlī eksplicit var udnævnt (naṣṣ) som 
efterfølger (khalīfa) og forvalter (waṣī) af profeten, og leder (imām) af 
muslimerne. Dette underbyggede de på basis af eksplicitte udtalelser af 
profeten Muḥammad til favør for Imam ʿAlī som sin succession. Særskilt fire 
betydningsfulde individer, der var kendt for deres særlige hengivenhed over 
for Imam ʿAlī under profetens levetid, var Salmān al-Fārisī, Abū Dharr al-
Ghiffārī, al-Miqdād b. ʿAmr og ʿAmmār b. Yāsir. Visse 
overleveringstraditioner præsenterede også en større skare af hashimitter og 
fremtrædende fæller af profeten, der efter valget af Abū Bakr, ikke 
øjeblikkeligt gav ham troskabsløfte og samtidig insisterede på Imam ʿAlīs 
krav på kalifatet. Det er berettet, at Imam ʿAlī selv nægtede at give 
troskabsløfte til Abū Bakr, hvor han først tiltalte Abū Bakr: »Jeg har større 
ret til denne affære end dig (anā aḥaqqu bi-hādhā al-amr minkum)« og fortsatte 
med at fremføre, at det nok snarere var Abū Bakr, der skulle give 
troskabsløfte til ham end den anden vej rundt. Imam ʿAlīs præmis herfor var 
en følgeslutning af Abū Bakrs eget krav på kalifatet over for 
modkandidaterne Anṣār ved saqīfa-forsamlingen: »Du har taget dette 
embede fra Anṣār, ved hjælp af dit slægtskab til profeten (al-qarāba min rasūl 
Allāh) som argument mod dem… Jeg anfører over for dig, på basis af præcis 
det samme argument, du anvendte mod Anṣār«.1 Imam ʿAlī fremhæver 

 
1 Ibn Abī al-Ḥadīd, Sharḥ, 6/11, citerer Abū Bakrs Kitāb al-Saqīfa; i Ayoub, 18, findes en 

tilsvarende udtalelse om Imam ʿAlī i al-Imāma wa al-siyāsa, skrevet af Sunnī forfatteren med tilnavnet 
Ibn Qutayba al-Dīnawarī. 
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hermed sin slægt og tætte forhold til profeten, som værende fundamentet for 
hans større krav på kalifatet – et argument der er i overensstemmelse med 
det koraniske perspektiv om de tidligere profeters succession blandt deres 
nære familie og efterkommere. Essentielt fremhævede Imam ʿAlī her og ved 
tilsvarende lejligheder, at profetens kernefamilie, Ahl al-Bayt, havde 
prærogativ ret til lederskabet. Imam ʿAlī var hermed den absolutte 
prætendent til kalifembedet, da han efter profeten Muḥammads død, 
udgjorde overhovedet af Ahl al-Bayt. Selvom han i kontekst af historien 
blev overset til hvad han anså som værende sin gudgivne ret, fastholdte han 
gennem sin levetid hans prætendent til imamatet, altså spirituel og verdslig 
(kalifembedet) lederskab. Imam ʿAlī selv understregede sin egen ret til 
successionen af profeten Muḥammad, ved ikke at give trosskabsløfte til Abū 
Bakr, før efter Fāṭimas død. 

 
Hvad der kan sammenfattes på basis af de forskellige beretninger om 

Imam ʿAlīs udnævnelse til kalif, blev han hyldet og tiljublet af talrige af sine 
egne tilhængere. De meninger og holdninger, der blev udtrykt ved 
begivenheden, viser, at der var adskillige personer, der viste en aldeles 
begejstret hyldest af Imam ʿAlī som den udvalgte, hvor de fremhævede hans 
enestående egenskaber og overlegen retmæssig krav til kalifembedet. Løfte 
om troskab som det blandt andet blev ytret af den prominente fælle, Mālik 
al-Ashtar, er unikt og nævneværdigt, da han stadfæster Imam ʿAlī som 
’forvalteren over (alle) forvaltere’ (waṣī al-awṣiyāʾ) og ’arvtageren til 
profeternes viden’ (wārith ʿilm al-anbiyāʾ). Dette underbygger, at der stadig 
eksisterede en skare af prominente fæller, vis attitude over for Imam ʿAlī var 
særdeles anderledes end den hos resten af fællesskabet. Begivenhederne der 
fulgte Imam ʿAlīs kalifat—heriblandt Ṭalḥa, al-Zubayr og ʿĀʾishas oprør, 
senere den af Muʿāwiya og løsrivelsen af separatisterne—er allerede udførlig 
blevet præsenteret i biografien af Imam ʿAlī. Hvad der er interessant at 
fremhæve i dette sammenhæng (specielt hvad angår Kamelslaget og slaget 
ved Ṣiffīn), er de faste vendinger såsom forvalter (waṣī) og arvtager (wārith) af 
profeten Muḥammad, der blev anvendt i reference til Imam ʿAlī. Fra blandt 
andet digteren Abū al-Aswad al-Duʾalī, en af Imam ʿAlīs nære fæller (som 
også kæmpede ved hans side ved Ṣiffīn), er han tydelig religiøs i sin 
udtagelse da han fremlæser, 

Når jeg så på Abū al-Ḥusayn [dvs. Imam ʿAlīs] ansigt, så jeg fuldmånen som 
fylder beskuerne med dets ærbødige vidunder. Quraysh ved nu, hvor enden 
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de måtte være, at du [ʿAlī] er den mest noble i gode egenskaber og 
religionen. 

Andre lignende udtalelser er tilskrevet den kontroversielle figur ʿAbd 
Allāh b. Sabaʾ, hvorom der siges at han under ʿUthmāns kalifat havde 
udtrykt, at enhver profet har en forvalter (waṣī) og at Imam ʿAlī var profeten 
Muḥammads forvalter, samt at profeten direkte havde udnævnt ham til 
dette. Angiveligt var Ibn Sabaʾ også den første til at prædike, at den 
guddommelige ånd som befandt sig i enhver profet (der arves successivt 
blandt profeterne), var overført fra Muḥammad til Imam ʿAlī. Sidstnævnte 
skulle derefter have testeret det til de af sine efterkommere som efterfulgte 
ham i imamatet. Sådanne idéer fremhæver, at der befandt sig allerede på 
daværende tidspunkt en gruppe som anså Imam ʿAlīs succession som et 
spørgsmål om guddommelig ret. Denne gruppe var ikke nødvendigvis kendt 
ved en bestemt betegnelse eller kaldenavn i deres tid, selvom de der støttede 
Imam ʿAlī under Kamelslaget og i slaget ved Ṣiffīn—hvorvidt politisk eller 
religiøst—alle blev refereret til som ”ʿAlīs tilhængere” (shīʿat ʿAlī) eller ”ʿAlī-
tilsluttere” (al-ʿAlawiyya); dette i modsætning til aristokraten Muʿāwiya og 
”ʿUthmāns tilhængere” (shīʿat ʿUthmān), bedre kendt som ”ʿUthmān-
tilsluttere” (al-ʿUthmāniyya). 

Imam ʿAlīs egen attitude op gennem kalifatet af Abū Bakr, ʿUmar og 
ʿUthmān, som den gør sig gældende i sine taler og breve, er kompleks. Han 
hævder på basis af sit nære slægtskab og tilknytning til profeten, så vel som 
hans enestående fortjenester i islams sag, at han personligt havde en større 
ret til successionen. Overleveringstraditionen om Ghadīr Khumm blev først 
offentlig præsenteret af Imam ʿAlī selv, da han inviterede de ledsagere, der 
havde overhørt denne udtalelse af profeten til at testere til dens sandhed 
foran Kūfas moské. Shīʿismens basis tro og overbevisning om imamatet 
føres således tilbage til Imam ʿAlī selv. 

I afsnittet ’Rettelig succession’ under ’Koranisk basis’ (s. 14 ff.) blev den 
særlige rang og fortrin af profeten Muḥammads nære familie blandt andet 
sammenlignet med de almindelige troende. Her beretter Koranen om 
betydningen af de fortidige profeters familier, der bønfaldt Gud om at 
skænke assistance fra deres familiemedlemmer, bedte for guddommelig 
gunst for deres nærmeste slægtninge og afkom. Fra et koranisk perspektiv 
var arvtagerne af profeterne—i respekt til kongedømme (mulk), herredømme 
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(ḥukm), visdom (ḥikma), bogen og imamatet (imāma)—deres efterkommere og 
nære familie. 

I afsnittet ’Rettelig succession’ under ’Ḥadīth basis’ (s. 28 ff.) blev der 
præsenteret sunde overleveringstraditioner, hvor profeten Muḥammad 
tiltaler Imam ʿAlī som: ”visdommens port”; ”den som sandheden cirkulerer 
om”; ”tydeliggøren af det fællesskabet vil være uenige i”; ”den der kæmper 
for den indre eller spirituelle betydning (tanzīl) af Koranen, som profeten 
havde kæmpet for dets ydre eller ordrette betydning (taʾwīl)”; ”den mest 
elskede af skabninger” og ”den der skal adlydes efter profetens bortgang”. 
Alle disse overleveringer om Imam ʿAlī underbygger Shīʿa konceptet om 
Imam ʿAlīs walāya, både som politisk, spirituel og religiøs autoritet. 

Ved den folkelige udnævnelse til kalif, fremhævede Imam ʿAlī også 
Ghadīr Khumm begivenheden og sin eksplicitte udnævnelse (naṣṣ) af 
profeten Muḥammad, som argument for sin ret til lederskabet. Tilsvarende 
i en af sine mere retoriske taler, kendt som ’Diskursen til Kumayl’, beskriver 
Imam ʿAlī konceptet af Guds bevis (ḥujja): 

»Jorden vil aldrig være øde for en, der etablerer Guds bevis (ḥujja)—hvad 
enten åbenlyst i offentligheden eller frygtfuldt i mørket—for ikke at Guds 
beviser og tydeliggørelsen af disse bliver til intet. Men sådanne som disse, 
hvor mange er de og hvor? Ved Gud, de kan være de mindste i antal, men 
med Gud er de, de højeste i rang. Gennem dem, vedligeholder Gud sine 
beviser og tydeliggørelser, så de må betro dem til deres ligemænd og tilså 
dem i deres hjerter blandt de, der ligner dem. Gennem dem gennemtrænger 
visdom realiteten af indsigt. De fryder i nærværet af vishedens ånd; de gør 
let, hvad overdriverne finder svært; de bliver venner med det, som de 
uvidende er fremmet overfor. Med deres kroppe har de underhold i verden, 
mens deres ånde er bundet til den transcendente verden. De er Guds 
stedfortrædere på jorden og de, der tilkalder til Hans religion«. 

Imam ʿAlī fremhæver hermed den spirituelle og religiøse signifikans af at 
være Guds bevis (ḥujja). Disse er tilsvarende Guds stedfortrædere på jorden, 
de der tilkalder til islam og tydeliggør den guddommelige sandhed. I øvrigt 
fremhæves kroppen og ånden som separate entiteter, der i denne verden er 
forenet i det kropslige legeme, hvorom ånden af ’Guds bevis’ er forbundet 
med Guds transcendente kongedømme. Åndens bånd til det hinsidige er et 
middel, hvormed de der følger denne, kan ledes til salighed. 
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Retmæssig arvtager 
Imam ʿAlī havde ved forskellige lejligheder givet udtryk for, at det alene 

er profetens kernefamilie, Ahl al-Bayt, der er berettiget lederskabet af det 
muslimske fællesskab, og at han anså sin ældste søn, al-Ḥasan, som sin 
arvtager i denne sag.1 Udfaldet af det borgerkrigslignende muslimske 
fællesskab blev med Imam ʿAlīs død nu betragtet med en uvished. 
Aristokraten Muʿāwiya havde længe forinden udnævnt sig selv som kalif, et 
embede som Imam ʿAlī selv indtil sit sidste øjeblik ikke anerkendte. Denne 
opfattelse afspejlede sig også i større dele af det muslimske fællesskab. I 
Kūfas moské annoncerede al-Ḥasan sin faders død, som han beskrev som 
en mand, hvis handlinger var enestående i islams sag og ville for evigt 
forblive det, og gengav hans kampe side om side med profeten Muḥammad, 
endda med sit eget liv som indsats. Profeten Muḥammad havde overdraget 
islams banner til Imam ʿAlī og sendt ham ud med Gabriel på hans højre 
side og Michael på hans venstre, og Imam ʿAlī havde ikke vendt tilbage 
indtil Gud havde bragt ham sejr. Han var gået bort den samme nat hvor 
Jesus, Marias søn, var blevet løftet til himlen og hvor Josva, Nuns søn og 
Moses arvtager, var gået bort. Kort herefter var al-Ḥasan fuld af tårer og de 
tilstedeværende var ligeledes tårekvalt. Han forsatte derefter: 

»Folk! Hvem som helst der kender mig, kender mig og hvem som helst der 
ikke kender mig, så er jeg al-Ḥasan, søn af Muḥammad. Jeg er sønnen af 
den der bringer godt nyt, sønnen af den der advarer, sønnen af den der 
hidkalder til Gud—Lovprist og Opløftet være Han—med Hans tilladelse er 
jeg det strålende lys. Jeg er fra profetens familie (ahl al-bayt) fra hvem Gud 
har fjernet al urenhed og som Han har renset fuldstændigt, hvis kærlighed 
Han har påbudt i Sin Bog hvor Han siger: ”… Den, der udfører en god 
handling, vil Vi give endnu mere godt til gengæld…” (K 42:23). At udføre en 
god handling er kærlighed til os, profetens familie (ahl al-bayt)«.2 

Kort herefter stod de tilstedeværende op og hyldede al-Ḥasan som 
succession af Imam ʿAlī og til kalif. Troskabsløftet, der blev givet al-Ḥasan 
(udover den generelle tilkendegivelse om at handle i henhold til Guds Bog 
og profetens sædvane), inkluderede også betingelsen af at gå i krig mod 
enhver som al-Ḥasan erklærede krig mod og indgå i fred med enhver han 

 
1 Balādhurī, Ansāb, 2/497, 504. 
2 Abū al-Faraj, Maqātil, 62. Se også Balādhurī, Ansāb, 3/28-9; Ṭabarī, Taʾrīkh, 2/1 (=18/2-3). 



 Imamatet 147 

 

erklærede fred med.1 Al-Ḥasan adresserede muslimerne ved at lægge vægt 
på sit nære slægtskabsbånd med profeten Muḥammad og tiltalte sig selv som 
’profetens søn’. Herefter nævnte han profetiens centrale egenskaber, for at 
afslutte frasen med, at han gennem Guds tilladelse er det strålende lys. Det 
transcendent lys al-Ḥasan omtaler, forbinder han tydeligt med slægtskab af 
Muḥammad og dennes profetiske gunst – en gunst han som gudsmand er 
arvberettiget. Profetens kernefamilie, Ahl al-Bayt (som al-Ḥasan nu var 
overhoved af), bliver beskrevet som de, fra hvem Gud har fjernet al urenhed 
og renset fuldstændigt (cf. K 33:33). Enhver, der udfører en god handling, 
gør dette i virkeligheden som kærlighed til Ahl al-Bayt. Det, at al-Ḥasan 
tiltalte sig selv som profetens søn og anså sig selv som arvtager af profetens 
lys samt retmæssig arvtager af lederskabet, var en opfattelse der var bredt 
anerkendt i det muslimske fællesskab. Fx ville den prominente fælle af 
profeten Muḥammad og Imam ʿAlī, ʿAbd Allāh b. al-ʿAbbās, efter 
udnævnelsesceremonien af al-Ḥasan skrive til ham og dele sine erfaringer 
og råd. I kontekst af imamatet, ville Ibn al-ʿAbbās tiltale al-Ḥasan som 
’Guds sendebuds søn’ og råde ham fra at afvige fra den ret, som han mere 
er berettiget til end hvem som helst anden.2 Det, at en personlighed som 
Ibn al-ʿAbbās der i øvrigt var en prominent fælle, ældre og mere erfaren end 
al-Ḥasan i politiske og stats-affære, skriver til al-Ḥasan og tiltaler ham som 
den retmæssige autoritet og leder, er signifikant belæg herfor. Så selvom det 
før-islamiske stammesamfund blev ledet af den ældste, mest erfarne og med 
flest bedrifter inden for klanen (der stadig afspejlede lederskabet blandt 
stammerne inden for tidlig islam), fremhæver denne skrivelse af Ibn al-
ʿAbbās, at der også må have eksisteret troen på en særlig forrang hos 
profetens Ahl al-Bayt, allerede så tidlig som ved al-Ḥasans udnævnelse til 
kalifatet. 

 
Efter at blive udnævnt som kalif, skrev al-Ḥasan et brev til umayyaderne, 

hvor han adresserede dem ved: »Fra Guds tjener, fyrsten af de troende, al-
Ḥasan til Muʿāwiya b. Ṣakhr«. Indledningsvis lovpriste han Muḥammad 
som Guds tegn, der var blevet sendt til menneskeheden og en advarer til 
alle levende væsener; Muḥammad som havde forkyndt Guds budskab og 
Gud havde manifesteret sandheden igennem ham, tilintetgjort polyteisme, 

 
1 Balādhurī, Ansāb, 3/29; Ṭabarī, Taʾrīkh, 2/1, 5 (=18/2-3, 7). 
2 Ibn Aʿtham, Futūḥ, 4/148-150; Ibn Abī al-Ḥadīd, Sharḥ, 16/23-4; Balādhurī, Ansāb, 3/51. 
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støttede de trofaste, bragte gunst over araberne og særskilt beærede 
Quraysh gennem ham; da Muḥammad så døde, stredes araberne iblandt 
hinanden om fællesskabets autoritet, men Quraysh havde svaret dem: »Vi 
er hans stamme, hans familie (usra), hans nære fæller; det er ikke rigtigt for 
jer, at strides om Muḥammads autoritet mellem os og folket«. Araberne 
havde accepteret fornuften i deres anførte argument og overgav autoriteten 
til dem. Herefter fortsætter al-Ḥasan i sit brev: 

»Derefter argumenterede vi med Quraysh, som de havde argumenteret med 
araberne, men Quraysh behandlede os ikke retfærdigt, som araberne havde 
behandlet dem… Da vi, familien (ahl al-bayt) af profeten Muḥammad og 
hans nære fæller, anførte et argument og søgte retfærdighed, afsatte de os og 
forenede sig i at gøre os uret og boykottede os. … Da blev vi forbavset over 
de der anklagede os, hvad angår vores ret og autoriteten af vores profet, selv 
blandt mænd af dyder og bedrifter i tidlig islam. Men vi afstod fra at strides 
med dem inden for islam, i frygt for troen og at hyklerne samt 
”Medsammensvorne” (ḥizb min al-aḥzāb)1 ville trænge igennem og sprede 
korruption [i troen] som det ville behage dem. Muʿāwiya, lad folket i dag 
være forbløffet over den ret du prøver at fratage, som du hverken er 
berettiget til ved krav på fortrinlighed i troen eller nogen som helst 
prisværdige bedrifter i islam. Snarere er du søn af en Medsammensvoren, 
sønnen af den mest fjendtlige mand i Quraysh mod profeten. …« 

Herefter forsatte al-Ḥasan med at beskrive, at efter Imam ʿAlī var gået 
bort, udnævnte muslimerne ham som deres efterfølger og hvordan han 
bønfaldende havde lovprist Gud om at gøre ham standhaftig i religionen. 
Den eneste grund til, at han skrev til Muʿāwiya var fordi han følte sig 
forpligtet til at behandle ham med ret før Gud. Der ville, hvis Muʿāwiya 
ville gøre som al-Ḥasan foreslog, være umådelig lykke for ham og gavn for 
det muslimske fællesskab. Herefter afsluttede al-Ḥasan sit brev med: 

»Opgiv din udholdenhed i falskhed og træd ind i min alliance, som folket 
har gjort, for du ved jeg er mere berettiget til ’denne sag’ end dig foran Gud 
og fra øjnene af enhver som er klar til at vende tilbage til lydighed og hvem 
som helst der har et angrende hjerte. Frygt Gud, opgiv udåd og skån 
muslimernes blod—for ved Gud—er der intet godt for dig i at møde Ham 
med mere af deres blod på dine hænder, end det du allerede skal møde Ham 

 
1 Reference til en alliance indgået af Muʿāwiyas fader, Abū Sufyān, der med en sidste fælles 

indsats ville tilintetgøre det muslimske fællesskab i Medina. 
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med. Træd ind i freden og lydighed, bestrid ikke om herredømme med dem 
der er berettiget det… så skøn samdrægtighed igen kan genoprettes. Men 
hvis du nægter alt andet og fortsætter i din arrogante overtrædelse, så vil jeg 
rejse mig mod dig sammen med muslimerne og Gud vil dømme mellem os, 
for Han er den bedste af dommere«.1 

Der er en række centrale aspekter ved al-Ḥasans brev til Muʿāwiya, der 
kræver belysning. Indledningsvis vælger al-Ḥasan at tiltalte sig selv som ’de 
troendes fyrst’ (amīr al-muʾminīn), en titel som hans fader var blevet tildelt af 
profeten Muḥammad og en titel han nu efter sin faders død vælger at gøre 
brug af. Derefter lovpriser han Gud og profeten Muḥammad, for nu at 
kaste lys på den retmæssige autoritet og lederskab af det muslimske 
fællesskab ved hjælp af en følgesætning: som medlemmer af Quraysh-
stammen havde argumenteret mod araberne om lederskabet efter profetens 
død—dette på basis af deres nære (i.) stammeforhold, (ii.) familiebånd og 
(iii.) nærhed i relation—havde hans fader Imam ʿAlī fremført præcis samme 
argument mod Quraysh, men de behandlede ham med uret og fratog ham 
sin gudgiven ret. Muʿāwiya var ved at gentage historiens gang ved at fratage 
al-Ḥasans gudgivne ret til autoritet og lederskab, dette endda uden fortrin 
eller nævneværdige bedrifter i islams navn. Hvad al-Ḥasan sagde til 
Muʿāwiya (som Imam ʿAlī tidligere havde sagt til Abū Bakr) var, at han som 
værende af både profetens brede stamme Quraysh og nære klan 
(hashimitterne), værende barnebarn af profeten og kendt som ’profetens 
søn’ og været en af de mest elskede af profeten, havde han i alle aspekter en 
større ret til lederskabet og autoriteten af fællesskabet end Muʿāwiya. Hertil 
tilføjede han også, at i modsætning til de, der stod hans fader imod, havde 
Muʿāwiya ingen fortrin eller bedrifter i religionen. Muʿāwiya og sin fader, 
Abū Sufyān, havde været indædt modstandere af profeten Muḥammad og 
religionen islam. Det var ikke først efter Mekkas fald, at de accepterede 
islam (dette også som en verdslig fordel for dem fremfor af overbevisning). 
Tilsvarende sin fader Imam ʿAlī, underbyggede al-Ḥasan autoriteten og 
lederskabet af det muslimske fællesskab som værende gudgivet blandt 
profetens allernærmeste. Ingen var nærmere profeten i stamme- og 
klansamfundet, familiebånd og nærhed end Ahl al-Bayt, de der havde 

 
1 Abū al-Faraj, Maqātil, 66; Ibn Abī al-Ḥadīd, Sharḥ, 16/24-25. 
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prærogativ ret til lederskabet. Med al-Ḥasans egne ord, var han den 
absolutte prætendent til kalifembedet efter sin faders bortgang. 

 
For Muʿāwiya var ingen pris for høj for kalifembedet. I dette lys er det 

yderst interessant, at se de ting som al-Ḥasan stipulerede, mere specifikt: 
hvilken ting der er værd at abdicere det verdslige herredømme for. 
Muʿāwiya, der indledningsvis hvad prøvede at bestikke al-Ḥasan med en 
million dirham og landskatten af forskellige områder, var af ingen interesse 
for al-Ḥasan, hverken var andre verdslige goder. Al-Ḥasan stipulerede som 
den første og primære betingelse, folkets ve og vel – intet var vigtigere end 
det muslimske broderskab og at undgå blodudgydelse internt blandt 
muslimerne. Direkte herefter stipulerede han, at den offentlige instans skulle 
opnå velfærden af fællesskabet, gennem Koranen og profeten Muḥammads 
sædvane. Først efter at have sikret sig islams religiøse beskyttelse over for 
folket, fremhævede al-Ḥasan den religiøse beskyttelse af kalifembedet og 
kalifatet. Det er tydeligt, at han ikke anerkendte Muʿāwiya som legitim kalif, 
så han sikrede hermed at lederskabet ikke gik i hans arv blandt hans nære 
afkom eller fæller – således stipulerede han at lederskabet skulle vende 
tilbage til dets oprindelige kilde, enten al-Ḥasan eller (i tilfældet af sin død) 
til sin broder al-Ḥusayn. Således abdicerede al-Ḥasan det verdslige 
kalifembede for at værne om den islamiske ånd og religion. 

 
I efterspillet af den skriftlige abdicering af det verdslige herredømme, 

adresserede al-Ḥasan sin hær, hvor han i sin tale beskrev abdiceringen og 
fredsaftalen, hvor han lagde vægt på den koraniske frase: ”… måske 
frastøder I noget, som Gud har lagt en mængde godt i” (K 4:19). Kort efter 
fredsaftalen var blevet accepteret, kunne Muʿāwiya og sin hær trænge ind i 
Kūfa fredfuldt. Øjeblikkeligt efter ankomsten, beordrede Muʿāwiya at en 
offentlig hyldestceremoni skulle finde sted, hvor blandt andet al-Ḥasan 
skulle give en offentlig undskyldning. Efter først at have afslået, insisterede 
Muʿāwiya, at han trådte op på den opførte talerstol og adresserede de 
tilstedeværende syriske og irakiske styrker i Kūfa med en undskyldning. 
Indledningsvis påmindede al-Ḥasan de tilstedeværende om hans særskilt 
bånd til profeten Muḥammad, da kun han og sin broder al-Ḥusayn var 
efterkommere af profetens slægt. Herefter fremhævede han, at Muʿāwiya 
havde anfægtet en ret, som i og for sig tilhørte ham, og han kun havde 
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abdiceret denne ret for at værne om fællesskabets interesse og undgå 
yderligere blodsudgydelser: 

»I har givet mig troskabsløfte på betingelse af, at I indgår fred med hvem 
som helst jeg indgår fred med. Jeg har dømt det ret at indgå fred med ham 
og har svoret troskabsløfte til ham, eftersom jeg anså hvad som helst der 
kunne undvære blodudgydelse som bedre end hvad som helst der skaber 
blodudgydelse. Jeg ønskede jeres bedste og hvad jeg gjorde, burde være 
argument imod enhver der begærer herredømme«.1 

Efterfølgende ville Muʿāwiya i sin egen tale, slå hånden af al-Ḥasan og 
frasige sig alle tidligere indgåede aftaler over for al-Ḥasan og andre, som 
han havde indgået med, for at stoppe opstanden og slutte krigen hurtigst 
muligt. Herefter fortsatte han med at lægge eftertryk på sin krigslist, at hans 
hensigt alene var at søge blodhævn over ʿUthmāns morder, og enhver der 
nu ikke gav ham troskabsløfte inden for tre dage ikke ville blive benådet.2 
Fredsaftalen skulle vise sig at være al-Ḥasans sidste offentlige gøren. 

Det, at al-Ḥasan anvendte den koraniske frase, ”måske frastøder I noget, som 
Gud har lagt en mængde godt i” som indledende argument for abdiceringen af 
det verdslige herredømme, medførte det per definition, at han besad en 
højere indsigt i hvad Gud ligger i ”større mængde godt i” – en indsigt der er 
højere end hvad den ordinære muslim kan ræsonnere sig til. Med dette 
anser al-Ḥasan sig selv som værende en, der er betroet den ’ydre og indre’ 
(dvs. eksotiske og esoteriske) koraniske viden, dette som efterkommer af 
profeten og Ahl al-Bayt, og øverste walāya (”autoritet”) inden for den 
spirituelle og religiøse udlægning af religionen. I øvrigt afspejler dette også 
funktionen af ’Guds bevis’ som de der tydeliggør den guddommelige 
sandhed. Det er med al-Ḥasans ’strålende lys’, der er forbundet med Guds 
transcendente kongedømme, at han er personificeringen og kriteriet af det 
koraniske budskab. Al-Ḥasan fortsætter med at begrunde, hvorfor han 
abdicerede, ved først at bemærke den betingelse hans ledsager havde givet 
troskabsløfte til ham. Med dette er al-Ḥasan villig til at opgive det verdslige 
lederskab, herredømmet, af hensyn til at undgå blodudgydelse i 
fællesskabet; for al-Ḥasan er freden mere værd end verdslig autoritet. I 
øvrigt fremgår det klart af diskursen, at walāya i sin komplette politiske, 

 
1 Balādhurī, Ansāb, 3/43-5. Se også Abū al-Faraj, Maqātil, 71-72 og 75-76. 
2 Balādhurī, Ansāb, 3/46-7. 
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spirituelle og religiøse sfære, kun i sit begrænsede omfang af verdslige 
herredømme bliver abdiceret til Muʿāwiya – den spirituelle og religiøse 
walāya er gudgivent egenskab, der altid er forenet i gudsmanden. Politisk 
autoritet bliver således betragtet sekundært i forhold til det spirituelle og 
religiøse autoritet. Imidlertid betragter al-Ḥasan den politiske autoritet som 
en legitim ret af Ahl al-Bayt og stipulerer, at denne skal vende tilbage til Ahl 
al-Bayt ved Muʿāwiyas død. Ydermere bliver det fremhævet hvem denne 
skal vende tilbage til: enten al-Ḥasan, hvis han stadig er i live, ellers sin 
broder al-Ḥusayn. Med dette giver al-Ḥasan også eksplicit udtryk for sin 
retmæssige arvtager af walāya i sin komplette forstand. 

 
Al-Ḥasans abdicering, der førte til fredsaftalen i år 41/661, blev kendt 

som ’fællesskabets år’ (ʿām al-jamāʿa). Aftalen var med til at markere 
slutningen på den større indbyrdes krig blandt muslimske fraktioner (fitna). 
Splittelsen var nu et afsluttet kapitel og fællesskabet var endnu engang 
forenet under en kalif. Imidlertid ville det universelle muslimske broderskab 
og respekten for helligholdelsen af muslimsk blod og ånd, som påbudt af 
profeten Muḥammad, aldrig vende tilbage. Umayyadernes fremadrettede 
ledelse, var ikke et ønske om fred. Deres kneb og krigslist, der havde fået 
dem til magten, blev ved med at fungere som deres officielle politiske 
agenda for at blive ved magten. Ved at deres legitimitet var funderet i søgen 
på blodhævn af ʿUthmāns morder, blev de ved med at sætte muslimer op 
mod muslimer, provokere mistanke, mistillid, had og konstante stridigheder 
i fællesskabet. Abdiceringen som fredens mand, al-Ḥasan, havde indgået i 
fredens navn, blev af umayyaderne anvendt til at skabe ufred, nu 
udelukkende på deres præmisser. Umayyadernes politik ville skabe så dybt 
et sår i fællesskabet, at det aldrig ville hele. 

 
Selve kalifatet og kalifembedet var med et blevet forandret for altid. I 

henhold til de mere legendariske Sunnī overleveringstraditioner, tilskrives 
profeten Muḥammad at have forudset at successionen til profetismen 
(khilāfat al-nubuwwa) ville vare i tredve år, hvorefter det ville blive efterfulgt af 
’bidende kongedømme’ (mulk ladūd). Ikke længere var princippet om sābiqa 
(tidlige bedrifter i islams navn) accepteret som kriteriet for hvem, der skulle 
udnævnes som profetens efterfølger. I stedet var det verdslig despotisme og 
antallet af talstærke bevæbnet mænd, der blev identificeret med den noble 
titel af at være Guds stedfortræder (khalīfa). Det var allerede under ʿUthmān, 



 Imamatet 153 

 

der under sit kalifat havde skabt epoke ved trinvis at løfte stedfortræderens 
karakter fra værende ’underlagt’ til at være ’over’ islam – et skift der blev 
fuldt ud realiseret af Muʿāwiya og sine efterkommere. I et bredere 
perspektiv, var islam så at sige blevet overtaget af statsmagten. Den 
voksende despotiske karakter blandt stedfortræderen, overskyggede islams 
spirituelle og pacifistiske religiøse ånd. Religionen og fællesskabet blev nu 
domineret af en kejserlig skikkelse, der hverken var interesseret i 
broderskab, fælleskabets ve og vel eller den religiøse ånd, snarere var tvangs 
og undertrykkende foranstaltninger af folket, social kontrol og terrorisering 
ved hjælp af militær styrke, der prægede det daglige muslimske liv. 
Muslimerne i daværende Arabien havde gradvist mistet det stammeledet 
selvstyre og frihed, der med Muʿāwiyas herredømme nu komplet var 
underlagt en stat, der i alle træk mindede om et traditionelt monarki. 
Muʿāwiya var kongen, og muslimerne var dennes undersåtter. Det kan føres 
tilbage til det første trin som blev introduceret af Abū Bakr, da han gjorde 
det religiøse påbud af at betale almisse, til en skattepligt og retskraftig skat 
(dvs. almisseskat). Det sidste trin blev fuldkommengjort af Muʿāwiya, da 
pligten til at adlyde ’stedfortræderen’ blev retskraftig ved tortur og død, i 
modsætning til fængselstraf og forvisnings skik, som under de tidligere 
kaliffer. De ældste visdomsmænd i fællesskabet, der havde gennemlevet 
profetens gyldne æra, stirrede forundret på hvad umayyadernes islam havde 
til fælles med profetens budskab. 

 
Afsluttende skal det også fremhæves, at ikke længe efter Muʿāwiya var 

kommet til magten, institutionaliserede han censuringen af Imam ʿAlīs 
bedrifter i islam og forbandelsen af ham og sin Ahl al-Bayt ved talerstolene i 
alle forsamlingshuse og moskéer rundt omkring i riget. Dette kommer 
tydeligt til udtryk ved Muʿāwiyas udnævnelse af al-Mughīra b. Shuʿba som 
Kūfas guvernør i jumādā 41/oktober 661: »Afstå aldrig fra at censurere og 
misbruge Imam ʿAlīs ord, bed ydmygt om Guds nåde og tilgivelse over 
ʿUthmān, vanær ʿAlīs følgere, fjern dem og nægt at lytte til dem og stop 
aldrig med at lovprise ʿUthmāns tilhængere—må Gud være tilfreds med 
ham—bring dem tæt på dig og lyt til dem«.1 Muʿāwiyas hensigt var krystal 
klar: han prøvede at få Imam ʿAlīs tætteste fæller til at protestere, således at 

 
1 Ṭabarī, Taʾrīkh, 2/112 (=18/123). 
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Muʿāwiya kunne identificere sine stærkeste modstandere og slå ned på dem, 
som oprører mod freden. Selvom al-Mughīra udførte disse instruktioner til 
fulde, havde han lidt sympati for Muʿāwiyas politik for at provokere og 
skabe oprør. I byen Kūfa fungerede Ḥujr b. ʿAdī al-Kindī som talsmanden 
for Imam ʿAlīs tilhængere. Når som helst, han hørte regenterne omtale 
Imam ʿAlī i et dårligt lys og bede for ʿUthmān i moskéen, ville han rejse sig 
op og citere det koraniske påbud: ”… I skal varetage retfærdigheden som 
vidner foran Gud …” (K 4:135) og ytre vidneudsagn på, at den de 
censurerede og beskyldte var mere værdig til fortræffelighed, og den de roste 
og rensede var mere værd af censur. Adskillige gange ville guvernøren al-
Mughīra advare Ḥujr, en advarsel som Ḥujr ikke tog til sig. Al-Mughīra 
forsatte med at forbande Imam ʿAlī og lovprise ʿUthmān indtil slutningen af 
sit guvernørembede i 50/670 og samtidig ignorerede Ḥujrs protester, der 
over tid var vokset i skændighed. Al-Mughīras efterfølger var Ziyād, 
Muʿāwiyas bastard broder, der allerede havde været Baṣras guvernør et 
stykke tid. Han var mere handlekraftig i sin adfærd og havde intensionen 
om at slå ned på enhver regeringskritiker. Som Ḥujr fortsatte sin kritik af 
ʿUthmān, umayyadernes og Muʿāwiyas politiske agenda, var 
konfrontationen med den nyudnævnte guvernør Ziyād uundgåeligt. Dette 
førte til tilfangetagelsen af Ḥujr og en skare af trofaste tilhængere af Imam 
ʿAlī og al-Ḥasan. Ḥujr og tretten af sine følgere blev taget til fange. 
Halvdelen af disse formåede at blive løsladt med indflydelse af deres 
slægtninge – imidlertid, blev Ḥujr og seks af sine fæller beordret til offentligt 
at forbande og fordømme Imam ʿAlī, samt at ytre deres loyalitet over for 
ʿUthmān (i kontekst af blodhævnen umayyaderne proklamerede). Hvis de 
nægtede ville de lide døden ved halshugning. De blev alle henrettet efter at 
have nægtet at indvillige (hvoraf en af dem blev begravet levende på 
Muʿāwiyas befaling).1 Udover at denne og tilsvarende historiske beretninger 
stadfæster Muʿāwiyas despotiske regime og hans indædte afsky af 
hashimitterne (specielt Imam ʿAlī), er der hertil et andet interessant 
perspektiv. Ḥujr og sine mindre skare af følgere, tilkendegav offentligt troen 
på Imam ʿAlī og al-Ḥasan som de retmæssige arvtager af profetismen – 
dette uden hensigt eller ønske om verdslig gavn eller politisk indflydelse. 
Fundamentet for deres protest er hermed udelukkende bundet i den 

 
1 Ṭabarī, Taʾrīkh, 2/142-3 (=18/150-1). 
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religiøse overbevisning, som den er knyttet til Ahl al-Bayts walāya i sin 
altomfattende forstand. Så selvom al-Ḥasan i fredens navn har abdiceret 
kalifatet, var troen og overbevisningen på hans legitime autoritet hverken 
forsvundet eller blevet mindre, tværtimod. 

Guddommelig forvalter 
Muʿāwiya havde forinden sin død, forseglet regenternes troskabsløfte til 

sin søn Yazīd. Efter umayyadernes enstemmige udnævnelse af Yazīds til 
magten i 60/680, ville eminente personligheder, heriblandt al-Ḥusayn og 
ʿAbd Allāh b. al-Zubayr, nægte at give løfte om troskab til Yazīd. Ved al-
Ḥasans abdicering af magten, havde Muʿāwiya både givet løfte om at værne 
om fællesskabets velfærd, undgå splittelse af og styrke det muslimske 
broderskab og fraholde sig fra at udnævne en succession – et løfte han i alle 
tre aspekter havde brudt. Muslimerne i fællesskabet havde dog ikke glemt 
den indgåede aftale. Talrige havde ligefrem set frem til Muʿāwiyas fald, så 
lederskabet atter kunne vende tilbage til al-Ḥasan eller al-Ḥusayn ved 
førstenævntes død. Da de nu var vidne til at umayyaderne også brød denne 
del af løftet, valgte de at tage kampen op. Al-Ḥusayn, der befandt sig i 
Medina på daværende tidspunkt, modtog efter Muʿāwiyas død og Yazīds 
udnævnelse, talrige breve fra Kūfa- og Baṣra-folket som erklærede 
troskabsløfte til ham og erkendte, at de ingen imam havde udover ham. De 
opfordrede al-Ḥusayn til at tage kampen op mod den illegitime hersker. I 
forlængelse heraf, sendte al-Ḥusayn sin fætter Muslim b. ʿAqīl til Kūfa, for 
at se situationen an og rapportere tilbage til ham. Hvad der følger er to af 
disse breve til henholdsvis aspiranterne fra Kūfa og Baṣra. Al-Ḥusayns 
skriver i sit brev til Kūfa-folket, 

»I Guds navn, den Nådige, den Barmhjertige – fra al-Ḥusayn b. ʿAlī til 
lederne af de rettroende (muʾminīn) og muslimerne (muslimīn). Hāniʾ og Saʿīd 
har bragt mig jeres breve; disse er de sidste to af jeres budbringere, som er 
kommet til mig. Jeg har forstået alt hvad I har nævnt og beskrevet. Udsagnet 
fra de fleste af jer er, ”Der er ingen imam over os. Kom, Gud vil forene os i 
vejledning og sandhed gennem dig.” Jeg sender jer min broder [i islam], 
Muslim b. ʿAqīl, som er min fætter og en trolig repræsentant fra min familie 
(ahl). Jeg har meddelt ham om at skrive til mig angående jeres forhold, 
situation og anskuelser. Hvis han skriver til mig, at jeres ledere og vise fædre 
iblandt jer er forenet, på samme måde som budbringerne der har nået mig 
beskriver det, og som jeg også læser i jeres breve, vil jeg komme til jer i al 
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hast—hvis Gud vil—for, ved mit liv, hvad er en imam udover en der 
handler i henhold til Bogen, opretholder retfærdigheden, bekender sig til 
sandheden, og dedikerer sig selv til [essensen af] Gud? Fred være med jer«.1 

Al-Ḥusayns brev til Baṣra-folket, 

»Gud gav præference til Muḥammad foran alle Hans skabninger. Af Hans 
nåde gav Han ham profetkaldet og udvalgte ham som Sit sendebud. Efter at 
han havde advaret Hans tjenere og informerede dem om, hvad han var 
blevet sendt med, tog Gud ham [tilbage] til Sig Selv. Vi er hans familie (ahl), 
dem som besidder hans autoritet (awliyāʾ), dem som er blevet skabt som hans 
forvaltere (awṣiyāʾ) og hans arvtagere (wurathāʾ); vi er dem der har større ret 
til hans position blandt folket end nogen anden. Selviske personer gjorde 
krav på en ret som eksklusiv er vores. Men alligevel indvilgede vi [til hvad de 
gjorde], eftersom vi afskyer splittelse og ønsker velværet [af fællesskabet]. 
Imidlertid ved vi at vi har større krav på denne ret, som er vores berettigelse, 
i modsætning til dem der har taget den. De har gjort godt, sat mange ting ret 
og søgt sandheden. Må Gud have nåde over dem og tilgive os og dem. Jeg 
har sendt mit sendebud til jer med dette brev. Jeg sammenkalder jer til Guds 
Bog og sædvanen (sunna) af Hans profet. Sandelig er sædvanen [næsten] 
blevet dræbt mens nyskabelse er blevet givet liv. Hvis I hører mine ord og 
adlyder min befaling, vil jeg vejlede jer til retskaffenhedens sti. Må Guds fred 
og nåde være over jer«.2 

Korrespondancen mellem al-Ḥusayn og aspiranterne fra henholdsvis 
Kūfa og Baṣra, er af central betydning for al-Ḥusayns opfattelse af imamens 
embede og pligt, samt afdækker en tidlig beskrivelse af imamat-embedet. I 
det første brev vælger al-Ḥusayn ikke at adressere aspiranterne med den 
noget bredde betegnelse shīʿa (’følgere’), men i stedet omtaler dem som 
henholdsvis muʾminīn og muslimīn. Terminologi er signifikant, idet al-Ḥusayn 
tydeligt adskiller mellem ’de rettroende’ (muʾminīn) og ’de der kun har 
underkastet sig’ (muslimīn). Med muʾminīn mener han formentligt sine 
engagerede følgere, i modsætning til andre aspiranter der måtte have 
tilsluttet sig hans sag af andre årsager end salighed og andægtighed. 
Hermed tiltaler al-Ḥusayn den samme gruppe, som hvis han havde anvendt 
betegnelsen shīʿa, men markerer i diskursen en klar adskillelse mellem sine 
tilhængere. Efter at have klargjort en række instruktioner i brevet, omtaler 

 
1 Ṭabarī, Taʾrīkh, 2/235 (=19/26); Mufīd, Irshād, 305. 
2 Ṭabarī, Taʾrīkh, 2/240 (=19/32). 
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al-Ḥusayn funktionen af en imam som: ”en der handler i henhold til 
Koranen, opretholder retfærdigheden, bekender sig til sandheden, og 
dedikerer sig selv til essensen af Gud”. I det andet brev, er al-Ḥusayn mere 
specifik hvad angår sin families ret til lederskabet. Samtidig er han åben om 
at berette om sit eget folk (dvs. den udvidede slægt af stammen Quraysh) 
som foretrak sig selv frem for hans nære familie og sig selv. Han fortsætter 
med at specificere, hvem der er imam og hvilke egenskaber denne besidder. 
Tilsvarende sin fader og broder, indledte al-Ḥusayn med at beskrive 
profeten Muḥammads forrang over for menneskeheden, for derefter 
specifikt at fremhæve hans guddommelige udnævnelse. Direkte efter at have 
beskrevet profetens bortgang, fremhævedes profetens kernefamilie, Ahl al-
Bayt, som de der besidder autoriteten, skabt som hans forvaltere og 
arvtagere. De er Guds stedfortrædere på jorden, de der tilkalder til islam og 
tydeliggør den guddommelige sandhed—Guds bevis—arvtager af 
profetismen gennem den sidste profet Muḥammad. Arveberettigelsen er 
ikke kun afhængig af slægtskab med Muḥammad, men værende den gren af 
Muḥammads efterkommer der er gudskabt til at være Hans forvalter og 
arvtager på jorden. Al-Ḥusayn omtaler igen Ahl al-Bayts walāya, i sin 
altomfattende politiske, religiøse og spirituelle forstand. I brevet fortsætter 
han med at beskrive de selviske personer, der havde gjort krav på en ret der 
eksklusivt var deres (dvs. Ahl al-Bayt: her med specielt fokus på den politiske 
autoritet), men at de indvilligede i at abdicere for at undgå splittelse i 
fællesskabet og værne om broderskabets ve og vel. Han underbygger 
ydermere den særlige forrang af Ahl al-Bayt og deres begunstigelse med 
walāya, til sammenligning med enhver der begærer politisk autoritet og 
herredømme eller ’politiske walāya’. Afsluttende vil al-Ḥusayn stadfæste den 
ret der udelukkende tilkommer og tilhører Ahl al-Bayt (som han er 
overhovedet af nu) og kalder sine tilhængere til Guds Bog og profetens 
sædvane: »Vi er profeten Muḥammads familie (ahl), dem som besidder hans 
autoritet (awliyāʾ), dem som er blevet skabt som hans forvaltere (awṣiyāʾ) og 
hans arvtagere (wurathāʾ); vi er dem der har større ret til profetens position 
blandt folket end nogen anden… Jeg sammenkalder jer til Guds Bog og 
sædvanen (sunna) af Hans profet«. 

 
Udelukkende fra en mekanisk præsentation af al-Ḥusayns kortvarige 

imamat, fungerede han angiveligt som en figur, der var på jagt efter et 
skæbnesvangert eventyr, hvor han fejlbedømte pålideligheden af Kūfa-
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folkets løfte om støtte og overestimerede sin egen ukrænkelighed som 
profetens barnebarn. Dette er dog en kynisk anskuelse af figuren al-Ḥusayn 
og står i skarp kontrast til de historiske fakta. Værdier og idealer, der udgør 
al-Ḥusayn som karakter er helt udeladt ved sådan en mangelfuld 
præsentation af personen al-Ḥusayn. Som gudsmand og Guds bevis på 
jorden, var al-Ḥusayn udmærket klar over, hvad der ventede ham, men 
fortsatte alligevel mod denne skæbne, da han i sin natur er forpligtet til at 
udøve ret. Som midlet, hvormed det guddommelige herredømme forstås og 
under et altomfattende tilsyn af Gud, afspejler al-Ḥusayns handlinger 
retfærdigheden i hele sin essens. Selv ud fra et politisk perspektiv, havde al-
Ḥusayn kendskab til Kūfa-folkets noget blandet støtte forinden afrejsen, i 
kraft af både hans fader og broder tidligere havde været udsat for Kūfa-
folkets ”støtte”. Ydermere havde han forinden afrejsen direkte blevet 
advaret af sine nære fæller og rådgivere om Kūfa-folkets noget blandet 
støtte. I øvrigt blev han undervejs løbende informeret om situationen, som 
den udviklede sig i Kūfa. Det var akkurat i dette tidsrum den mere 
handlekraftige guvernør ʿUbayd Allāh b. Ziyād blev udnævnt, revolten af 
sin fætter Muslim b. ʿAqīl mislykkedes og Kūfa-folkets støtte gradvis 
forsvandt under det nye despotiske umayyadiske lederskab. Selv med disse 
advarsler og informationer til rådighed valgte han bevidst at fortsætte. Flere 
gange forinden han blev opfanget af de umayyadiske tropper, havde han 
også muligheden for at tage den sikre vej eller helt at vende tilbage – et 
forslag hans rådgivere over flere gange præsenterede for ham. Nær 
slutningen af sin rejse, hvor konfrontationen af den håbeløse situation var 
uundgåelig, nægtede al-Ḥusayn at gå på kompromis med sine idealer for at 
skåne sit liv, tilmed fristillede han enhver, der havde givet ham troskabsløfte 
og opfordrede dem til at flygte i nattens ly. Ud fra et historisk perspektiv, 
både hvad angår dets politiske, spirituelle og religiøse nuancer, var al-
Ḥusayn fuld bevidst om formålet med sin kamp mod den herskesyge Yazīd 
– uafhængig af træfningernes udfald. Al-Ḥusayn var en frihedskæmper 
under retfærdighedens fane. Hans fader havde kæmpet for en ret, der 
retmæssig var Ahl al-Bayts, hans broder havde kæmpet for freden i det 
muslimske fællesskab og nu kæmpede han for dets frihed. 

 
I en tale adresseret til de umayyadiske tropper (ledet under 

kommandoen af al-Ḥurr al-Tamīmī), som opfangede al-Ḥusayn på vej til 
Kūfa, forklarede han hvorfor han nægtede at give løfte om troskab til Yazīd: 
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»Vi, profetens kernefamilie (ahl al-bayt) har større ret (awlā) til autoritet 
(wilāya) over jer, end dem som gør krav på det, hvilket de ikke havde nogen 
ret over, og derfor handler uretfærdigt og uretmæssigt«.1 Autoriten og 
lederskabet af fællesskabet stadfæstes af al-Ḥusayn til enerådigt at være et 
hverv, der går i arv blandt profetens familie, Ahl al-Bayt. 

Efter forhandlinger mellem kommandøren al-Ḥurr og al-Ḥusayn, fik al-
Ḥusayn og sin skare af ledsagere tilladelse til at bevæge sig op langs Eufrat, 
mens al-Ḥurr afventede yderligere instruktioner fra guvernøren i Kūfa. 
Kort derefter blev en af al-Ḥusayns budbringere, Qays b. Mushir, taget til 
fange af de umayyadiske tropper og blev bragt direkte til guvernøren 
ʿUbayd Allāh b. Ziyād i Kūfa. Guvernøren beordrede Qays til at adressere 
folket fra toppen af sit palads og forbande al-Ḥusayn og Imam ʿAlī for at 
blive skånet sit eget liv. Qays valgte i stedet at bruge denne lejlighed til at 
ytre sin sande overbevisning og ikke bøje under for guvernørens 
undertrykkende befaling: 

»Kūfa-folk! Jeg er al-Ḥusayns budbringer og jeg tilkendegiver foran jer, at 
al-Ḥusayn, profetens barnebarn, er det bedste menneske af sin tidsalder 
blandt folket Gud har sat på denne jord, og at han har større ret over jer end 
nogen som helst anden; det er derfor jeres pligt at besvare hans kald«. 

Derefter fortsatte Qays med at fremhæve Guds forbandelser over 
guvernøren ʿUbayd Allāh b. Ziyād og Guds nåde over Imam ʿAlī.2 Direkte 
herefter beordrede guvernøren at få Qays smidt ned fra toppen af sit palads 
og med dette gik Qays sin død i møde. Kaliffen Yazīd og sine håndlangere 
fortsatte, hermed den nådeløse politik mod regeringskritikere og 
modstandere af umayyaderne, som hans fader Muʿāwiya havde indført: 
med døden til følge. Forsætligt manddrab af Qays, der blev smidt ud fra 
toppen af paladset ned til folkemængden, mindede om det tidligere brutale 
mord på al-Ḥusayns fætter, Muslim b. ʿAqīl, i Kūfa. Foruden at bekræfte de 
historiske data om kaliffens massedrab af regeringskritikere, er der en 
interessant lighed mellem al-Ḥusayns fælle Qays b. Mushir og al-Ḥasans 
tidligere omtalte fælle Ḥujr b. ʿAdī. Både Qays og Ḥujr tilkendegav 
offentligt deres sande overbevisning om troen på Imam ʿAlī og al-Ḥasan/al-
Ḥusayn som de retmæssige arvtagere af profeten Muḥammad – dette uden 

 
1 Ṭabarī, Taʾrīkh, 2/298 (=19/94); Mufīd, Irshād, 336. Se også Ibn Kathīr, Bidāya, 8/172. 
2 Ṭabarī, Taʾrīkh, 2/288-9, 303 (=19/83-4, 98-9); Ibn Kathīr, Bidāya, 8/168, 174. 
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ønske om verdslig gavn eller politisk indflydelse. De vidste begge at deres 
ord ville føre til den sikre død, men valgte standhaftigt at stå ved deres ideal 
og overbevisning om Ahl al-Bayts walāya og med deres sidste åndedræt at 
viderebringe dette spirituelle og religiøse budskab. Det, at de begge også 
førte walāyaen tilbage til Imam ʿAlī, underbygger troen om en guddommelig 
forordnet imam-række som gudsmænd. De er med Qays’ ord, de bedste 
mennesker af deres tidsalder og har større ret over enhver anden, der 
stræber efter verdsligt herredømme. 

 
Ikke længe herefter var al-Ḥusayn og sine ledsagere omringet af flere 

tusind umayyadiske tropper, der på Yazīds befaling var blevet beordret til at 
tvinge al-Ḥusayn til at give trosskabsløfte til Yazīd som kalif, og hvis han 
nægtede skulle han dræbes på Karbalāʾs åbne sletter. Den umayyadiske 
kommando al-Ḥurr al-Tamīmī, der tidligere havde opfanget al-Ḥusayn på 
vej til Kūfa og der nu på sletterne af Karbalāʾ var underlagt 
befalingsmanden ʿUmar b. Saʿd, stirrede sig forundret over, hvordan Yazīds 
begær til verdsligt herredømme kunne komme så vidt. Al-Ḥurr kunne ikke 
længere stå ved sine handlinger og afhoppede fra den umayyadiske hær til 
nu at bønfalde al-Ḥusayn om tilgivelse: 

»Profetens søn! Her er manden der har gjort dig stor uret ved at 
tilbageholde dig ved dette sted og forårsage dig store vanskeligheder. Ved 
Gud, så havde jeg aldrig forestillet mig, at disse folk ville gå så langt til at 
udgyde blodet af profetens barnebarn. Jeg troede, at de ville acceptere et af 
de tre løsningsforslag, du tilbød dem, og således ville en eller anden form for 
forsoning i sidste ende opnås; på denne måde kunne jeg stadig beholde min 
rang og embede. Men nu, hvor alt håb for fred er borte, kan jeg ikke købe 
Helvede for verdslig gavn. Tilgiv mig mine fejl og tillad mig at ofre mig selv 
for dig – kun gennem dette kan jeg i Guds øjne rette op på mine synder mod 
dig«.1 

Al-Ḥusayn omfavnede al-Ḥurr og sagde til ham: »Du er frifødt (ḥurr) og 
nobel som din moder navngav dig«. Al-Ḥurr tiltalte herefter de 
umayyadiske tropper og adresserede dem i en lang tale i favør til al-Ḥusayn. 
Han gjorde dem til skamme og fordømte dem for deres profane gerninger 
mod profetens barnebarn og advarede dem om Dommedagen. Selvom al-

 
1 Ṭabarī, Taʾrīkh, 2/333 ff. (=19/127 ff.); Ibn Kathīr, Bidāya, 8/180-1 (opsummer kun al-Ḥurr 

bemærkning); Mufīd, Irshād, 353. 



 Imamatet 161 

 

Ḥurrs karakter var anderledes end den af henholdsvis Qays og Ḥujr, var 
der en slående lighed i deres personlige og religiøse overbevisning. Akkurat 
al-Ḥusayns blodbånd med profeten og som værende hans efterkommer, var 
mere værd end al-Ḥurrs egen rang og embede. Det er tydeligt at al-Ḥurr 
har gået rundt med denne overbevisning, men har undertrykt det – men i 
det skæbnesvangre øjeblik valgte al-Ḥurr det hinsidige fremfor det verdslige. 
Hans rang og embede, som en spejling af det verdslige, vejer nu mindre end 
kærlighed og forsoning med profetens barnebarn og det hinsidige. Den 
spirituelle og religiøse karakter, som al-Ḥurr identificerede sig fuldt ud med 
på sletterne af Karbalāʾ, er blot et ekko af sine forgængeres ubetingede 
kærlighed og lydighed over for profetens kernefamilie—Ahl al-Bayt—de der 
aldrig har fundet behag i det verdslige og udelukkende har ledet folk til det 
salige og hinsidige. 

Profetens slægt 
Al-Ḥusayns tidsalder markerede slutningen på den første generation af 

muslimer. Antallet af profeten Muḥammads fæller (ṣaḥāba, mænd der havde 
plejet tæt omgang med profeten) var drastisk aftagende i fællesskabet. ʿAlī 
Zayn al-ʿĀbidīn voksede op i et generationsskifte, der var efterkommere af 
muslimer (tābiʿūn) der havde været de første muslimer. Hans generation 
markerede naturligvis også afslutningen på de, der gjorde krav på 
lederskabet på basis af deres bedrifter og nære forhold til profeten. Nu var 
det ens fædre og forfædres islamiske bedrifter og til en vis grad slægtskab, 
der blev fremført som retten til lederskabet. Den første generation havde så 
at sige groft kridtet banen op og de efterfølgende generationer ville, inden 
for disse rammer, argumentere og anføre begrundelser for, hvorfor de hver 
især havde større ret til autoritet og lederskab af det muslimske fællesskab. 
Det var en epoke hvor flere magtgrupperinger gjorde krav på verdslig magt 
og større interne uroligheder i det islamiske rige brød ud. ʿAlī Zayn al-
ʿĀbidīn valgte bevist ikke at deltage i den politiske malstrøm om verdslig 
magt, dette selvom forskellige bevægelser tilbød at kæmpe for ham som 
deres imam. Tilsvarende sin fader og onkel, var verdslig autoritet for ʿAlī 
Zayn al-ʿĀbidīn ikke den vigtigste eller højeste autoritet. Med dette valgte 
han at trække sig tilbage fra den politiske scene og i stedet anvende sine 
kræfter på at vogte om den spirituelle og religiøse islamiske ånd. 
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Det var med kaliffen Yazīds uventede død i år 64/683, at folket 
tilsluttede sig undergrundsbevægelsen Tawwābūn i langt højere grad end 
tidligere. Bevægelsen, som hidtil havde opereret hemmeligt, kunne nu 
proklamere deres budskab åbent. Udsendinge ville ustandseligt arbejde 
foretagsomt for at invitere muslimer til at tilslutte sig bevægelsen. En 
velkendt tale, der stadig er bevaret i sin helhed, beskriver en ʿUbayd Allāh 
al-Murrī som aldrig forspildte en chance for at prædike om den uret, der 
var blevet begået Ahl al-Bayt og fratagelsen af deres retmæssige krav på 
autoritet og lederskab. Efter at have lovprist Gud og profeten Muḥammad, 
forsatte ʿUbayd Allāh al-Murrī: 

»Gud udvalgte blandt alle sine skabninger Muḥammad gennem profetkaldet 
og tydeliggjorde ham med ethvert fortrin. Han gjorde dig stærk ved at følge 
ham, hædret dig ved at tro på ham, skånet dig gennem ham for det blod du 
havde udgydt, og gennem ham gjorde din farefulde sti sikker: ”I stod ved 
randen af en afgrund af ild; da frelste Han jer fra den. Således gør Gud sine tegn tydelige 
for jer. Måske lader I jer retlede! (K 3:103)”. Har Gud skabt blandt de første og 
sidste af enhver nation nogle med større ret til lederskab over fællesskabet 
end dets profeter? Har efterkommerne blandt profeter, budbringerne eller 
en hvilken som helst anden, større ret over dette fællesskab end 
efterkommerne af dets egen profet? Nej, sandelig ved Gud, har der ikke 
været sådan og der vil aldrig blive—du tilhører Gud—har du ikke set og 
hørt hvilken onde, der blev gjort mod sønnen af profetens datter [al-
Ḥusayn]? Har du ikke betragtet, hvordan folket krænkede hans hellighed, 
anså hans enlighed som en svaghed, overstænket ham med blod og trak ham 
ned til jorden? Med dette respekterede de ikke deres Herre eller al-Ḥusayns 
slægtskab med profeten. De gjorde ham til et mål for pilene og efterlod ham 
nedslagtet for hyænerne. Velsignet være øjnene af ham, der har set hans 
ligemand og velsignet være al-Ḥusayn b. ʿAlī. Hvilken mandefolk de valgte 
at forråde! Han var oprigtig og tålmodig, pålidelig, hjælpsom og standhaftig; 
han var sønnen af den første muslim i islam og sønnen af datteren af 
budbringeren for alverdens Herre. Hans tilhængere var få mens hans fjender 
i flok og følge samlede sig om ham, og hans fjender dræbte ham mens hans 
nære forrådte ham. Må ulykke ramme mordrene og skam være over 
forræderne! Gud vil ikke acceptere nogen bøn fra hans mordere og nogen 
undskyldning fra hans forræder, medmindre denne oprigtig vender sig mod 
Gud i anger, kæmper mod morderne og imødegår de uretfærdige (al-qāsiṭīn). 
Måske, på disse betingelser vil Gud acceptere deres angre og se bort fra 
deres ugerning. Vi kalder dig til Guds Bog, sædvanen af Hans profet, søgen 
efter blodhævn af hans [profetens] familie og kæmpe (jihād) mod 
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overtræderne og overløberne af Guds lov (al-muḥillīn al-māriqīn). Hvis vi 
bliver dræbt, er der intet der er bedre for de gudfrygtige end at være hos 
deres Herre; hvis vi er sejrrige, da vil vi genoprette autoriteten til profetens 
nære familie (ahl al-bayt)!«1 

I den brede fortolkning af al-Murrīs prædike, er det en genklang af al-
Ḥasans skrivelse til Muʿāwiya, al-Ḥusayns diskurs til Kūfa- og Baṣra-folket 
og identificering af Qays b. Mushir, Ḥujr b. ʿAdī og al-Ḥurr al-Tamīmī med 
budskabet om Ahl al-Bayts walāya. Som Gud har skabt profeter til ethvert 
fællesskab og efterladt autoriten (walāya) blandt dets efterkommere, er 
Muḥammad dette fællesskabs profet og autoriten hviler udelukkende blandt 
dennes efterkommere. Herudover er der også andre egenskaber ved al-
Murrīs taler som er værd at fremhæve. Mere specifikt fremhæver al-Murrī 
også hvem Ahl al-Bayt egentlig betegner, ved at lægge større emfase på al-
Ḥusayns blodbånd til profeten Muḥammad gennem sin datter Fāṭima, end 
som søn af Imam ʿAlī. Korrekt at al-Murrī tiltaler al-Ḥusayn som ”al-
Ḥusayn b. ʿAlī” (dvs. al-Ḥusayn søn af ʿAlī, som var den gængse måde at 
tiltalte nogen) og som ”sønnen af den første muslim”, men disse fungerer 
kun sekundært til sammenligning med eftertrykket der blev lagt på al-
Ḥusayn som ”sønnen af profetens datter”, ”slægtskab med profeten” og 
”sønnen af datteren af budbringeren af alverdens Herre”. Profeten 
Muḥammads retmæssige efterkommere til walāya, afgrænses blandt 
efterkommerne af profetens datter, Fāṭima. Udover Imam ʿAlīs specielle 
forhold til profeten, var al-Ḥasan og al-Ḥusayn de eneste direkte mandlige 
efterkommere af profeten Muḥammad. Denne udlægning er også identisk 
med begivenheden omhandlende Ahl al-Kisāʾ (s. xx). Eftersom ʿAlī Zayn al-
ʿĀbidīn var den eneste overlevende mandlige efterkommer af al-Ḥusayn, 
var han per natur arvtageren af profetens walāya. Al-Murrī fortsætter med at 
beskrive den uret, der var blevet begået al-Ḥusayn ved sletterne af Karbalāʾ 
og fremhæver samtidig al-Ḥusayns særskilte dyder samt bringer skamme 
over hans modstandere. Herefter vil han opfordre muslimerne til at angre 
deres fravær i bistanden til al-Ḥusayn ved at søge blodhævn for den uret, 
der henholdsvis var begået Ahl al-Bayt siden profetens død og al-Ḥusayn 
ved Karbalāʾ. Hvis de bliver dræbt, som al-Murrī udtrykker det, er der intet 
bedre for de gudfrygtige end at være hos deres Herre og hvis de er sejerrige, 

 
1 Ṭabarī, Taʾrīkh, 2/507-8 (=20/90-2). 
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så vil de genoprette autoriten til profetens Ahl al-Bayt. Det er således 
fællesskabets religiøse pligt at forene Ahl al-Bayts spirituelle og religiøse 
walāya med den politiske walāya. Et budskab som fremgår endnu stærkere af 
al-Mukhtārs senere oprør mod umayyaderne. Adskillelsen af walāya fandt 
først sted da Imam ʿAlī blev nægtet sin legitime ret som den eksplicit 
udnævnte succession til profeten. Derefter fandt al-Ḥasan sig tvunget til at 
abdicere denne ret i fredens navn og nu havde al-Ḥusayn med sit liv som 
indsats kæmpet for deres ret i ønsket om at forene walāya. Al-Murrī afslutter 
prædiken med at kalde til Koranen og profetens sædvane i søgen efter 
blodhævn for profetens kernefamilie. Den religiøse og spirituelle signifikans 
af al-Murrīs og Tawwābūns opstand mod regenterne, ses tydeligt i relation 
til andre bevægelser og magtgrupper, der på daværende tidspunkt også 
gjorde oprør mod regenterne. 

 
Selvom Tawwābūn ikke åbent proklamerede et bestemt medlem af Ahl 

al-Bayt som deres imam, er det evident, at de anså al-Ḥusayns eneste 
overlevende søn, Zayn al-ʿĀbidīn, som deres retmæssige imam. Først og 
fremmest, var idéen om at lederskabet var baseret på en ukrænkelig 
arvmæssig ret, en idé som på daværende tidspunkt var veludbredt iblandt 
fællesskabet. Eftersom al-Ḥasan og al-Ḥusayn var de eneste direkte 
mandlige efterkommere af profeten Muḥammad, gik retten til lederskabet i 
arv blandt deres efterkommere (dvs. ingen andre blandt hashimitterne). De 
var i folkets perspektiv i langt højere grad sønnerne og arvtagerne af 
profeten Muḥammad end Imam ʿAlīs efterkommere. 

Hvad angår den påstand, at Muḥammad b. al-Ḥanafiyya, skulle være 
den retmæssige arvtager af al-Ḥusayn inden for tidlig Shīʿisme, er det en 
påstand, der kan gendrives alene ud fra de historiske data og modsigende og 
uacceptable konsekvenser ved sådan en udlægning (reductio ad absurdum). 
Udover de modstridende beretninger, kan der anvendes et ledende princip 
ved sådan en tilbagevisning: de generelle tendenser af epoken og de gængse 
praksisser blandt folket af deres samtid. På den ene hånd berettes der rigtigt 
nok om en Muḥammad b. al-Ḥanafiyya der var godt oppe i alderen og en 
erfaren mand ved kaliffen Yazīds død. I et stammesamfund hvor alder blev 
anset med præcedens og af central betydning, var Ibn al-Ḥanafiyya (og al-
Mukhtār) en hel generation ældre end ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn. Dette taler til 
Ibn al-Ḥanafiyyas favør i et stammesamfund i daværende Arabien. Selvom 
Ibn al-Ḥanafiyya ikke direkte var politisk aktiv, var han mindre stilfærdig 
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end ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn som fokuserede på spirituel og religiøs lærdom. På 
den anden hånd har Ibn al-Ḥanafiyya ikke slægtskabsbånd til profeten 
Muḥammad, tilsvarende al-Ḥasan og al-Ḥusayn gennem profetens datter, 
Fāṭima. Selv forinden ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn og Ibn al-Ḥanafiyyas epoke, var 
de tidligere imamers ret påvist med deres direkte relation som arvtagere af 
profetismen. Det var som profetens ånd, at de havde det religiøse fortrin 
fremfor enhver anden efterkommer af hashimitterne. Det er ydermere 
nærliggende at antage, at al-Ḥusayn udnævnte sin søn ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn 
som opretholder af imamatet, præcis som den var tilkommet ham fra 
profeten. Faktummet at majoriteten af aspiranterne efter al-Ḥusayns død, 
fulgte Muḥammad b. al-Ḥanafiyya og ikke Zayn al-ʿĀbidīn (selvsagt 
Tawwābūn, angiveligt ’fulgte’ sidstnævnte som deres potentielle imam) er 
benævnelsesværdigt. Selv de overlevende af Tawwābūn efter slaget ved ʿAyn 
al-Warda, var tiltrukket af al-Mukhtārs propaganda om Muḥammads b. al-
Ḥanafiyya som en frelser. Årsagen hertil skal altså søges blandt aspiranterne 
i Kūfa, specielt ikke-araberne (mawālī) iblandt dem. På daværende tidpunkt 
var samfundet i Kūfa særdeles klassedelt, hvor mawālī blev behandlet som 
andenrangsborger og blandt andet beskattet med en højere afgift. I takt 
med at ikke-araberne i Kūfa hengav sig til islam i større omfang, forventede 
de også at blive behandlet ligeværdigt med de resterende muslimer. Denne 
fraktion ønskede først og fremmest en aktiv bevægelse som kunne befri dem 
fra det undertrykkende umayyadiske styre, end at tilkendegive sig til en 
bestemt spirituel autoritet. De fandt en villig leder under al-Mukhtār og så 
et håb i hans messianske propaganda af Muḥammad b. al-Ḥanafiyya som 
deres frelser. Det var først efter al-Mukhtars mislykkede revolte, og nok i 
højere grad efter faldet af Ibn al-Zubayrs kalifat i Ḥijāz i år 73/692, at Zayn 
al-ʿĀbidīn (d. 95/713) fik et voksende antal tilhængere. Med Zayn al-ʿĀbidīns 
egne ord, tilfalder lederskabet ’de guddommelige udvalgte’ – dette både 
hvad angår det politiske, spirituelle og religiøse lederskab. I sin 
bønnesamling, fremhæver han hvad der kan kaldes en beskrivelse af hvem 
der retmæssigt er indehaver af lederskabet, »Gud! Denne position (at samle 
og lede fredagsbønnen) som Du specifikt har udvalg til dine stedfortrædere 
(khulafāʾ) og udvalgte, … har de tvungen taget [fra os]«.1 Hentydningen med 
sådan en ytring er klar: den udøvende magt har ulovligt tilegnet sig den 

 
1 Ṣaḥīfa, 48{285} (=393). 
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ledende position, som retmæssigt ikke er deres. Som følge heraf var det at 
samle og lede fredagsbønnen af umayyaderne, ugyldigt fra første instans. I 
ligeså høj grad er denne ytring med til at understrege, at etableringen af 
kalifatembedet uden en guddommelig udnævnt skikkelse, i og for sig er en 
politisk nyskabelse, dette på lige fod med deres lederskab af offentlige 
religiøse ritualer. Senere under kaliffen Marwān b. al-Ḥakam, kommer det 
endnu tydeligere til udtryk, hvordan umayyaderne bevidst undertrykkede 
hashimitterne og Ahl al-Bayt for at bibeholde deres verdslige herredømme. 
Marwān, som siges at være arkitekten bag det umayyadiske dynasti, havde 
til fulde forstået vigtigheden af at forbande Imam ʿAlī og udvalgte 
medlemmer af hashimitterne som en regeringskonstellation. Ved en 
lejlighed da han mødtes privat med ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn, fortalte han ham: 
»Ingen [blandt de muslimske noble] var mere mådeholdende (akaff) mod 
vores mester end din mester«. Den fredelige ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn spurgte 
derefter Marwān forundret: »Hvorfor forbander I ham så fra talerstolen?« 
hvortil Marwān svarede: »Vores regime ville ikke fungere uden dette (lā 
yastaqīmu al-amru illā bi-dhālik)«.1 I stedet for også at deltage i kampene om 
verdslige herredømme, valgte ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn at bruge sin energi på at 
holde den spirituelle og religiøse lære af profeten Muḥammad i live. 

Synd- & fejlfrie 
Diversiteten i opfattelsen blandt muslimske grupperinger i tidlig islam 

var i al-Bāqirs tidsalder ved at udmønte sig i forskellige islamiske 
perspektiver, der hver især hævdede at repræsentere eller gengive den 
originale islamiske ånd. Der var efterhånden ikke længere adgang til 
profetens fæller, der op indtil nu havde fungeret som førstehåndsberettere af 
det islamiske budskab. Indsamlingen af overleveringstraditioner (ḥadīth) af 
profetens ytringer, stiltiende accept og billigelse af handlinger, var nu 
vigtigere end nogensinde før. Hele processen med at indsamle, strukturere 
og efterprøve overleveringstraditionerne, skulle fremover danne fundament 
for hvad der er normativt inden for islam og senere kun blive betragtet 
sekundært til sammenligning med Koranen. Over de kommende 
århundreder udviklede hele processen sig til en af de mest centrale islamiske 
videnskaber. Som forskellige grupperinger (med forskellige perspektiver) tog 

 
1 Balādhurī, Ansāb, 2/184; Ibn ʿAsākir, Taʾrīkh, Tarjamat ʿAlī b. Abī Ṭālib 42/438; Ibn Abī al-

Ḥadīd, Sharḥ, 13/220. 
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disciplinen til sig, var dette også med til at markere det skifte i tendenserne, 
der eksisterede i det muslimske fællesskab. Over tid udviklede disciplinen sig 
mere specifikt til kvalificering og systematisering af overleveringstraditioner i 
større traditionssamlinger, som i og for sig karakteriserede et helt bestemt 
perspektiv. Det er netop i al-Bāqir og sin søn al-Ṣādiqs epoke, at disse 
perspektiver markant begyndte at forme sig som islamiske denominationer – 
hvoraf de to største til dato er Sunnīsme og Shīʿisme. I dette henseende kan 
der tales om henholdsvis Shīʿa og Sunnī litteratur til dato, selvom det på 
daværende tidspunkt ikke nødvendigvis blev betegnet eller opfattet sådan. 
Til trods for at disciplinen udsprang fra et fælles behov, var der tideligt en 
strukturel forskel mellem Shīʿa og Sunnī litteratur. Den primære forskel 
findes i autoritetskilden eller beretningskæden (isnād) af 
overleveringstraditioner efter profeten Muḥammads død. Sunnī litteratur 
hviler på en beretningskæde der (i de fleste tilfælde) kan føres tilbage til en af 
profetens fæller som beretter direkte fra Muḥammad. Det samme er 
gældende for Shīʿa litteratur med undtagelse af, at der skildres mellem 
fællernes sandfærdige karakterer – med dette er alle fæller ikke lige 
sandfærdige. Hertil kommer at Shīʿa litteratur også accepterer 
beretningskæder, der føres tilbage til en eller flere medlemmer af Ahl al-
Bayt (Muḥammad, Fāṭima og de tolv imamer), idet deres synd- og fejlfrie 
(maʿṣūm) natur gør dem alle lige værdige i efterlevelse. I og med at både 
Imam ʿAlī, Fāṭima, al-Ḥasan og al-Ḥusayn levede i profetens levealder, 
forekommer de som autoriteter i både Shīʿa og Sunnī litteratur. Fra ʿAlī 
Zayn al-ʿĀbidīns og al-Bāqirs levealder og frem, begynder litteraturen at 
tage sig det særegnet præg af at være enten Shīʿa eller Sunnī. Denne anden 
generation blev ikke anset som fæller af profeten, men autoriteter der 
beretter fra en fælle af profeten. 

Iblandt ikke-Shīʿa litteratur er al-Bāqir og sin søn al-Ṣādiq enstemmigt 
respekteret blandt de mest troværdige autoriteter af profetens traditioner, 
hvor de blev omtalt med betegnelsen thiqa (den højeste grad af 
troværdighed, der kan tildeles en beretter og traditionist). Selvom al-Bāqir 
er højt respekteret og anerkendt i ikke-Shīʿa litteratur, er det slående hvor få 
overleveringstraditioner, der er blevet berettet fra ham i Sunnī litteraturen, 
der er i besiddelse til dato.1 Samtidig forekommer det mærkværdigt, at der i 

 
1 Se specielt Ṭabarī, Taʾrīkh, [20 referencer] 1/1318 (=7/53), 1/1649 (=8/189), 1/1658-9 (=9/7), 

1/1682 (=9/35), 1/1831 (=9/203), 1/3470 (=17/227), 2/227 (=19/17), 2/230 (=19/19), 2/230 
(forts.) 
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den eksisterende Sunnī overleveringslitteratur ikke eksisterer rapporter, der 
underbygger hans autoritet som en prominent traditionist som der ellers er 
rapporteret hyppigt i biografiske opslagsværker omhandlende al-Bāqir. På 
den ene hånd er det i skarp kontrast med den præstigefyldte titel som den, 
der besidder stor viden eller den, der opsplitter viden (bāqir al-ʿilm), som al-
Bāqir blev tildelt for sin omfattende indsigt i islamisk videnskab. På den 
anden hånd er der adskillige historiske begivenheder, der akkurat stadfæster 
al-Bāqir som en af de største traditionister i sin tid. Selv eminente dalevende 
lærde og traditionister ville i al-Bāqirs tilstedeværelse føle sig underlegne og 
vise deres store respekt over for ham. Al-Ḥakam b. ʿUtayba (d. 113/731) er et 
tydeligt eksempel på dette; han var den mest kendte traditionist i sin tid; selv 
på trods af at være oppe i alderen og havde opnået en prominent status 
optrådte han altid foran al-Bāqir som en elev i lærerens tilstedeværelse.1 
Hertil er det interessant at tilføje, at al-Zuhrī (d. 124/742) der blandt andet 
berettede overleveringstraditioner fra al-Bāqir og studerede under hans 
fader ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn, hyppigt optræder i Sunnī litteratur. Fraværet af 
al-Bāqir i ikke-Shīʿa litteratur kan naturligvis skyldes en ud af mange 
grunde. Først og fremmest er den overlevende litteratur på ingen måde 
udtømmende. Herudover kommer årsager så som, at en given 
beretningstekst (matn) kunne for en traditionist have været tilgængeligt fra 
forskellige beretningskæder (isnād), og at denne således valgte én bestemt 
fremfor andre. Alligevel er det vanskeligt at afgøre om denne proces 
udelukkende blev fortaget i god eller ond tro. Sidstnævnte tilfælde skal på 
ingen måde tilsidesættes, da enhver beretter er farvet af sit islamiske 
perspektiv, forbehold, subjektive opfattelse og begrænsninger. Ud fra et 
historisk perspektiv er det tydeligt at se, hvordan begrænsninger ud fra 
havde vidtrækkende konsekvenser. Det at Muʿāwiya havde indført 
censuringen og forbandelsen af Imam ʿAlī som en regeringskonstellation 
(hvor alle regenter blev påtvunget at praktisere denne rite i det store 
islamiske rige) havde en kolossal påvirkning på muslimerne i det store rige. 
 
(=19/20), 2/232 (=19/22), 2/281 (=19/74), 2/360 (=19/154), 2/673 (=21/37), 2/2302-3 (=39/12), 
2/2321 (=39/37), 2/2323 (=39/39), 2/2434 (=39/167), 2/2481 (=39/214), 2/2495-6 (=39/229-30), 
2/2496 (=39/230); Mālik, Muwaṭṭaʾ, [13 referencer] 5/9, 246 (=23), 16/1, 523 (=1), 17/24, 619 (=43), 
20/12, 746 (=40), 20/13, 749 (=44), 20/34, 811 (=108), 20/41, 830 (=127), 20/42, 835 (=132), 20/51, 
869 (=167), 20/59, 889 (=190), 26/1, 1071 (=2), 29/6, 1170 (=17), 36/4, 1409 (=5); Ibn Ḥanbal, 
Musnad, [18 referencer] 1/77, 78, 79 (to referencer), 80 (to referencer), 89, 90, 98, 101, 103 (to 
referencer), 141, 241, 243, 349, 350, 253; og to referencer i Shāfiʿīs al-Risāla fī uṣūl al-fiqh. 

1 Abū Nuʿaym, Ḥilyat, 3/186. 
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Denne praksis stod på i over seks årtier og blev først afskaffet af kaliffen 
ʿUmar II (r. 99-101/717-720). En af konsekvenserne kan blandt andet ses i 
lyset af, at Muʿāwiyas politiske agenda mod hashimitterne havde over årene 
udviklet sig til kutyme (sunna) blandt pilgrimsrejsende under 
valfartsperioden. Det var blandt andet en veletableret praksis at sværte 
Imam ʿAlī til ved Arafat-bjerget. Selv efter praksissen var blevet ophævet af 
ʿUmar II, var der stadig individer der anså denne praksis som værende en 
tilrådet rite. Eksempelvis ville ʿUthmāns barnebarn, ʿAbd Allāh b. al-Walīd, 
minde kaliffen Hishām (der stod ved prædikestanden ved Arafat) om at: 
»Dette er dagen som kalifferne har dømt tilrådet at forbande Abū Turāb 
[Imam ʿAlī]«. Kaliffen Hishām (r. 105-125/724-743) svarede ʿUthmāns 
efterkommer og de tilstedeværende, at han ikke var kommet her for at 
sværte eller forbande nogen som helst.1 Under sådanne strenge 
omstændigheder som prydede hele al-Bāqirs levealder, er det vanskeligt at 
se nogen som helst offentlig kunne have sympati for al-Bāqir, Imam ʿAlī 
eller deres Ahl al-Bayt. Det er således rimeligt at formode, at med de urolige 
politiske tendenser der prægede epoken, var det af afgørende betydning 
hvilken beretninger der blev cirkuleret og nedfældet, samt hvem der blev 
tilskrevet at have berettet disse. 

 
Hertil er der også en række historiske perspektiver som kræver nærmere 

belysning. I modsætning til sin halvbroder Zayd, der havde tyet til sværdet 
og kæmpet om verdslig autoritet, ville al-Bāqir vælge en spirituel og religiøs 
tilgang tilsvarende den af sin fader ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn. I en epoke der var 
præget af magtgrupper der gjorde krav på verdslig autoritet, hvorom hele 
konceptet af imamatet blev anset identisk med verdslig autoritet, udskilte al-
Bāqir sig. Selvom størstedelen af det muslimske fællesskab identificerede sig 
med en eller flere af disse magtgrupper, var der også individer, der i stedet 
valgte at følge al-Bāqirs retledning. Denne skare af følgere bestod både af 
muslimer, der var tiltrukket al-Bāqir som en traditionist og på grund af hans 
noble fødsel som arvtager af profeten Muḥammad. Forskellen mellem al-
Bāqir og Zayd lå således ikke kun i deres tilgang og forståelse af verdslig 
autoritet, men i ligeså høj grad hvad konceptet imamatet egentlig rummede. 
For Zayd var enhver efterkommer af profeten, der havde succes med at 

 
1 Balādhurī, Ansāb, 5/116. 
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samle sig nok tilhængere til at gøre opstand (khurūj) mod det uretfærdige 
regime, per definition en imam. Imamatet var her identisk med verdslig 
eller politisk autoritet. I modsætning til sin halvbroder, anså al-Bāqir at 
imamat-embede (i dets fulde walāya) er et nedarvet embede per natur (in 
rerum natura) og hviler således ikke på opstanden af folket. Al-Bāqirs 
præsentation adskilte sig helt og aldeles fra den daværende gængse 
opfattelse. Med dette stadfæstede al-Bāqir, at imamatet først og fremmest 
var en spirituel og religiøs station, og ikke et oprørsk embede, der kan 
hverves som en profession. Embedet tilkom den retmæssige arvtager af 
profeten Muḥammad. Zayds princip om at en imam skal påtvinge det gode 
og forbyde det onde (selv ved at ty til sværd), samt at det er pligtigt, at 
imamen rejser sig op mod de oppressive herskere, blev også kritiseret 
kraftigt. I en diskussion mellem brødrene omhandlende netop dette emne, 
fremførte Zayd, at en imam skal kæmpe mod den oppressive magt, hvortil 
al-Bāqir svarede: »Så du benægter din egen fader som en imam, for han har 
aldrig stredes om denne sag«.1 På lige fod ville en gruppe af Zayds 
tilhængere senere hen udspørge ham om hvorvidt Imam ʿAlī var en imam 
forinden han kæmpede med sværdet mod Muʿāwiya – angiveligt da Zayd 
nægtede at svare, valgte de at forlade ham og i stedet vise troskabsløfte til al-
Bāqir.2 

 
Et argument som al-Bāqir over flere gange ville fremføre var, at profeten 

forinden sin død udtrykkeligt og eksplicit havde udnævnt (naṣṣ al-jalī) Imam 
ʿAlī som sin succession. Hertil drog han paralleller med profeten Abraham 
og de sandfærdige blandt hans efterkommere, som Gud havde begunstiget 
imamatet (cf. K 2:124).3 Ud fra grundteksterne tilkom denne gunst først 
Abraham, efter at Gud havde accepteret ham: først som en der underkaster 
sig troen, anden som en profet, tredje som en budbringer, fjerde som en ven 
og afsluttende som en imam blandt folket. Først efter Abraham var blevet 
udnævnt imam og begunstiget imamatet, forespurgte han sin Herre om at 
gunsten kunne gå i arv blandt sine efterkommere – til dette svarede Gud, at 
Han kun ville begunstige de af hans efterkommere, der vil være retskafne. 
Udnævnelsen af imamen er således en guddommelig gunst og ikke et 

 
1 Shahrastānī, Milal, 155. 
2 Kashshī, Ikhtiyār, 416/788; Ṭabarī, Taʾrīkh, 2/1700 (=26/38). 
3 Se fx Kulaynī, Kāfī, 1/101-2 (59/4) samt 1/117-121 (72/1) på autoritet af ʿAlī al-Riḍā. 
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embede, der kan hverves gennem alliancer og verdslige autoritet. Denne 
opfattelse var ikke anderledes end budskabet af hans fader ʿAlī Zayn al-
ʿĀbidīn og bedstefader al-Ḥusayn. Hvad der var anderledes, var al-Bāqirs 
detaljeret beskrivelse af hvad imamat-embedet egentlig indebar. Troen på 
imamatet havde således den naturlige konsekvens, at eftersom profeten 
havde sanktioneret Imam ʿAlīs udnævnelse, var autoriteten og lederskabet af 
Abū Bakr, ʿUmar og ʿUthmān illegitimt og ulovligt tilegnet fra første færd. I 
henhold til al-Bāqir blev Imam ʿAlīs succession, imamat eller walāya ved 
flere lejligheder stadfæstet af profeten Muḥammad, specielt ved Ghadīr 
Khumm.1 Denne er så en central del af troen, at islam i henhold til al-Bāqir 
er: 

»Islam er baseret på fem søjler: tidebønnen, almissen, fasten, den pligtige 
valfart (ḥajj) og walāya. Ingen anden søjle end walāya er blevet kaldt så meget 
til, hvor folket dog har accepteret de første (fire) og negligeret den sidste«.2 

Dertil fortsætter al-Bāqir med at beskrive walāya som den: »suveræne 
søjle fordi det er ’nøglen’ (miftāḥ) til de andre«.3 Det er vigtigt at holde i 
mente, at selvom al-Bāqir ikke beskriver andre essentielle aspekter af 
religionen som islams søjler, er det ikke fordi de ikke også danner 
fundament for religionen, snarere er de en integreret del af walāya. Med 
sådan en ytring er han med til at stadfæste walāya som en del af religionens 
fundament og overbevisning – dette på lige fod med muslimernes tro på 
monoteismen, profetismen og Genopstandelsen. Sagt med andre ord, er 
walāya en essentiel del af troen og således ikke underlagt retslærens senere 
fortolkningsproces (fx gennem konsensus (ijmāʿ), se s. 305). Ved at al-Bāqir 
vedligeholdte sådan et perspektiv på imamatet eller walāya, afviste han 
samtidig at valget lå iblandt fællesskabet til at udvælge en leder. De 
offentlige kampe om verdslig autoritet og kroningen af en midlertidig leder 
ved troskabsløfte (bayʿa) og indbyrdes alliancer var ukorrekt og uislamisk. 
Dette tilkommer imamerne af profetens nære familie, Ahl al-Bayt, hvis 
autoritet er begunstiget fra det hinsidige; og ikke enhver efterkommer af 
profetens familie. Imamen er inspireret og modtager af en speciel mængde 

 
1 Kulaynī, Kāfī, 1/173-4 (121/4); se også Mufīd, Irshād, 29. 
2 Kulaynī, Kāfī, 2/15 (13/3). 
3 Kulaynī, Kāfī, 2/15-6 (13/5), herefter følger tidebønnen, almissen, valfarten og fasten. 
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af indsigt og viden (ʿilm), som den blev nedarvet til ham på basis af slægtskab 
med profeten Muḥammad gennem sin datter Fāṭima. 

Eksotiske & esoteriske 
Til sammenligning med tidsalderen af alle de forrige imamer var der 

ingen periode, der skulle vise sig at være mere gunstig til at artikulere 
Shīʿismens budskab om imamatet, end under al-Ṣādiqs levealder. Praktisk 
talt ville al-Ṣādiq krystallisere budskabet om imamatet og funktionen af en 
imam. I og for sig var al-Ṣādiqs budskab på ingen måde anderledes end 
hvad de forrige imamer havde berettet, nok snarere levede han i en periode, 
hvor konceptet om imamatet og imamen blev artikuleret i langt højere grad 
og til vidtrækkende områder i det islamiske rige. De talrige 
overleveringstraditioner, der er tilskrevet al-Ṣādiq (og til delvis sin fader al-
Bāqir) til sammenligning med de resterende imamer, er i og for sig bevis 
herpå. I stedet for at præsentere overleveringstraditioner enkeltvis og 
gennemgå signifikansen af deres budskab med henblik på imamatet, er en 
sammenfatning her præsenteret. De overleveringstraditioner der ligger til 
grund findes i alle tidlig Shīʿa litteratur omhandlende imamatet. 

 
I henhold til imamerne, er de eksotiske og esoteriske aspekter af 

religionen islam, to sider af samme mønt. De eksotiske eller ydre aspekter 
(ẓāhir) sammenfatter praktiske gøremål inden for sharīʿa (religiøse ritualer, 
retsvidenskabelige og juridiske fortolkning, religionens love, retsvæsenets 
fundament osv.). De esoteriske eller indre aspekter (bāṭin) af religionen 
sammenfatter individets spirituelle overbevisning inden for ḥaqīqa (den 
spirituelle realitet). Eftersom de ydre aspekter i de daglige religiøse gøremål 
egentlig først giver mening efter at de er blevet tillagt en indre betydning, 
fungerer sharīʿa som en ydre skal til den indre frugt ḥaqīqa. Denne indre 
esoteriske betydning af alle ting er ikke noget mennesket (eller englene [se 
nedenfor]) udelukkende kan ræsonnere sig til ved hjælp af naturen, 
fornuften eller logiske følgeslutninger. Det er kun gennem guddommelig 
inspiration, at mennesket kan blive bevidst om tingenes indre karakter. Fra 
tidernes morgen har Gud begunstiget gudsmænd med denne skjulte indre 
betydning af alting: 

”Og da din Herre sagde til englene: »Jeg vil sætte en kalif på jorden,« sagde 
de: »Vil du sætte nogen, som skaber fordærv og udgyder blod på den, mens 
vi fejrer Din pris og ophøjer Din hellighed?« Han svarede: »Jeg ved det, som 
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I ikke ved!« Og Han lærte Adam alle navnene; derefter viste Han dem1 til 
englene og sagde: »Oplys Mig navnene på disse, hvis I er sandfærdige«. De 
svarede: »Lovprist er Du! Vi har ingen viden udover det, Du har lært os. Du 
er sandelig den Vidende, den Vise«. Han sagde: »Adam! Fortæl dem deres 
navne,« og da han fortalte dem navnene, sagde Han: »Har Jeg ikke sagt til 
jer, at Jeg kender det skjulte i himlene og på jorden, og at Jeg ved, hvad I 
viser, og hvad I har fortiet?«” (K 3:30-33). 

Udover at den koraniske passage beretter om Adams tilblivelse (dvs. 
menneskets skabelse), bliver gudsmanden Adam også udnævnt som kalif 
(stedfortræder), begunstiget med profetismen og inspireret med det indre 
kendskab til alle ting. Den spirituelle realitet eller ḥaqīqa som Adam bliver 
begunstiget, har siden gået i arv blandt nære blodbeslægtede: ”Gud 
udvalgte Adam og Noa, Abrahams slægt og ʿImrāns slægt frem for alverden, 
alle efterkommere af hinanden” (K 3:33-34). Som efterkommere og nære 
relaterede af hinanden blev de alle guddommelig: ”… udmærket frem for 
alverden og nogle af deres fædre, deres efterkommere og deres brødre. Vi 
udvalgte dem og førte dem ind på en lige vej… Det var dem, Vi gav 
Skriften, dømmekraften og profetien” (K 6:86-89). 

 
Gudsmænd der var begunstiget profetismen afsluttedes med 

Muḥammad, der som den sidste profet generelt tiltales som ’profeternes 
segl’ (khātim al-anbiyāʾ). Han var den sidste gudsmand, der bragte lovgivning 
eller sharīʿa til menneskeheden. Imidlertid markerer profetismens afslutning 
ikke afslutningen på gudsmænd. Det verdslige vil aldrig være efterladt uden 
en stedfortræder, som er et Guds bevis (ḥujja) på det hinsidige. Han er 
beviset eller ḥujja på det guddommelige og ledet mellem mennesket og det 
transcendente kongedømme; båndet til det hinsidige og midlet, hvormed de 
der følger denne, kan begribe ḥaqīqa. Gudsmændene er eliten blandt 
menneskeheden der fra det hinsidige er blevet inspireret med spirituel 
realitet og dømmekraft. Således markerer afslutningen af profetismen 
samtidig fortsættelsen af gudsmænd der forbliver menneskets bevis på det 
guddommelige. Betegnelsen walāya der bogstaveligt gengiver noget om 
’venskab’ eller ’beskyttelse’, betegner i denne kontekst ’gudsmanden’ (awliyāʾ 
Allāh, egl. ’Guds kære’). I det brede perspektiv kan gudsmænd både være 

 
1 Pronomenet i sætningen ‘derefter viste Han dem’ er maskulinum, hvilket indikerer at det ikke 

refererer til ordet ’navnene’ i forrige sætning, men til deres referencer. 
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profeter (=forkynder, budbringer) og imamer (=leder, formaner). Med 
kendskab til profetens funktion som åbenbarer og forkynder af sharīʿa, udgør 
walāya således det esoteriske aspekt af profetismen (bāṭin al-nubuwwa). Efter 
profetkaldet ophørte med Muḥammad, er profeterne efterfulgt af imamer 
(leder); sagt anderledes, er ẓāhir blevet efterfulgt af bāṭin, sharīʿa er blevet 
efterfulgt af ḥaqīqa. Dette skal ikke forstås som to adskilte perspektiver, nok 
snarere at begge sider af samme sag nu indtræder samtidig. Det er balancen 
mellem sharīʿa og ḥaqīqa, profetisme og imamatet, samt at bāṭin ikke holdes 
adskilt fra ẓāhir, der udgør essensen af Shīʿisme. Hertil følger det alene, at 
imamen som gudsmand er autoriteten over alle ydre og indre aspekter af 
alting. Ved at efterleve gudsmandens praksis, kan hans følgere begribe den 
sande spirituelle realitet eller ḥaqīqa. Det er altså ved efterlevelse af imamen, 
at der både opnås en større visdom og kærlighed til religionen. 
Tilkendegivelsen og efterlevelsen af tidsalderens gudsmand er en 
nødvendighed for menneskeheden, for at de kan følge den ’salige sti’ – al-
Ṣādiq udtrykker dette i en advarsel til folket: 

»Vi er dem, som Gud har gjort lydighed pligtig overfor. Intet er mere ret for 
folket end at kende os, ej heller er folket fristillet fra at være uvidende om os. 
Den der kender os er en troende og den, der benægter os er en ikke-troende. 
Den som hverken kender eller benægter os er vildledt, indtil han vender 
tilbage til den salige sti, som Gud har gjort pligtig for ham som en bindende 
forpligtelse til os…«.1 

Her stadfæster al-Ṣādiq at imamen er gudsmanden, der er båndet 
mellem mennesket og det transcendente. Konsekvensen af ikke at kende 
imamen og dennes gudgivne ret til autoritet, er at mennesket forbliver i sin 
flakkende uvidenhed. De der er bekendte med imamens ret og samtidig 
bevidst negligerer denne, står i modsætning til troen selv. Iblandt disse to 
grupper findes dem der strædes om verdslig autoritet. Selv hvis det profane 
herredømme skulle tilfalde dem, vil de aldrig kunne lede til den salige vej, 
idet kun gudsmændene kender tyngdepunktet mellem det ydre og indre. 
Kun med kendskab til den spirituelle realitet af alting, kan lovkodekset 
udlægges over for mennesket i dets sande og fulde natur. For alle andre end 
gudsmændene, vil grænseværdien mellem de ydre og indre aspekter af 
religionen være ukendt. De naturlige følge ved sådan et profant 

 
1 Kulaynī, Kāfī, 1/109-10 (65/11). 
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herredømme er, at religionen enten begrænses til de ydre aspekter (ẓāhir), 
hvor de indre aspekter (bāṭin) helt nedtones eller negligeres; de indre 
aspekter overdrives og de ydre aspekter afvises; eller at både de indre og 
ydre aspekter tillægges en realitet der er ”gudsfjernt”. Selvom hensigten kan 
være reel, er konsekvensen den samme: herredømmet, proklameret under 
islamisk fane eller ej, vil per natur være uislamisk. Med dette fremgår 
verdslig autoritet, som skallen til den indre sande autoritet, walāya. Den 
nedarvede visdom (ʿilm) om den ydre og indre realitet af alle ting, er stærkt 
forbundet med det koraniske princip om de, der er ’grundfæstet i viden’ 
som fortolkere af religionen: 

”Han er den der har sendt Bogen ned til dig. I den er der entydige vers 
(muḥkamāt), som er Bogens moder, mens andre er flertydige [el. metaforiske] 
(mutashābihāt)… Men ingen kender dets fortolkning udover Gud og de, der er 
grundfæstet i viden; de siger: »Vi tror på det; alt er fra Vorherre« …” (K 
3:7). 

Det er her værd at fremhæve de overleveringstraditioner, der både er 
inkluderet og efterprøvet i Shīʿa og Sunnī litteratur (se s. 28) omhandlende 
den første imam som udlægger af religionen. Muḥammad siger om den 
første imam, at han er den der er med Koranen, og Koranen er med ham, 
sandheden cirkulerer om ham, han er tydeliggøren af det fællesskabet er 
uenig i og han er den der vil kæmpe for taʾwīl (spirituelle realitet) af 
Koranen, som profeten har kæmpet for dens tanzīl (ordrette åbenbaring). 
Som en nedarvet visdom (ʿilm), er imamerne som gudsmænd de der er 
grundfæstet i viden. Alene disse kan udlægge de flertydige eller metaforiske 
vers, da ingen andre udover Gud selv kender til betydningen af disse. Dette 
bringer en tilbage til imamen som midlet hvormed det transcendente forstås 
og som værende Guds bevis (ḥujja) på realiteten af alting. Inden for Shīʿisme 
er absolut lederskab—(dvs. politisk, religiøst og spirituelt), imamatet eller 
walāya termer, der alle dækker over ene og samme koncept—imamens ret.1 

 
1 De selvudnævnte umayyadiske og abbasidiske kaliffer tilegnede sig hver især det politiske 

lederskab, verdslig imamat og idéen om en ydre walāya efter Muḥammads bortgang – dette med 
ønsket om herredømme, men samtidig med fraværet af båndet til det religiøse og spirituelle 
herredømme. Stridsspørgsmålet om Muḥammads succession omhandlede således ikke kun hvem der 
skulle være hans efterfølgere, men i højere grad hvilken egenskaber denne skal besidde. Det er i 
denne kontekst at Shīʿismens koncept om det absolutte herredømme blandt gudsmændene kommer 
til fuldt udtryk. Som profeter og imamer siden tidernes morgen har været gudsmænd af deres æra, 
er den tolvte imam denne tids gudsmand (se ’Muḥammad (al-Mahdī), Tolvte Imam’ s. 131). 





 

 

Denomination 

Tidlige orientalister og islamforskere har op igennem det 20. århundred 
forkastet meget af det billede som tidlige islamiske historikere har gengivet 
om den formative periode. De islamiske værker—hvad enten udformet fra 
et Shīʿa, Sunnī eller andre tidlige islamiske grupperingers perspektiver—
præsenterer Ithnāʿashariyya Shīʿisme som en enkelt helhed eller organ som 
følger en bestemt rækkefølge af tolv imamer. Over tid har forskellige 
fraktioner splittet sig fra denne helhed, for hvem der skulle være den 
kommende imam og hermed retmæssige arvtager af imamat-embedet. Visse 
moderne islamforskere anser denne anskuelse som værende af senere 
oprindelse. Argumentet der fremføres for at underbygge denne teori er, at 
muslimske historikere op igennem det 3. og 4. islamiske århundred 
retrospektivt har fremført denne beskrivelse ud fra historisk gang og tidlig 
dogmatiske udviklinger. Som følge af denne anskuelse tilsidesætter de 
komplet den traditionelle beskrivelse af formative Shīʿisme, som naturligvis 
er vanskelig at erstatte med et komplet alternativ billede. 

Det er kun gennem en historiekritisk akademisk læsning af den formative 
periode, at forholdene hvori Tolver Shīʿisme har udviklet sig, strukturelt kan 
klargøres. Hvilken teori der bedst kan understøttes afhænger hermed af de 
historiske data, der ligger til grund. Dertil kommer hele den akademiske 
gennemgang af hvilket materiale, der danner basis for vores forståelse, og 
hvordan denne skal fortolkes. Med dette sagt, indledes kapitlet med en 
kronologisk gennemgang af de grupper, der har splittet sig fra det bredere 
fællesskab. De præsenterede fraktioner er udelukkende bevægelser, der kan 
betragtes som værende Shīʿa eller semi-Shīʿa i deres teologiske eller 
videnskabelige perspektiver, altså at de i høje eller mindre grad har 
dogmatiske eller retsvidenskabelige tendenser, der også gør sig gældende 
inden for standard Shīʿisme. De historiske, teologiske og ideologiske 
overbevisninger af hver enkelt fraktion, er sidestillende i korthed fremhævet; 
dette både for at give et indblik i hvilken retning de forskellige fraktioner har 
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udviklet sig i, og hvad der specifikt adskilte en fraktion fra en anden. Hertil 
er formålet også at belyse forskellen (og ligheden) mellem fraktionernes 
synspunkt med Tolver Shīʿismens. Ved en perspektivering af det 
foreliggende, er det muligt at fremhæve noget om det billede, hvori Tolver 
Shīʿisme opstod.1 

Afgrening 
I betragtning af de tidlige splittelser iblandt Shīʿa fællesskabet, som over 

historiens gang resulterede i adskillige bevægelser og talrige fraktioner, er 
betegnelsen ’Ghulāt’ af væsentlig betydning for den videre diskussion. 
Termen Ghulāt blev anvendt til at betegne de farisæere eller afvigere, der 
uretmæssigt ’overdrev’ imamernes status, dette ved blandt andet at tilskrive 
dem guddommelige egenskaber. Denne form for kætteri omtales oftest 
fejlagtig som værende tilsvarende inkarnation eller legemliggørelse (ḥulūl) af 
en guddommelig essens i en menneskekrop. Mere præcist anså Ghulāt 
fraktionerne, at imamen var en manifestation af Gud, hvis ’krop’ ikke var 
fysisk, men blot en illusion. I dansk sprogbrug er betegnelsen Ghulāt 
varierende oversat som overdrivere, ekstremister og yderliggående, alt 
afhængig af hvilken kontekst den inden for islamiske litteratur anvendes.2 
Hovedtendensen blandt de forskellige Shīʿa Ghulāt bevægelser er, at Imam 
ʿAlī var manifestationen af Gud, og at det var ham, der havde sendt 
Muḥammad som profet. Af andre overbevisninger blandt Ghulāt fraktioner 
kan nævnes: troen på sjælevandring eller transmigration (tanāsukh, sjælen 
genfødes i et nyt fosterstadie eller legeme, efter døden indtræffer), allegorisk 
(taʾwīl) fortolkning af Koranen – oftest forbundet med en antinomistisk 
(ibāḥa) tilgang, der tilsidesætter islamiske kendelser (sharīʿa) og dets påbud. 

 
1 I det følgende præsenteres en række bevægelser og fraktioner, der hver især giver et indblik i 

grupperingernes basis troslære. Hvad der fx angår de tekniske detaljer og navne på stamfaderen af 
de forskellige grupper, er disse ikke nødvendige at kende udenad for den videre forståelse. Hermed 
er underafsnittet om hver enkelt bevægelse eller fraktion primært målrettet de, der ønsker en større 
indsigt i Shīʿa splittelsen og den historiske udvikling i tidlig islam. De fleste læsere vil passende kunne 
skimme underafsnittene flygtigt og stadig formå at følge op i det afsluttende perspektiveringsafsnit. 

2 Bogstaveligt ’grænseoverskridende’ med betydningen af at overskride grænserne af den rigtige 
overbevisning (cf. K 5:77). Selvom oversættelsen af termen til ’ekstremist’ er passende, har det 
beklageligvis den utilsigtede nutidige forståelse af at blive opfattet i sammenspil med terrorisme i 
den globale politiske klimaks. En oversættelse af termen til ’yderliggående’ er ikke helt dækkende og 
mister samtidig den malice antydning i ekstremisme, i og med denne er skyld i ghuluww (dvs. 
skadelig overskridelse i troen) og ikke yderliggående per se. 
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Oftest tilskrives Ghulāt fraktionerne også en antropomorfiske (tashbīh) 
opfattelse af Gud. 

 
Den første kætter inden for Shīʿismens rammer og tilhænger af Ghulāt 

idéer, anses som værende ʿAbd Allāh b. Sabaʾ, der idoliserede Imam ʿAlī og 
prædikerede, at Imam ʿAlī var Gud (se afsnittet ’Sabāʾiyya’). Som resultat 
heraf, beordrede Imam ʿAlī angiveligt, at ʿAbd Allāh b. Sabaʾ skulle forvises 
og sendes i eksil. Efter snigmordet på Imam ʿAlī, ville Ibn Sabaʾ nu 
proklamere, at det kun var en djævel i Imam ʿAlīs forklædning der var 
blevet myrdet, hvorimod Imam ʿAlī selv havde steget til himlen og ville 
vende tilbage (rajʿa) som sejrherre. Senere under umayyaderne ville blandt 
andet Bayān b. Samʿān al-Nahdī (se fraktionen Bayāniyya under afsnittet 
’Kaysāniyya’), anse sig selv som en profet, der handlede på vegne af en 
idoliseret imam. Angiveligt skulle Bayān havde prædikeret troen af to guder: 
den første var den ’evige gud’ (ilāh al-azali) som eksisterede i himlen og 
bestod udelukkende af et transcendent lys, og den anden var på jorden og 
således skaberen af det verdslige. Forinden Bayān blev dømt til døden af 
guvernøren i Kūfa, havde han i et brev skrevet til den femte imam, 
Muḥammad al-Bāqir, og opfordret ham til at anerkende ham som profet. 
Endnu senere under umayyaderne (kort forinden dynastiets fald), ville en 
fortaler af ʿAbd Allāh b. Muʿāwiya (se fraktionen Janāḥiyya under afsnittet 
’Kaysāniyya’) proklamere, at profeten Muḥammad, Imam ʿAlī og 
sidstnævntes efterkommere (imamerne) alle var guder (āliha); den 
guddommelige ånd (rūḥ al-qudus) var trinvist gået fra profeten Muḥammad, 
til Imam ʿAlī, derefter Muḥammad b. al-Ḥanafiyya, Abū Hāshim, og 
afsluttende ʿAbd Allāh b. Muʿāwiya. 

Senere under den femte imam, Muḥammad al-Bāqirs, levealder var den 
mest prominente Ghulāt fraktion, den af al-Mughīra b. Saʿīd al-Bajalī (se 
Mughīriyya under afsnittet ’Ghulāt’). Tilsvarende var den mest aktive 
fraktion under Jaʿfar al-Ṣādiq, den af Abū Khaṭṭāb al-Asadī i Kūfa (se 
Khaṭṭābiyya under afsnittet ’Ghulāt’). Det er netop Abū Khaṭṭābs 
aktiviteter, der skulle vise sig at give liv til en masse nye fraktioner. Efter 
Jaʿfar al-Ṣādiqs imamat var de forskellige Ghulāt overbevisninger og 
doktriner veletableret, selvom senere Ghulāt fraktioner nærede ærbødighed 
og idoliserede andre individer som imamer, adskilte de sig ikke markant fra 
tidligere fraktioner, hvad angår deres religiøse overbevisning. Irak, her 
specielt byen Kūfa, var centrum og hovedsædet for alle Ghulāt bevægelser 
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og deres oprindelse, dette selvom adskillige af deres overbevisninger med en 
vis sikkerhed havde indflydelse fra kristne, jødiske, gnostiske og zarathustrisk 
mawālī elementer. Det er evident, at den første generation af Ghulāt 
bevægelser (Sabāʾiyya og tidlige Kaysāniyya fraktioner) udelukkende bar 
karakter af religiøse overbevisninger. Selvom de havde yderliggående og 
ekstreme holdninger til den idoliserede imam, var de uvirksomme inden for 
den politiske sfære – dette endda i en periode af politisk malstrøm (med 
regimeskifte), hvor blandt andet Zaydī bevægelsen udtrykte sig markant på 
den politiske front. Først omtrent det 2./8. århundrede begynder de første 
politiske aktive Ghulāt bevægelser (Kaysāniyya og efterfølgende Ghulāt 
fraktioner), specielt de der udførte politiske aktiviteter, blandt andet i form 
af oprør og modstand mod det daværende abbasidiske regime. I kølvandet 
heraf, så en række Ghulāt litteratur også dagens lys. Til trods for dette, var 
det ikke længe efter; omtrent det 3./9. århundrede og fremad, at adskillige 
Ghulāt fraktioner begyndte at gå i opløsning. Tilhængerne af disse tidligere 
bevægelser og fraktioner ville over tid tilegne og tilslutte sig den nu 
efterhånden moderate pro-Tolver eller Ithnāʿasharī tendens, og til en 
mindre grad også semi-Ghulāt Ismāʿīlī bevægelsen. Senere 
heterodoksografikere og traditionister har betegnet alle tidlige Shīʿa 
bevægelser, der på den ene eller anden måde overdrev, var yderliggående 
eller ekstreme i deres overbevisninger, som Ghulāt bevægelser. Ved en 
nærlæsning af alle tidlige fraktioner vil dette generelt kun efterlade Zaydī, 
ortodoks Ithnāʿasharī og undertiden Ismāʿīlī bevægelserne, selvom der også 
er andre bevægelser, der kan kategoriseres herunder (se særskilt ’Nāwūsiyya’ 
bevægelsen). 

 
En historisk-kritisk læsning af tidlig islamisk litteratur, som udgivet af 

heterodoksografikere (dvs. de der udarbejder systematisk gennemgang af de 
forskellige bevægelser og fraktioner) vil heroverfor underbygge, at det 
mildest talt er umuligt at bekræfte om de omtalte fraktioner egentlig 
eksisterede på daværende tidspunkt eller det nok snarere er 
heterodoksografikeres senere kategorisering heraf. Hvad der kan siges med 
sikkerhed er, hvis disse fraktioner eksisterede, døde størstedelen af disse ud 
inden for de første islamiske århundreder. Ganske få bevægelser har 
overlevet indtil dato, helt specifikt er der tale om tre bevægelser der stadig 
eksisterer, navnlig Ithnāʿasharī (Tolver), Ismāʿīlī (Syver) og Zaydī 
bevægelserne. Tilsvarende de andre fraktioner, er disse bevægelser 
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præsenteret side om side i en kronologisk tilgang. Hertil skal tilføjes to 
minoritet Ghulāt fraktioner, der har overlevet indtil dages dato, navnlig 
Nuṣayriyya (nutidige alawitter) og Ahl-e Ḥaqq (nutidige alevitter) 
fraktionerne. Af disse to fraktioner, er det kun Nuṣayriyya, der har 
vedligeholdt de såkaldte Ghulāt traditioner fra Kūfa. I følgende 
præsentation er det kun sidstnævnte to fraktioner der er blevet beskrevet i 
kontekst af nutidig historie. Selvom Ismāʿīlī og Zaydī tilsammen udgør en 
signifikant minoritet inden for nutidig Shīʿisme, er de af hensyn til bogens 
struktur ikke beskrevet nær så dybdegående som ønsket. 

1. Sabāʾiyya 
Sabāʾiyya var en religiøs tendens, der udviklede sig under Imam ʿAlīs 

imamat. ʿAbd Allāh b. Sabaʾ (Wahb) al-Ḥamdānī, en kontroversiel figur 
inden for islam, anses generel som værende stamfaderen til denne fraktion 
og den første til at starte ekstreme (ghulāt) tendenser inden for Shīʿisme. Han 
beskrives som en trofast tilhænger af Imam ʿAlī, rejste vidt omkring i det 
islamiske rige (under kalifatet af ʿUthmān) og talte til ʿAlīs favør. Blandt visse 
tidlige tendentiøse Sunnī historikere identificeres han endda som Shīʿismens 
fader; her skildres, at da Imam ʿAlī blev bekendt med Abū Bakrs 
udnævnelse som profetens succession, var han i sådan en hast til at give 
troskabsløfte til Abū Bakr, at han ved ankomsten kun var iklædt en skjorte 
og måtte sende bud efter resten af sit tøj. Der eksisterede således harmoni i 
det muslimske fællesskab op indtil kalifattet af ʿUthmān, hvor en jødisk 
konvertit ved navn ʿAbd Allāh b. Sabaʾ begyndte at agitere mod den 
siddende kalif. Kort efter mordet på kaliffen, var det Ibn Sabaʾ der spredte 
overbevisningen om, at ʿAlī var blevet udnævnt af profeten Muḥammad 
som hans arving og forvalter (waṣī). Således skulle Ibn Sabaʾ angiveligt være 
grundlæggeren af Shīʿisme, hvor Shīʿa retrospektiv gjorde ʿAlī til den 
legitime efterfølger af Muḥammad. Sådan en overlevering demonstrerer 
Sunnī historikernes behov for at forklare eksistensen af den ’kætterske’ 
Shīʿisme, som i større grad udgjorde en del af det muslimske fællesskab. 
Mens få, hvis ingen moderne historikere accepterede denne skildring af Ibn 
Sabaʾ, eksisterer der en vis enighed om Ibn Sabaʾ udtrykkende ekstreme 
holdninger om Imam ʿAlī. Under kalifatet af Imam ʿAlī, er der endda 
overleveringer der tyder på, at ʿAlī havde beordret Ibn Sabaʾ eller hans 
følgere til at blive brændt, fordi de havde tilkendegivet, at han [ʿAlī] var 
Gud. Efter snigmordet på Imam ʿAlī, benægtede Ibn Sabaʾ (og muligvis også 
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en Ibn al-Sawdāʾ) at ʿAlī overhovedet var død – de var også de første til at 
proklamere idéen om tilbagevendelsen (rajʿa), i dette tilfælde af Imam ʿAlī. 

Ibn Sabaʾ er igennem historiens gang bedst kendt for sine ekstreme 
holdninger, som han tilskrev Imam ʿAlī, blandt andet guddommelige 
egenskaber og i henhold til nogle kilder, at han anså sig selv som ʿAlīs 
udvalgte profet. Der er en række fraktioner, der senere kan dateres tilbage 
til Sabāʾiyya bevægelsen. Disse bevægelser havde alle til fælles, at de tilskrev 
guddommelighed af en eller anden sort til Imam ʿAlī og til tider endda også 
beskyldte Muḥammad for at fratage Imam ʿAlī sin gudgivne ret. Hvad 
angår disse senere fraktioner, har de retrospektivt tilegnet sig forskellige 
idéer og læresætninger fra senere grupperinger. 

 
En retrospektiv Sabāʾiyya fraktion, der har overlevet indtil dato, er Ahl-e 

Ḥaqq (’sandhedens folk el. følgere’), til tider også kendt som ʿAlī-ilāhī (’ʿAlī 
guddommeliggørende’). Selvom de oprindeligt forbindes med Sabāʾiyya 
bevægelsen og deres ekstreme (ghulāt) overbevisninger omkring Imam ʿAlī, er 
den historiske udvikling med en vis sikkerhed af senere dato. Siden deres 
oprindelse, har de overlevet i fjerne afkroge af det muslimske fællesskab. 
Selvom de over tid også har tilkendegivet sig til og ærede de tolv imamer 
blandt Ithnāʿasharī, udgør disse figurer ikke en central del af deres 
overbevisning. Ahl-e Ḥaqq er bedst betegnet som en synkretistisk religion 
(dvs. en blanding af elementer fra forskellige overbevisninger); hvoraf deres 
esoteriske lærdom stammer fra forskellige tidlige Shīʿa Ghulāt fraktioner i 
Kūfa. En central læresætning hos Ahl-e Ḥaqq doktrinet er troen på en serie 
af på hinanden følgende guddommelig inkarnationer (el. manifestationer), 
hvor hver påbegynder en ny cyklus af helligheder. Imam ʿAlī anses som 
værende en af disse guddommelige inkarnationer, hvorfra de er blevet 
kategoriseret som en Ghulāt bevægelse af hans tid. Imam ʿAlī er dog ikke 
den mest vigtige af disse guddommelige inkarnationer – egentlig udgør 
Imam ʿAlī kun en beskeden rolle blandt Ahl-e Ḥaqqs troslære. Den vigtigste 
guddommelige figur er sultan Sahāk (som levede i det femte eller sjette 
århundred). Udover troen på disse større og mindre inkarnationer, så er 
guddommeligheden altid ledsaget af fire eller flere ærkeengle. Ved 
observation af deres rituelle traditioner (og betragtning af deres 
overbevisninger), kan der ses direkte kobling til blandt andet zarathustrisme 
og andre tidlige iranske overbevisninger – dette udover deres træk af blandt 
andet tyrkisk Qizilbāsh troen. Dertil er deres elementer fra Shīʿa 
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læredommen et afvigende standpunkt i forhold til hovedstrømningen inden 
for Shīʿisme. Nævneværdig er der talrige ligheder mellem Ahl-e Ḥaqq og 
Ismāʿīlī læredommen, specielt hvad angår lærdommen i skriftet Umm al-
kitāb. Tilhængerne af Ahl-e Ḥaqq er primært kurdere i den vestlige del af 
Lorestān og Kermanshah regionen i nuværende Iran og blandt 
turkmenerne og kurderne i den nordlige del af Irak. Med deres noget 
uortodokse oprindelse i Shīʿisme og deres ekstreme overbevisninger, som er 
tilegnet fra andre religioner, anses de uden for rammerne af islam og 
betragtes ikke som muslimer. Hertil skal også nævnes alevier (ikke at 
forveksle med alawier fra Syrien), der primært er en religiøs bevægelse i 
nuværende Tyrkiet. Alevisme er bedst karakteriseret som en 
samfundskulturel og religiøs bevægelse, der både inkluderer islamiske 
elementer (sammenfaldende med Ahl-e Ḥaqq overbevisning) blandet med 
shamanisme, buddhisme, manikæisme og zarathustrisme. Over de alle 
nævnte træk af Ahl-e Ḥaqq, har alevier visse andre ligheder med 
Ithnāʿasharī Shīʿisme, særskilt troen på tolv imamer. Imidlertid er forskellen 
i deres kulturelle, spirituelle og religiøse forståelse af så stor forskel, at det er 
vanskeligt at betegne alavier som en undergruppe eller fraktion af Tolver 
Shīʿisme – snarere er de en synkretistisk religion med visse idegrundlag fra 
Ithnāʿasharī Shīʿisme. Det er anslået at alevi befolkningsgruppen i Tyrkiet 
udgør omtrent fem og tyve millioner tilhængere. I Danmark lever adskillige 
tusinder af alevier, der har dannet en række lokalforeninger. 

2. Kaysāniyya 
Kaysāniyya var en Shīʿa tendens, som udsprang under Zayn al-ʿĀbidīns 

imamat og mere specifikt ud fra al-Mukhtars bevægelse. Således er 
Kaysāniyya en fællesbetegnelse for alle afgreninger, der udsprang fra denne 
bevægelse, hvortil de også førte imamatet tilbage til Muḥammad b. al-
Ḥanafiyya og hans mandlige efterkommere. Betegnelsen ’Kaysāniyya’ 
stammer med en vis sikkerhed fra Kaysān Abū ʿAmra, lederen og 
overhovedet af konvertitterne blandt ikke-araberne (mawālī) under al-
Mukhtar. Det er også blevet foreslået, at navnet er udledt fra kaldenavnet 
Kaysān, angiveligt tildelt til al-Mukhtar af Imam ʿAlī eller fra navnet af en 
ikke-araber, der kæmpede side om side med Imam ʿAlī ved Ṣiffīn. I sin 
oprindelse blev det nok først anvendt af bevægelsens modstandere som et 
negativt ladet kaldenavn; som hån af deres standpunkter. På ene og samme 
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tid reflekterer det også den signifikans som bevægelsen selv måtte have 
tildelte ikke-araberne, som havde tilsluttet sig dem. 

Kaysānī overlevede al-Mukhtars nederlag og hans senere død, men efter 
Muḥammad b. al-Ḥanafiyyas død, blev de splittet i en række grupper. Visse 
Kaysānī grupper accepterede Muḥammad b. al-Ḥanafiyyas død og anså 
herefter hans søn Abū Hāshim som den legitime imam og hans succession. 
Efter Abū Hāshims død (efter 95/714), var der endnu en splittelse, der førte 
til forskellige fraktioner – hvorom alle grupper tilhørte Kaysāniyya 
afgreningen inden for Shīʿisme. Hertil var der endnu andre, der mente at 
Muḥammad b. al-Ḥanafiyya ikke var død og samtidig anså, at Abū Hāshim 
var hans efterfølger til imamatet. Hvad der går igen for alle de forskellige 
grupperinger af Kaysāniyya er deres store kærlighed til Imam ʿAlī og hans 
nære familie, samt deres had over for det daværende styre. Ydermere 
adskilte de sig fra andre grupperinger ved at anse deres imamer (som også 
havde profetens navn og patronym [kunya]), som værende individer med en 
helt speciel og særskilt visdom, og nærede ærbødighed for dem som følge 
heraf. Formodentligt var det først efter Muḥammad b. al-Ḥanafiyyas død i 
81/700, at de mange messianske idéer om ham begyndte at sprede sig. 
Inden for sfæren af islam, har idéen om okulation (ghayba) og kiliasme, 
forventningen om at historien munder ud i et jordisk herlighedsrige med 
Muḥammad b. al-Ḥanafiyya (el. Abū Hāshim) som herre, angiveligt sin 
oprindelse i Kaysāniyya bevægelsen. Andre doktriner, som helt eller delvist 
var særegnet Kaysānī bevægelsen, var, at de anså de tre første historiske 
kaliffer som usurpatorer (dvs. uretmæssigt tilranede sig regeringsmagten) og 
samtidig, at Imam ʿAlī og sine tre sønner, navnlig al-Ḥasan, al-Ḥusayn og 
Muḥammad b. al-Ḥanafiyya, som værende efterfølgere af deres fader. Alle 
fire individer var guddommelige udnævnte imamer med overnaturlige 
kræfter. De anså konceptet om tilbagevendelsen (rajʿa) af frelseren sammen 
med hans tilhængere som værende en læresætning, der ville manifestere sig 
forinden dommedagen (qiyāma). I øvrigt bekendte de sig til troen på 
sandsynligheden for ændring i Guds beslutning (badāʾ). 

 
Under umayyaderne, udgjorde de forskellige Kaysānī grupperinger de 

mere ekstreme og radikale fraktioner inden for Shīʿisme. I begyndelsen af 
det 2./8. århundrede begyndte bevægelsen (som en helheld) at gå i 
opløsning, hvor der er ingen tegn på, at de overlevede ind i det 3./9. 
århundrede. I Irak, hvor majoriteten af bevægelsens grupper befandt sig på 
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daværende tidspunkt, ville størstedelen af Kaysānī tilhængere helt naturligt 
tilegne og tilslutte sig den nu efterhånden voksende Ithnāʿasharī 
hovedstrøm. 

 
De daværende forskellige Kaysānī grupperinger kan kategoriseres som 

følgende:1 
 
a) Karībiyya el. Kuraybiyya. Opkaldt efter deres leder Abū Karīb 

(Kurayb) al-Darīr. Karībiyya anså at Muḥammad b. al-Ḥanafiyya 
ikke var død. Han var snarere gået i okulation (ghayba) i Raḍwā-
bjergene (vest for Medina), omgivet af floder af vand og honning og 
beskyttet af løver og leoparder. Når tiden var inde, ville han 
angiveligt vende tilbage (rajʿa) som frelser og fylde verden med 
retfærdighed. Af de mest velkendte personer, som var indblandet i 
denne messianisme, kan fremhæves digteren Kuthayyir (d. 104/723) 
og senere digteren al-Sayyid al-Ḥimyarī (d. efter 171/787). Andre 
kilder anser Abū Karīb og sine fæller som en adskilt gruppe end 
dem, der mente, at Muḥammad b. al-Ḥanafiyya havde søgt tilflugt i 
Raḍwā-bjergene. I henhold til denne udlægning, var Karībiyya ikke 
bevidst om, hvor Muḥammad b. al-Ḥanafiyyas tilflugtssted var, og 
at det var Imam ʿAlī der havde kaldt ham frelseren. 

b) Hāshimiyya. En anden gruppe, der anså at Muḥammad b. al-
Ḥanafiyya faktisk døde i Raḍwā-bjergene, men havde forinden 
videregivet imamatet til sin søn Abū Hāshim. Hashimī fraktionen 
ses som den mest aktive Kaysānī bevægelse. Efter Abū Hāshim 
offentligt havde gjort krav på lederskabet, levede han størstedelen af 
sit liv i eksil. Angiveligt var det senere kaliffen Sulaymān (r. 96-
101/715-717), der forgiftede ham med døden til følge. Med Abū 
Hāshims død i 98/817-818 uden en arving, blev Hāshimiyya opdelt i 
yderligere fraktioner. En fraktion anså Abū Hāshim som frelseren 
der levede i Raḍwā-bjergene, hvor andre anså ham som værende 
død og imamatet var gået videre til hans broder ʿAlī b. Muḥammad 
b. al-Ḥanafiyya (se nedenfor). Hāshimiyya havde ekstreme 

 
1 Hertil kan tilføjes en række andre grupperinger og fraktioner, der dog med en vis sikkerhed 

kan dateres til en senere dato. Historiens gang og traditionisternes retrospektive anskuelse udgør 
naturligvis en stor del heraf. 
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anskuelser om Abū Hāshim, hvoraf de blandt andet mente han 
kunne genoplive de døde. Iblandt alle de nævnte fraktioner, som 
hver især fulgte deres egen imam (der ikke var efterkommer af Abū 
Hāshim, ej heller nødvendigvis relateret til ham) bevidnes, at 
princippet om et imamat, der fulgte en (forud)bestemt imam-række 
endnu ikke var veludviklet. 

c) Kaysāniyya al-Khullaṣ el. Mukhtāriyya. De som anså at Abū Hāshim 
havde testeret sin arv til sin broder ʿAlī b. Muḥammad b. al-
Ḥanafiyya og betroet ham med imamatet. De vedligeholdte, at de 
der anså Muḥammad b. ʿAlī b. ʿAbd Allāh b. al-ʿAbbās som den 
retmæssige imam efter Abū Hāshim tog fejl og havde forvekslet disse 
to individer. Fra ʿAlī b. Muḥammad ville imamatet gå i arv til hans 
søn al-Ḥasan, som senere ville lade det gå i arv til sin søn, ʿAlī. De 
anså, at imamatet altid skulle findes blandt mandlige efterkommere 
af Muḥammad b. al-Ḥanafiyya, samt at den afventede frelser, også 
ville være fra deres afkom. Blandt Kaysāniyya al-Khullaṣ var der 
intern uenighed om med hvilken imam imam-rækken stoppede og 
hvor den ventede frelser ville ankomme. En række af dem anså 
samtidig ikke Muḥammad b. al-Ḥanafiyya som værende død og 
afventede ham som den eneste sande imam, der ville vende tilbage 
og bringe retfærdighed til verden. 

d) Janāḥiyya el. Muʿāwiyya. De som anså at ʿAbd Allāh b. Muʿāwiya b. 
ʿAbd Allāh b. Jaʿfar al-Ṭayyār, som kæmpede mod umayyaderne i 
slutningen af deres herredømme og som senere blev dræbt af Abū 
Muslim al-Khurāsānī, var Abū Hāshims efterfølger. ʿAbd Allāh var 
en efterkommer af Jaʿfar b. Abū Ṭālib, broder til Imam ʿAlī. 
Eftersom ʿAbd Allāh stadig var i sin barndom da Abū Hāshim døde, 
anså de, at sidstnævnte havde testeret over for Ṣāliḥ b. Mudrik med 
instruktionerne om at videregive det til ʿAbd Allāh, når han nåede 
voksenalderen. Således ville ʿAbd Allāh være Abū Hāshims legitime 
efterfølger når tiden var inde. De anså også at den guddommelige 
ånd var manifesteret i alle profeterne, hvorfra den gik fra en profet 
til den næste i rækken ved førstenævntes død. Efter den sidste profet 
Muḥammad, blev den manifesteret i Imam ʿAlī, derefter 
Muḥammad b. al-Ḥanafiyya, Abū Hāshim, og afsluttende ʿAbd 
Allāh b. Muʿāwiya. 
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e) Der var også de som anså, at Abū Hāshim havde udnævnt 
Muḥammad b. ʿAlī b. ʿAbd Allāh b. al-ʿAbbās som sin succession til 
imamatet, men eftersom han stadig var i sin barndom, havde Abū 
Hāshim betroet testamentet hos Muḥammads fader, ʿAlī b. ʿAbd 
Allāh. Udover uenigheden om hvilken person der var den 
kommende imam, er denne fraktion tilsvarende den forrige. 

f) Ḥarbiyya el. Ḥārithiyya. Endnu en Kaysānī gruppe, som anså en hvis 
ʿAbd Allāh b. ʿAmr b. al-Ḥarb al-Kindī som værende imamen efter 
Abū Hāshim. Udover at bekende sig til troen om sjælvandring, 
vedligeholdte de også at imamatet blev etableret med Imam ʿAlī, 
derefter videregivet til hans to sønner al-Ḥasan og al-Ḥusayn, og 
derefter til Muḥammad b. al-Ḥanafiyya. I henhold til Ḥarbiyya, var 
Guds Ånd (rūḥ Allāh) manifesteret i profeten, derefter i de over for 
anførte tre imamer, derefter i Muḥammad b. a-Ḥanafiyya, Abū 
Hāshim og afsluttende i ʿAbd Allāh al-Ḥarb. Ydermere anså de, at 
Abū Hāshims sjæl havde vandret ind i ʿAbd Allāh b. ʿAmr b. al-
Ḥarb, som ville være imamen indtil Muḥammad b. al-Ḥanafiyya 
ville vende tilbage som frelser. Der er forskellige anskuelser internt i 
gruppen om Muḥammad b. al-Ḥanafiyya egentlig var død eller ej, 
og om denne ville vende tilbage som frelser. 

g) Bayāniyya. Gruppen Bayāniyya, som var associeret med Shīʿa 
ekstremister (ghulāt), var følgere af Bayān b. Samʿān al-Nahdī. De 
anså Abū Hāshim som værende imamen efter sin fader, som visse af 
dem anså, var gået i okulation (ghayba). I stedet for at betragte Abū 
Hāshim som imam efter sin fader Muḥammad b. al-Ḥanafiyya, var 
han faktisk sin faders spirituelle succession og fuldmægtige under 
dennes okulation. Samtidig vedligeholdte de, at ved Abū Hāshims 
død, vendte imamatet tilbage til dets rod Muḥammad b. al-
Ḥanafiyya. I henhold til denne forståelse, adskilles der mellem 
positionen af ’den tavse imam’ (imām al-ṣāmit) under okulationen af 
’den talende imam’ (imām al-nāṭiq). Imamatet var således betroet Abū 
Hāshim som værnede om det indtil genankomsten af den sande 
imam. Denne anskuelse er også blevet tilskrevet fraktionen 
Mukhtāriyya. Andre tilskriver Bayāniyya som de, der mener Abū 
Hāshim havde videregivet sit mandat til Bayān b. Samʿān. De anså, 
at Abū Hāshim var en frelser og gjorde krav på at Abū Hāshim 
(selvom de anerkendte hans død), ville vende tilbage fra himlen og 
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herske over verden. Igen er der visse, der anser, at Abū Hāshim 
anså Bayān b. Samʿān som en profet. Således eksisterede der en 
forskellighed blandt Bayāniyya om Muḥammad b. al-Ḥanafiyya 
eller Abū Hāshim var frelseren. Imidlertid havde Bayān b. Samʿān 
gjort krav på imamatet og anså sig selv som imamen og forvalteren 
(waṣī) efter Abū Hāshim. Hertil anså han også, at Abū Hāshims ånd 
var guddommelig og var nu manifesteret i ham. 

h) Efter Abū Hāshims død, var der også en gruppe der anså at 
imamatet tilfaldt ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn og at han egentlig var Abū 
Hāshims legitime efterfølger (tilsvarende holdningen der bliver holdt 
af Mughīriyya). Andre Kaysāniyya anså, at ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn var 
den retmæssige og legitime imam allerede efter Muḥammad b. al-
Ḥanafiyyas død. 

 
Senere ville en række Abbasid-bevægelser udspringe fra forskellige 

Kaysānī fraktioner. En af disse er Rāwandiyya bevægelsen, som enten har 
sit navn fra en vis ukendt al-Qāsim b. Rāwand eller Abū al-ʿAbbās al-
Rāwandī. Andre kilder anser, at deres navn er udledt ud fra ʿAbd Allāh al-
Rāwandī, som angiveligt var en propagandistisk (duʿāt) af Muḥammad b. 
ʿAlī b. ʿAbd Allāh b. al-ʿAbbās. Til at begynde med var Rāwandiyya på linje 
med Hāshimiyya bevægelsen, hvor de anså at imamatet havde gået fra 
Imam ʿAlī til Muḥammad b. al-Ḥanafiyya til dennes søn, Abū Hāshim. I sit 
testamente havde Abū Hāshim testeret imamatet til Muḥammad b. ʿAlī b. 
ʿAbd Allāh b. al-ʿAbbās. På lige fod med andre Kaysānī fraktioner, havde 
Rāwandiyya ekstreme (ghulāt) opfattelser af imamerne. Først efter at 
abbasiderne kom til magten, ville Rāwandī doktrinet om imamatet begynde 
at ændre form. Nu var imamatet ikke længere begyndt med Imam ʿAlī, men 
med al-ʿAbbās og ville fortsætte i dennes efterkommere. Rāwandiyya 
underbyggede al-ʿAbbās’ succession til profeten Muḥammad, på basis af en 
før-islamisk arvelov, hvor onklen på faderens side ekskluderede døtre, 
kusiner og nevøer (cf. K 8:75; 33:6). Senere ville termen Rāwandiyya 
betegne alle Abbasid Shīʿa tilhængere, som generelt kan opdeles i tre 
yderligere fraktioner, navnlig Muslimiyya, Rizāmiyya og Hurayriyya 
(ʿabbāsiyya al-khullaṣ). Selv efter etableringen af Abbasid-dynastiet og 
raffineringen af doktrinerne, eksisterede der ekstreme (ghulāt) tendenser 
blandt bevægelsens tilhængere, fx anså visse Rāwandī tilhængerne kaliffen 
al-Manṣūr som værende gud, som forsynede dem med mad og drikke. 
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Rāwandiyya bevægelsen døde ud engang efter al-Manṣūrs død, hvorefter de 
mere ekstreme elementer sammensmeltede med Khurramiyya bevægelsen. 

3. Zaydiyya 
Zaydiyya er en Shīʿa tendens, der udviklede sig engang under 

Muḥammad al-Bāqirs imamat. Zayd b. ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn, halvbror til 
Muḥammad al-Bāqir, var lederen af en revolte mod det daværende 
umayyadiske styre, som gav anledning til hele Zaydī bevægelsen (el. zaiditer 
på dansk). På lige fod med majoriteten af andre Shīʿa tendenser, var 
Zaydiyya enige om at imamatet tilfaldt en efterkommer af Imam ʿAlī og 
Fāṭima. Udover dette adskilte de sig på en række væsentlige punkter, blandt 
andet anså de ikke imamerne som værende ufejlbarlige (maʿṣūm) eller kunne 
udøve mirakler. Ydermere bekendte de sig ikke til en (forud)bestemt 
rækkefølge af imamer iblandt al-Ḥusayns efterkommere, her kunne enhver 
kvalificeret efterkommer af al-Ḥasan og al-Ḥusayn gøre krav på imamatet. 
Udadtil var de således også mere moderate i deres religiøse holdning, 
heriblandt deres anskuelse hvad angår Sunnī muslimer – disse blev ikke 
anset som hedninge, i modsætning til holdningen blandt de daværende 
dominerende ekstreme (ghulāt) Shīʿa tendenser i Kūfa. I modsætning til deres 
moderate holdninger inden for den religiøse sfære, var de langt fra 
moderate hvad angår deres politiske anskuelser. De anså det som en pligt at 
kæmpe mod det illegitime Sunnī regime og ville over flere gange gribe til 
sværdet og kæmpe nidkært mod styret. Hele essensen med at gøre krav på 
imamatet var netop at kæmpe for politisk magt. Således var det imamens 
hovedpligt at gøre krav på magten (selv med sværdet i hånden) og på denne 
måde at opnå anerkendelse og autoritet. Denne anskuelse ledte naturligvis 
til, at Zaydī hverken accepterede Shīʿa doktrinet om ’frelseren’ eller 
forsigtighedsforstillelse (taqiyya, se særskilt s. 351). 

Zaydī bevægelsen blev til i kølvandet af Zayds egen revolte mod kaliffen 
Hishām b. ʿAbd al-Malik i 122/740. De, som bistod Zayd i dette oprør mod 
kaliffen, er siden da alle blevet betragtet som Zaydiyya. Denne revolte 
fejlede og Zayd blev dræbt i Kūfa af regeringstropperne. Selv hans yngre 
søn Yaḥyā flygtede til Khorasan (østlig Iran) og startede en revolte der, blev 
han indhentet og fængslet af de umayyadiske tropper. Da han senere blev 
løsladt og forsøgte endnu en opstand i den vestlige region af Afghanistan 
(Herat), blev han denne gang dræbt af regeringstropperne i 125/743. 
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De forskellige Zaydī grupperinger kan kategoriseres som følgende: 
 
a) Batriyya el. Butriyya. En gruppe der angiveligt fulgte Kathīr al-

Nawwāʾ al-Abtar. Batriyya fraktionen anerkendte lederskabet af 
Abū Bakr, ʿUmar og ʿUthmāns første seks år (med den forståelse at 
Imam ʿAlī havde givet troskabsløfte til dem). De forkastede 
ʿUthmāns lederskab og herredømme under hans sidste seks år, samt 
alle senere modstandere af Imam ʿAlī. Selvom Batriyya anså Imam 
ʿAlī som den mest fortræffelige (afḍal) blandt mennesker, tillod de, at 
imamatet gik til en mindre fortræffelig (mafḍūl) individ. De anså også, 
at enhver af Imam ʿAlīs efterkommere, der senere valgte at gøre 
oprør (khurūj) mod det illegitime styre, som værende de der ’påbyder 
det rette og forbyder det forkastelige’ (amr bi al-maʿrūf wa nahy ʿan al-
munkar). Ydermere mente de, at viden og visdom ikke nødvendigvis 
var indskrænket til profetens familie og søgeren af visdom også 
kunne finde denne uden for disse rammer. I tilfældet af at 
’visdomssøgeren’ var ude af stand til at finde det blandt profetens 
familie eller folket generelt, var det tilladt at udøve personlig 
retsvidenskabeligt ræsonnement (ijtihād), valg (ikhtiyār) og forfægte 
individuelle holdninger (ārāʾ). Med denne udlægning blandt Batriyya 
bevægelsen accepterede de alle tidlige overleveringstraditioner fra 
det brede fællesskab som værende gyldige retslige kendelser (sharīʿa) 
og i tilfælde af, at der var mangler eller modstrid, var det tilladt at 
udøve personlig retsvidenskabeligt ræsonnement. Denne udlægning 
var en naturlig følge af deres anskuelse af, at det tidlige muslimske 
fællesskab ikke havde begået fejl i at udvælge Abū Bakr og ʿUmar 
frem for Imam ʿAlī. Afsluttende accepterede de princippet om 
rådslagning (shūrā), hvorfra den mest fortræffelig skulle udvælges til 
imam. Imidlertid var det tilladt at valget faldt på en mindre 
fortræffelig for at undgå splittelse og kaos i fællesskabet. Selv med 
denne Batrī opfattelse, skal deres ubetingede præference af Imam 
ʿAlī ikke undermineres. Angiveligt fulgte de primært Sunnī 
hanafitiske retsskole inden for retsvidenskabelige emner, selvom de 
inden for visse punkter enten fulgte shafiitiske retsskolen eller Shīʿa 
tendenser. I det 3./9. århundred gik Batrī bevægelsen i opløsning og 
tilhængere ville primært tilslutte sig Sunnīsme. 
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b) Jārūdiyya. En anden Zaydī var de, der fulgte Abū al-Jārūd b. Ziyad 
b. Mundhir al-ʿAbdī. Oprindeligt var Jārūdiyya tilhængere af 
Muḥammad al-Bāqir, idet Abū al-Jārūd var en prominent beretter 
og traditionist af al-Bāqirs retsskole. I modsætning til Batriyya, anså 
Jārūdiyya ikke Abū Bakr, ʿUmar eller ʿUthmān som værende 
imamer. De tillagde sig delvist Muḥammad al-Bāqirs skole og 
benægtede imamatet af de første tre kaliffer. De vedligeholdte, at 
eftersom profeten havde udnævnt Imam ʿAlī som sin forvalter (waṣī), 
var han naturligvis også den legitime imam og efterfølger af profeten 
Muḥammad. Profetens nominering af ʿAlī var gennem beskrivelser 
(af ʿAlīs kvalifikationer) og uden direkte anvendelse af hans navn (bi 
al-waṣf dūna tasmīya). Senere blev denne indirekte eller uklare 
nominering (naṣṣ khafī, ghayr jalī) en generel accepteret del af 
fremtidige Zaydiyya bevægelser. Jārūdiyya anså også at størstedelen 
af profetens fæller havde fejlet ved at følge Abū Bakr og ʿUmar, og 
samtidig benægtede de overleveringstraditionerne, der var berettet 
af dem. Netop denne kritiske tilgang, der med en vis sikkerhed var 
adopteret fra Muḥammad al-Bāqirs retsskole, havde en stor effekt 
på deres retslige kendelser. For Jārūdiyya var det kun 
overleveringstraditioner fra profetens familie, der var gyldige. De 
anerkendte først en imam efter at denne formelt havde gjort krav på 
alliance (daʿwa) og ’rejste sig’ (khurūj) mod styret – først herefter 
kunne denne betegnes som en imam. Senere Zaydī fraktioner, samt 
den der eksisterer til dato, udsprang fra Jārūdiyya bevægelsen. 

4. Ghulāt 
Følgende Ghulāt bevægelser udviklede sig under Muḥammad al-Bāqirs 

imamat. Selvom de allerede omtalte Sabāʾiyya og Kaysāniyya bevægelser 
begge betegnes som Ghulāt bevægelser, er de begge særskilte idet de hver 
især tilknytter ekstreme holdninger til hhv. ʿAbd Allāh b. Sabaʾ og 
Muḥammad b. al-Ḥanafiyya (el. Abū Hāshim). 

 
Hvad der videre følger i dette afsnit er en beskrivelse af Ghulāt 

bevægelser. 
 
a) Mughīriyya. Følgerne af al-Mughīra b. Saʿīd al-Bajalī, som var en 

mawlā af Iraks guvernør, Khālid b. ʿAbd al-Qasrī. I visse kilder er al-
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Mughīra beskrevet som et medlem af Banū ʿIjlī (og således navngivet 
som Mughīra b. Saʿīd al-ʿIjlī). Denne forvirring i navngivningen 
skyldes med en vis sandsynlighed, at han blev forvekslet med en 
anden stifter af en Ghulāt bevægelse på daværende tidspunkt, 
nemlig den af Abū Manṣūr al-ʿIjlī (se Manṣūriyya). Al-Mughīra 
påstod, at Muḥammad al-Bāqir havde udnævnt ham som sin 
forvalter (waṣī) og tilskrev ham talrige ekstreme egenskaber og 
synspunkter. Efter al-Bāqirs død (mellem 114-117/732-735) havde 
han påstået at handle på vegne af Muḥammad b. ʿAbd Allāh b. 
Ḥasan (al-Nafs al-Zakiyya). Mughīriyya anså al-Nafs al-Zakiyya som 
værende gået i okulation i Ṭamiyya-bjergene (øst for Mekka) og ville 
vende tilbage som frelseren. Som led af deres ekstreme holdninger, 
tilskrev de blandt andet også guddommelighed til imamerne. Al-
Mughīra gjorde selv krav på profetisme og imamatet og sagde, at 
ærkeenglen Gabriel bragte ham åbenbaring, og at han kunne vække 
de døde til live. Efter bevægelsens oprør i Kūfa i 119/737 blev al-
Mughīra arresteret af guvernøren og dømt til døden ved 
korsfæstelse. Historikere og heterodoksografikere fremhæver oftest 
en kobling mellem Ghulāt Mughīriyya og Kaysānī Bayāniyya 
fraktionerne, oftest i deres ekstreme holdninger tilskrevet 
Muḥammad al-Bāqir. 

b) Manṣūriyya el. Kisfiyya. Følgerne af Abū Manṣūr al-ʿIjlī – endnu en 
der gjorde krav på at være Muḥammad al-Bāqirs forvalter (waṣī). 
Tilsvarende Mughīriyya (og Bayāniyya) holdte de ekstreme 
synspunkter hvad angår imamerne: de ophøjede dem til 
guddommelige inspirerede budskaber og profeter. Abu Manṣūr 
anså, at imam-rækken aldrig ville blive brudt og således efter 
Muḥammad al-Bāqirs død, gjorde han selv krav på at være den 
næste gudsmand. Abū Manṣūr påstod, at han havde foretaget en 
himmelrejse, hvor Gud havde udnævnt ham som budbringer og 
profet. Hertil fremhævede han, at ’Ahl al-Bayt var himlen, Shīʿa var 
jorden og han var ”fragmentet” (kisf) der var faldet ned fra himlen’ 
(cf. K 52:44). Det er også herfor Manṣūriyya til tider betegnes som 
Kisfiyya (ud fra det omtalte fragment [kisf] fra himlen). Manṣūriyya 
anså at Guds første skabning var Jesus og derefter Imam ʿAlī, og 
profeten Muḥammad var sendt med åbenbaringen (tanzīl), hvor Abu 
Manṣūr var fortolkeren (taʾwīl) af dette Skrift. Tilsvarende en række 
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andre Ghulāt fraktioner, fortolkede Abū Manṣūr Koranen 
allegorisk, og i forlængelse heraf ophævede næsten alle religiøse og 
rituelle påbud. Således blev tilhængerne af Manṣūriyya beskyldt for 
alle sorter af umoralskhed og synder. Yderligere hævdes det, at 
Manṣūriyya anså det som værende en prisværdig handling at dræbe 
sine modstandere, især ved strangulering eller stening. Abū Manṣūr 
blev senere arresteret og henrettet af guvernøren i Irak i 125/742. 
Efter hans død blev Manṣūriyya bevægelsen splittet i yderligere to 
fraktioner: 

 
1. Ḥussayniyya. Fraktionen anerkendte Abū Manṣūrs søn, Ḥusayn, 

som værende den efterfølgende gudsmand. Imamatet ville 
fortsætte i Ḥusayns efterkommere, eftersom de anså at der 
tidligere havde været syv profeter fra stammen Quraysh, ville 
der nu være syv fra ʿIjlī stammen. Deres anskuelser og doktriner 
var tilsvarende den af Manṣūriyya 

2. Muḥammadiyya. Fraktionen anerkendte al-Nafs al-Zakiyya (d. 
145/762) som deres imam. Angiveligt skulle Muḥammad al-
Bāqir have udnævnt Abū Manṣūr som en midlertidig 
mellemmand (mustawdaʿ) for at afværge en splittelse eller kaos 
mellem efterkommerne af al-Ḥasan og al-Ḥusayn (angiveligt 
ligesom Moses skulle have udnævnt Josva som ’mellemmand’, 
forinden profetismen var vendt tilbage til Aron). 

 
c) Bāqiriyya. En fraktion der enten ’tøvede’ (wāqifiyya) med at anerkende 

Muḥammad al-Bāqirs død, eller at de så, at der ikke var nogen 
imam efter denne. Den første anskuelse ligger op til at imamatet 
havde stoppet med Muḥammad al-Bāqir, og at denne var i 
okulation og således var der en forventning om at historien ville 
munde ud i et jordisk herlighedsrige med Muḥammad al-Bāqir som 
tilbagevendende herre. Den anden anskuelse anfægter, at 
Muḥammad al-Bāqir faktisk var død og de enten ikke anså en 
kvalificeret imam efter ham, eller at der ingen imamer ville være 
efter Muḥammad al-Bāqir. Hvis sidstnævnte anskuelse er rigtig, vil 
denne fraktion ikke blive optalt blandt Ghulāt bevægelserne (cf. 
’Nāwūsiyya’ bevægelsen). 
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Følgende Ghulāt bevægelser udviklede sig under Jaʿfar al-Ṣādiqs 
imamat. Udover de allerede omtalte Ghulāt bevægelser, hvoraf nogle stadig 
var relativt aktive, kom der en række nye fraktioner til efter Abū Khaṭṭābs 
yderliggående holdninger om akkurat Jaʿfar al-Ṣādiq. Herudover var dette 
en turbulent periode, både inden for rammerne af Shīʿa fællesskabet i Kūfa 
og i bredere forstand, for hele det muslimske fællesskab med regimeskift fra 
umayyaderne til abbasiderne. 
 

a) Khaṭṭābiyya. Følgerne af Abū Khaṭṭāb al-Asadī (d. omtrent 137/755), 
som påstod at Jaʿfar al-Ṣādiq havde udnævnt ham som sin 
stedfortræder og forvalter (waṣī), samt lærte ham Guds Største 
Navne. Der er noget, der tyder på, at han indledningsvis var en 
trofast fælle af Jaʿfar al-Ṣādiq, men over tid tilegnede sig ekstreme 
synspunkter og egenskaber, hvorefter Jaʿfar al-Ṣādiq fordømte og 
ekskommunikerede Abū Khaṭṭāb. Som følge heraf, blev 
Khaṭṭābiyya bevægelsen, nok engang før 130/748, splittet i 
yderligere fraktioner. En gruppe blev ved med at følge Abū Khaṭṭāb 
som deres leder og anså ham som værende en profet sendt af Jaʿfar 
al-Ṣādiq, som var gud. De vedligeholdte, at der på et hvilket som 
helst givent tidspunkt, skal være to profeter, hhv. ’den tavse profet’ 
(nabī al-ṣāmit) og den ’talende profet’ (nabī al-nāṭiq). I profeten 
Muḥammads tid, var Muḥammad den talende profet og Imam ʿAlī 
var den tavse, og nu var Jaʿfar al-Ṣādiq den talende profet og Abū 
Khaṭṭāb den tavse. Khaṭṭābiyya anså alle imamerne, dette inklusiv 
Abū Khaṭṭāb, som værende guddommelige – det guddommelig Lys 
eller Ånd ville manifestere sig i imamerne. Tilsvarende Manṣūriyya 
havde Khaṭṭābiyya en allegorisk udlægning af Koranen, hvorom alle 
religiøse og rituelle påbud var blevet ophævet. Tilhængerne er 
specielt kendte for at have anset alle disse påbud som værende 
ophævet og indgik således i usalighed og synder. Udover dette 
splittede de andre fraktioner primært over spørgsmålet om 
lederskabet: 

 
1. Bazīghiyya. Fraktionen var tilhængere af en Bazīgh b. Mūsā og 

anså ham og Abū Khaṭṭāb som værende profeter sendt af 
selveste Jaʿfar al-Ṣādiq. Selvom tilhængerne anerkendte Abū 
Khaṭṭāb som værende profet, er der noget der tyder på, at 
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Bazīgh b. Mūsā selv skulle have taget afstand fra dette (nok 
snarere anset ham som sin rival).1 Bazīghiyya anså at de var 
blevet inspireret med en guddommelig åbenbaring (waḥy, yūḥā 
ilayhi) og enhver af dem som nåede perfektion i tilbedelse ville 
ikke dø, men blive løftet til himlen. Bazīgh b. Mūsā døde under 
levetiden af Jaʿfar al-Ṣādiq. 

2. ʿUmayriyya el. ʿIjliyya. Fraktionen var tilhængere af en ʿUmayr b. 
Bayān al-ʿIjlī, som blandt andet tog afstand fra doktrinet om 
udødelighed blandt Bazīghiyya fraktionen. Tilsvarende en 
række andre Ghulāt fraktioner, anså ʿUmayr sig selv (og alle 
tidligere imamer) som værende profeter-imamer, og Jaʿfar al-
Ṣādiq som værende gud. Da de senere i fællesskab ville tilbede 
Jaʿfar al-Ṣādiq offentligt i Kūfa, blev ʿUmayr pågrebet og dræbt 
på befaling af guvernøren i 129-131/747-749. 

3. Muʿammariyya el. Maʿmariyya. Fraktionen var tilhængere af en 
Muʿammar (Maʿmar) b. al-Aḥmar, der anså at det 
guddommelige Lys var gået fra ʿAbd al-Muṭṭalib til Abū Ṭālib, 
profeten Muḥammad, Imam ʿAlī og imamerne indtil Jaʿfar al-
Ṣādiq, derefter til Abū Khaṭṭāb og afsluttende til Muʿammar. 
Nogle af disse tilhængere anså derefter, at Jaʿfar al-Ṣādiq og 
Abū Khaṭṭāb var blevet forvandlet til engle (i Muʿammars 
levetid), og de nu fysisk levende omtalte personer var bedragere. 
Andre kilder foreslår, at Muʿammariyya var fortalere for 
eksistensen af guder i himlen, hvor Muʿammar var gud på 
jorden og var i direkte kommunikation med himmelske guder. 
Muʿammariyya benægtede, at verden vil komme til en ende 
(dvs. troen på dommedagen og genopstandelsen) samt troen på 
Paradis og Helvede; nærmere ville paradisets goder og helvedes 
straf udfolde sig i denne verdslige verden. De var også 
antinomistisk i deres teologiske opfattelse af ret og uret. 

4. Tilhængerne af Sari al-Aqṣam, der anså ham som værende 
Jaʿfar al-Ṣādiqs bāb (bogstaveligt ’dør’, egl. en højere rang i et 
spirituelt hierarki). De guddommeliggjorde Jaʿfar og mente, at 

 
1 Med dette vil kvalificeringen af Bazīghiyya som en underfraktion af Khaṭṭābiyya være 

ukorrekt. 
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al-Sari besad overmenneskelige kræfter fra profeten Moses. 
Således tilbedte de både Jaʿfar og al-Sari. 

5. Tilhængerne af Yūnus b. Ẓibyān (Ẓabyān), der anså Abū 
Khaṭṭāb som Guds sendebud. Angiveligt skulle Yunus senere 
have vedligeholdt guddommeligheden af ʿAlī al-Riḍā. Den 
senere Nuṣayriyya fraktion anså et af Yunus’ værker som 
værende kanoniske. 

6. Mufaḍḍaliyya. Fraktionen var følgere af Mufaḍḍal b. ʿUmar al-
Juʿfī. På lige fod med de resterende Khaṭṭābiyya fraktioner, 
guddommeliggjorde de Jaʿfar al-Ṣādiq, samt gjorde krav på 
profetkaldet af Mufaḍḍal. Til forskel fra de andre fraktioner, tog 
de afstand fra Abū Khaṭṭāb. Angiveligt skulle Mufaḍḍal havde 
været udnævnt af selveste Jaʿfar al-Ṣādiq til at vejlede de, der 
fejlagtigt havde fulgt Abū Khaṭṭāb. Efter Jaʿfar al-Ṣādiqs død, 
bakkede Mufaḍḍal op om Mūsā al-Kāẓims imamat. 

 
Den senere Mukhammisa bevægelse (som nok snarere var en bevægelse i 

en bogstavelig forstand frem for en fraktion), har med en vis sandsynlighed 
sin oprindelse i Khaṭṭābiyya og andre ekstreme (ghulāt) Shīʿa tendenser 
under Jaʿfar al-Ṣādiqs imamat. Denne senere bevægelse var med en vis 
sikkerhed den første til at tilskrive guddommelighed til de fem medlemmer 
af Kappens Folk (Ahl al-Kisāʾ), navnlig profeten Muḥammad, Imam ʿAlī, 
Fāṭima, al-Ḥasan og al-Ḥusayn. Ydermere løftede de også den religiøse 
status af nogle af de første tilhængere af Imam ʿAlī, heriblandt Salmān al-
Fārisī, Abū Dharr al-Ghiffārī, al-Miqdād b. al-Aswad al-Kindī og ʿAmmār 
b. Yāsir og anså dem som ’værger over verdens anliggender’ (muwakkalūn bi 
maṣāliḥ al-ʿālam). Khaṭṭābiyya-Mukhammisa bevægelsen forblev en ekstrem 
(ghulāt) bevægelse blandt hovedstrømmen af Shīʿa; hvorom deres doktriner 
dannede grundlag for Nuṣayrī (ʿAlawī) bevægelsen, der har overlevet til 
dato. 

 
Der er enkelte kilder, der også anser den ekstreme Ghurābiyya 

bevægelse som havende rødder i Khaṭṭābiyya. Disse anså, at eftersom 
profeten Muḥammad og Imam ʿAlī havde så slående lighed i karakter og 
således let kunne forveksles—tilsvarende ’en krage (ghurāb) til sammenligning 
med en anden krage’ (hvorfra navnet til bevægelsen også opstår)—at 
ærkeenglen Gabriel oprindeligt skulle have bragt åbenbaringen til Imam 
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ʿAlī, men forvekslede denne med profeten Muḥammad. ʿAlī var den, som 
Gud havde udvalgt som profet, mens Muḥammad kun blev profet ved en 
fejltagelse. Udseendemæssigt lignede Muḥammad og Imam ʿAlī ikke 
hinanden og der var mindst en aldersforskel på omtrent tredve år – det må 
formodes at ligheden (over for Gabriel) må have været deres indre karakter. 
Visse kilder fremhæver, at Gabriel tog fejl i god tro, hvor andre anser at han 
gjorde det bevidst, og således fordømte Ghurābiyya tilhængerne ham som 
en frafalden engel. 

5. Nāwūsiyya 
Nāwūsiyya (Nawūsiyya) eller Jaʿfariyya bevægelsen udviklede sig direkte 

efter Jaʿfar al-Ṣādiqs imamat. Fraktionen var følgere af Ibn Nāwūs (Nāwus) 
hvis oprindelse er ukendt (til tider identificeret med en mand fra byen 
Baṣra). Tilhængerne af Nāwūsiyya anerkendte ikke nogen imam efter Jaʿfar 
al-Ṣādiqs død. Fraktionen anså Jaʿfar al-Ṣādiq som ’den første blandt 
ligemænd’ (primus inter pares): den mest anerkendte retslærd inden for retslige 
kendelser (sharīʿa) eller som det mest lærde og fremtrædende medlem af Ahl 
al-Bayt; men ikke som en ’imam’ i en striks Shīʿa opfattelse. Blandt 
Nāwūsiyya var det således ikke en nødvendighed at en afdød imam skulle 
efterfølges af en anden imam, samt det faktum at det ej heller var 
nødvendigt at denne var blandt den afdøde imams efterkommere. Med en 
vis sikkerhed anså de, at enhver kunne gøre krav på imamatet, så længe han 
var vidende og kyndig nok som en lærd i religiøse anliggender. 

Senere heterodoksografikere har kategoriseret denne bevægelse som 
dem, der anså at Jaʿfar al-Ṣādiq faktisk ikke var død, men levede i okulation 
og ville vende tilbage som en frelser. Med en vis sikkerhed er dette en 
fejlslutning blandt heterodoksografikerne, som nok snarere har tilknyttet et 
retrospektivt syn til Nāwūsiyya bevægelse. Jaʿfar al-Ṣādiq havde åbent og 
konsistent igennem sit imamat lagt afstand fra at han skulle være en 
kommende frelser. I modsætning til sin søn, Mūsā al-Kāẓim, var Jaʿfar 
mindre politisk aktiv. Der var således ingen politiske forventninger til Jaʿfar 
al-Ṣādiq. Hvor en række andre imamer døde under fangenskab (i kaliffens 
varetægt), døde Jaʿfar al-Ṣādiq i al åbenhed. Dette kan blandt andet holdes 
op mod Jaʿfar al-Ṣādiqs barnebarn og efterkommer til imamatet, ʿAlī al-
Riḍā. Efter hans faders død i fangeskab, havde folket betvivlet 
sandfærdigheden af hans krav på imamatet – dette helt op til ti år efter hans 
succession. Hvad angår Jaʿfar al-Ṣādiq er der ingen bevægelser, der gjorde 
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krav på imamatet på basis af, at Jaʿfar stadig måtte være i live. Med en vis 
sikkerhed kan det afvises at folket betvivlede Jaʿfar al-Ṣādiqs død og troede 
på hans okulation. Senere Shīʿa heterodoksografikere, der har vedligeholdt 
sådan en anskuelse, har med en vis sikkerhed betragtet det ud fra en streng 
Shīʿa opfattelse af, at der altid skal eksistere en imam fra Ahl al-Bayt og 
Jaʿfar al-Ṣādiq måtte nødvendigvis være denne, idet imam-rækken blandt 
Nāwūsiyya sluttede med ham. Ud fra dette perspektiv medførte det 
naturligvis, at hvis Jaʿfar al-Ṣādiq var den sidste imam, måtte han 
nødvendigvis blive betragtet som stadig værende levende i okulation. 

6. Ismāʿīliyya 
Ismāʿīliyya bevægelsen befandt sig i sin vorden under Jaʿfar al-Ṣādiqs 

imamat og fik først sin egentlige oprindelse efter imamens død. Bevægelsen 
var tilhængere af Ismāʿīl, en søn af Jaʿfar al-Ṣādiq som var afgået ved døden 
en eller to år før sin fader. Da Ismāʿīl døde, havde Jaʿfar al-Ṣādiq 
sammenkaldt en gruppe muslimer til at bevidne hans søn Ismāʿīls død, 
heriblandt Medinas guvernør. Ismāʿīl var den ældste af Jaʿfar al-Ṣādiqs 
sønner og angiveligt sin faders favorit. I vide kredse blev det formodet, at 
han ville være den næste imam. Der eksisterede endda rygter i det 
daværende Shīʿa fællesskab, at Ismāʿīls fader eksplicit havde udnævnt ham 
som sin succession til imamatet. Ismāʿīls uventede død skabte røre blandt 
fællesskabet, specielt hvad angår centrale spørgsmål om doktrinet af 
guddommelig udnævnelse (naṣṣ) og imamatet. For de, der anså at imam-
rækken var forudbestemt, og at hver imam var udnævnt af sin forgænger 
som det var ham bestemt af den forrige imam (og i speciel tilfældet med 
Imam ʿAlī, af profeten Muḥammad), skabte Ismāʿīls død et uforudset 
problem. Hertil var der også andre, der anså Ismāʿīls død problematisk i 
den ånd, at imamerne var de der besad kendskab til fremtidige hændelser. 
Blandt Ismāʿīlī bevægelsen (el. ismailitter på dansk) var der visse, der anså at 
imam-rækken stoppede efter Ismāʿīls død, hvor andre accepterede dennes 
søn, Muḥammad b. Ismāʿīl, som den efterfølgende imam. I kølvandet af 
Ismāʿīls død, og senere den af sin fader Jaʿfar al-Ṣādiq, er betegnelsen 
Ismāʿīliyya anvendt som en fællesbetegnelse for bevægelserne. 

Begge Ismāʿīliyya fraktioner er identificeret med Ghulāt Khaṭṭābiyya 
bevægelsen. Efter Abū Khaṭṭābs død havde hans tilhængere accepteret 
(Muḥammad b.) Ismāʿīl som deres retmæssige imam og således hengav sig 
til Ismāʿīliyya bevægelsen – med det udgjorde de også klart hovedparten af 
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daværende Ismāʿīliyya. Selvom senere Ismāʿīlī litteratur (specielt under 
fatimiderne) har prøvet at så tvivl om Ismāʿīliyya bevægelsens tætte bånd 
med den yderliggående Khaṭṭābiyya bevægelse, er dette et ubestrideligt 
faktum, der ensidigt er bekræftet af tidlig islamisk litteratur. Visse ekstreme 
og yderliggående idéer blandt Khaṭṭābiyya repræsenterer ikke specifikt 
Ismāʿīlī overbevisningen og er evident ikke udledt fra senere Ismāʿīlī 
litteratur. Dette tyder på, at der er tale om en proto-Ismāʿīlī opfattelse, som 
enten helt eller delvist har ændret karakter over tid. Udover dette vides der 
ikke meget om den originale eller proto-Ismāʿīlī tendens, der udviklede sig 
kort efter Jaʿfar al-Ṣādiqs imamat – meget litteratur om Ismāʿīlī opfattelsen 
er af senere oprindelse. 
 

a) Ismāʿīliyya al-khāliṣa el. Ismāʿīliyya al-wāqifa. De som anså at Ismāʿīl 
egentlig ikke var død, men var holdt skjult af Jaʿfar al-Ṣādiq, idet 
han frygtede for sin søns sikkerhed. Det at Jaʿfar al-Ṣādiq havde 
sammenkaldt vidner til at testere Ismāʿīls død var egentlig bare en 
facade over for den daværende abbasidiske kalif al-Manṣūr. De 
underbyggede deres påstand ved at fremhæve, at eftersom Jaʿfar al-
Ṣādiq var en imam, og kun kunne ytre sandheden, samt at han ikke 
havde taget afstand eller ophævet Ismāʿīls succession og ret til 
imamatet, havde de intet belæg for at afsværge deres alliance til 
Ismāʿīl. Denne følgeslutning nødvendiggør, at Ismāʿīliyya al-khāliṣa 
ikke accepterede doktrinet om forsigtighedsforstillelse (taqiyya), 
tilsvarende den tidligere beskrevet Zaydī bevægelse. Angiveligt 
levede Ismāʿīl i bedste velgående – efter sin faders død var han gået i 
okulation og ville på et senere tidspunkt vende tilbage som en 
frelser. Fraktionen betegner en klassisk Wāqifiyya opfattelse, hvor 
imam-rækken stoppede med Ismāʿīl b. Jaʿfar al-Ṣādiq. 

b) Mubārakiyya. Følgerne af en al-Mubārak, mawlā af Ismāʿīl b. Jaʿfar al-
Ṣādiq eller endda at al-mubārak (’den velsignet’) var et tilnavn af 
Ismāʿīl selv. Mubārakiyya bevægelsen anså, at Ismāʿīl rent faktisk var 
afgået ved døden under Jaʿfar al-Ṣādiqs imamat og anerkendte nu 
Muḥammad b. Ismāʿīl som deres imam. Muḥammad b. Ismāʿīl var 
den retmæssige succession af sin fader (eller bedstefader), på basis af 
at Jaʿfar al-Ṣādiq angiveligt havde udnævnt ham til dette efter 
Ismāʿīls død. I henhold til Mubārakiyya kunne imamatet ikke 
overføres fra broder til broder efter specieltilfældet med al-Ḥasan og 
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al-Ḥusayn. I og med de anerkendte Jaʿfar al-Ṣādiqs søn Ismāʿīl som 
imam, var det umuligt at imam-rækken skulle fortsætte blandt 
Ismāʿīls brødre og således benægtede de blandt andet Mūsā al-
Kāẓims imamat og dennes halvbroder ʿAbd Allāh al-Afṭaḥ. Der er 
usikkerhed om Mubārakiyya oprindeligt anså Ismāʿīl som imam 
også eller om det er et retrospektiv syn, de tilegnede sig efter Jaʿfar 
al-Ṣādiqs død og udnævnelsen af Muḥammad b. Ismāʿīl som den 
efterfølgende imam. Blandt Mubārakiyya var der de, der anså at 
imam-rækken stoppede med Muḥammad b. Ismāʿīl, hvor andre 
anså at imam-rækken fortsatte blandt efterkommerne af denne. 
Sidstnævnte fraktion har overlevet til dagens dato og bliver generelt 
omtalt som Ismāʿīliyya i bred forstand, selvom denne bevægelse også 
er splittet i yderligere underfraktioner. 

7. Faṭḥiyya 
Faṭḥiyya eller Afṭaḥiyya bevægelsen udviklede sig direkte efter Jaʿfar al-

Ṣādiqs imamat, hvor den overvældende majoritet blandt Shīʿa fællesskabet 
accepterede ʿAbd Allāh al-Afṭaḥ, nu den ældste levende søn af Jaʿfar al-
Ṣādiq, som den retmæssige succession til sin fader. ʿAbd Allāhs imamat var 
kortvarigt, eftersom han kun levede halvfjerds dage efter sin faders bortgang 
og døde uden mandligt afkom. Mange af ʿAbd Allāhs tidligere tilhængere 
ville på daværende tidspunkt tilslutte sig ʿAbd Allāhs halvbroder, Mūsā al-
Kāẓim, som allerede forinden havde etableret en inderkreds af tilhængere. 
Mūsā al-Kāẓim havde ikke åbent gjort krav på imamatet over for sin broder 
ʿAbd Allāh, mens han stadig var i live. Efter ʿAbd Allāhs død var der visse, 
der anså at de havde taget fejl i at følge ʿAbd Allāh som den retmæssige 
imam. Deres primære argument herfor var, at han var mangelfuld i sit 
kendskab til islamiske retslige kendelser (sharīʿa), og at han tenderede til at 
følge Sunnī perspektiver. Hertil var der også mange der mente, at hvis han 
sandelig var en imam havde han ikke gået bort uden en årsag. For disse var 
Mūsā al-Kāẓim den retmæssige imam. En anden tendens vedligeholdte, at 
ʿAbd Allāh var den retmæssige imam efter sin fader Jaʿfar al-Ṣādiq og at 
Mūsā al-Kāẓim var ʿAbd Allāhs efterfølger. Sidstnævnte fraktion er de, der 
betegnes som Faṭḥiyya bevægelsen og formodentligt overlevede helt op til 
slutningen af det 3./9. århundred. Deres overbevisning om, at imamatet 
ikke nødvendigvis skulle gå fra fader til søn (udover specieltilfældet med al-



 Denomination 201 

 

Ḥasan og al-Ḥusayn), bidrog senere til en ny splittelse efter Ḥasan al-
ʿAskarīs imamat. 

8. Shumaytiyya 
Shumaytiyya eller Sumaytiyya var endnu en bevægelse, der udviklede 

sig direkte efter Jaʿfar al-Ṣādiqs imamat. Bevægelsen betragtede en vis 
Yaḥyā b. Abī al-Shumayṭ (al-Sumayṭ) som deres leder og anså Muḥammad 
al-Dībāj (Mūsā al-Kāẓims yngre broder), som den retmæssige imam. 
Muḥammad al-Dībāj gjorde oprør mod kaliffen al-Maʾmūm i 200/815 uden 
held og døde selv kort derefter i 203/818. Angiveligt mindede Shumaytiyya 
tilhængernes opfattelse af imamatet om den hos den allerede beskrevet 
Zaydī bevægelse. Ydermere anså tilhængerne af bevægelsen, at imamatet 
fortsatte blandt efterkommerne af Muḥammad al-Dībāj, og at den 
længeventede frelser vil være af hans afkom. 

9. Wāqifiyya 
Wāqifiyya bevægelsen udviklede sig direkte efter Mūsā al-Kāẓims 

imamat og fortsatte længe efter hans død. Netop her er betegnelsen 
Wāqifiyya anvendt i en generel bred forstand for alle de fraktioner, som 
enten var usikker på om Mūsā al-Kāẓim døde eller om han var gået i 
okulation og ville vende tilbage som en frelser. 
 

a) Mamṭūra el. Mūsawiyya. Denne fraktion benægtede eller var usikker 
på Mūsā al-Kāẓims død og accepterede således ikke en fortsættelse 
af imam-rækken efter Mūsā al-Kāẓim. På daværende tidspunkt 
eksisterede der et rygte om, at Mūsā al-Kāẓim egentlig ikke var død 
og ville vende tilbage inden for otte måneder som den ventede 
frelser. Angiveligt var Mūsā al-Kāẓim ikke gået bort i fangeskab 
under den daværende abbasidiske kalif, men han havde formået at 
stikke af og var nu i okulation. Andre anerkendte, at han var gået 
bort i fangeskab, men var blevet bragt til live igen, eller at han var 
steget til himlen (tilsvarende Jesus) og ville vende tilbage som 
frelseren. Hvad der er fælles for alle disse fraktioner af Mamṭūra er 
deres tro på, at Mūsā al-Kāẓim ville vende tilbage som en frelser og 
være sejrherre og fylde verden med retfærdighed. Betegnelsen 
Mamṭūra betyder enten ’våd af regn’ eller ’modtageren af regn’ – 
hvor historien gengiver to vidt forskellige beretninger om, hvor de 



202  Shīʿisme ‒ Oprindelse, Tro & Praksis  

 

fik tilknyttet dette kaldenavn. Med en vis sandsynlighed blev de 
tildelt navnet af deres modstandere som et hånende kaldenavn. I 
modsætning til visse lærde i det 5./11. århundrede som anså 
tilhængerne af denne bevægelse havde dødet ud, er der uafhængige 
kilder der bekræfter, at fraktionen levede helt indtil midten af det 
6./12. århundred. En anden fraktion, der oftest tilskrives lignende 
anskuelser som Mamṭūra, er Bajaliyya bevægelsen. Visse kilder 
anser, at en vis Ḥusayn b. Warsand al-Bajalī var lederen af denne 
bevægelse, som havde en vis succes i at formidle overbevisningen 
om Bajaliyya. Denne bevægelse døde ud med en vis sikkerhed i 
samme tid som Mamṭūra bevægelsen. 

b) Bashīriyya. Fraktionen var følgerne af en Muḥammad b. Bashīr, en 
mawlā i Kūfa, hvorfra de også har deres kaldenavn. Denne fraktion 
anså hverken, at Mūsā al-Kāẓim var i fangeskab eller død. Han var i 
okulation og havde udnævnt Muḥammad b. Bashīr som sin 
repræsentant og givet ham sit segl. Således skulle alle Mūsā al-
Kāẓims følgere nu adlyde Muḥammad b. Bashīr, som nu var 
imamen så længe Mūsā al-Kāẓim var i okulation. Efter Muḥammad 
b. Bashīrs død ville følgerne af Bashīriyya følge dennes søn som den 
nye leder. Ligeledes anså de, at enhver anden der gjorde krav på 
imamatet, som efterkommer af Mūsā al-Kāẓim, gjorde dette på 
fejlagtigt grundlag. Angiveligt bekendte Bashīriyya sig til, at kun 
tidebønnen og fasten var pligtige – alle andre religiøse forpligtelser 
var blevet ophævet. Tilsvarende bekendte de sig til sjælevandring af 
imamerne, og at Guds magt kunne delegeres til andre end Gud Selv 
(tafwīḍ). 

 
Endnu en anden fraktion anså, at Mūsā al-Kāẓim var afgået ved døden i 

fangeskab af den daværende abbasidiske kalif, og at imamatet var gået 
videre til Mūsā al-Kāẓims søn, ʿAlī al-Riḍā. I modsætning til Wāqifiyya som 
stoppede med Mūsā al-Kāẓim, blev denne gruppe betegnet Qaṭʿīyya 
(’vishedens folk’), de der kategorisk bekendte Mūsā al-Kāẓims død og anså 
at imamatet fortsatte blandt dennes efterkommere. Følgende Wāqifiyya 
bevægelser udviklede sig efter ʿAlī al-Riḍās imamat. 

 
a) Aḥmadiyya. Denne fraktion anså Aḥmad b. Mūsā al-Kāẓim som 

deres leder, idet Mūsā al-Kāẓim angiveligt havde ønsket, at 
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imamatet skulle overdrages ʿAlī al-Riḍās broder Aḥmad, efter ʿAlī al-
Riḍās død. Udover specieltilfældet med al-Ḥasan og al-Ḥusayn 
accepterede Aḥmadiyya fraktionen, at imamatet kunne gå mellem 
to brødre (tilsvarende den tidligere omtalte Faṭḥiyya fraktion). 

b) Muʾallifa. Denne fraktion havde accepteret Mūsā al-Kāẓims død og 
anså hans søn, ʿAlī al-Riḍā, som sin faders retmæssige efterkommer. 
Senere da ʿAlī al-Riḍā døde, vendte de dog tilbage til troen på, at 
imamatet var stoppet med imam Mūsā al-Kāẓim. 

c) Muḥadditha. Denne fraktion er af diffus størrelse og demografi. 
Generelt anses det at en gruppe Murjiʿa (dvs. proto-Sunnī) og andre 
’ikke Shīʿa karakteristiske’ bevægelser valgte at acceptere Mūsā al-
Kāẓims og ʿAlī al-Riḍās imamat; angiveligt grundet politiske 
motivationer. Senere da ʿAlī al-Riḍā døde, ville de vende tilbage til 
deres forrige overbevisninger. En tilsvarende fraktion blandt Zaydī 
tilhængere skulle også have knyttet sig til Muḥadditha bevægelsen. 
Tilsvarende Murjiʿa og de andre grupperinger, valgte de at vende 
tilbage til deres forrige overbevisning efter ʿAlī al-Riḍās død. 

 
Teoretiske problemer opstod ved ʿAlī al-Riḍās død, eftersom han kun 

efterlod sig en syv år gammel søn som efterfølger til imamatet. Under den 
sene levetid af ʿAlī al-Riḍā var der visse, der allerede var begyndt at så tvivl 
om gyldigheden af hans søns succession, endda i så høj en grad at de 
angiveligt ville ytre at Muḥammad al-Jawād var hans adoptivbarn (og 
således ikke en retmæssig efterkommer i biologisk forstand). Hele 
problemstillingen cirkulerede omkring Muḥammad al-Jawāds unge alder, 
og hvor kyndig og viden han kunne være i en alder af syv år. Til trods for 
denne kritik, var faktummet den, at der ikke var andre retmæssige 
blodarvinger og efterkommere, og således foregik selve overgangen relativt 
smertefri. På daværende tidspunkt var det velartikuleret, at efterkommeren 
til imamatet skulle være en nedstammer af Ahl al-Bayt. Efter en kort 
periode af usikkerhed blandt fællesskabet, blev Muḥammad al-Jawāds 
imamat accepteret af størstedelen iblandt Shīʿa fællesskabet. 

 
Ved Muḥammad al-Jawāds død var overgangen til sin søn ʿAlī al-Hādī 

(som tilsvarende sin fader blev udnævnt til imamatet i en alder af syv år), 
ligeså smertefri, denne gang set i kontekst af faderens fortilfælde. 
Muḥammad al-Jawāds tjener, Khayrān al-Khādim, testerede over for 
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fællesskabet, at Muḥammad al-Jawād havde udnævnt ʿAlī al-Hādī som sin 
efterfølger. De der var samlet for at afgøre succession til Muḥammad al-
Jawād accepterede i sidste ende Khayrāns ord. Den indflydelsesrige leder af 
byen Qom, Abū Jaʿfar Aḥmad b. ʿĪsā al-Ashʿarī, bestred Khayrāns historie, 
men situationen blev hurtig bragt under kontrol af andre nært knyttet til 
den afdøde imam, og ʿAlī al-Hādīs imamat blev bekræftet. 

10. Nuṣayriyya 
Nuṣayriyya (el. Namīriyya, ʿAlawiyya) bevægelsen udviklede sig under 

ʿAlī al-Hādīs eller Ḥasan al-ʿAskarīs imamat. Bevægelsen anså Muḥammad 
b. Nuṣayr al-Namīrī fra Baṣra som deres leder. Tilhængerne af Nuṣayrī 
bevægelsen, anså at Ibn Nuṣayr havde tilkendegivet sig selv som bāb 
(bogstaveligt ’dør’, egl. en højere rang i et spirituelt hierarki) af ʿAlī al-Hādī 
og anså imamerne som værende guddommelige. ʿAlī al-Hādī fornægtede 
Ibn Nuṣayr og de egenskaber som han tilskrev ham. Visse andre kilder 
anser, at Ibn Nuṣayr selv havde gjort krav på at være en profet og sendt af 
den næste imam, Ḥasan al-ʿAskarī. Udover at Nuṣayrī tilhængerne bekendte 
sig til den guddommelig natur af imamerne, troede de også på 
transmigration (tanāsukh, sjælen genfødes i et nyt fosterstadie eller legeme, 
efter døden indtræffer) og argumentet for, at det ikke var nødvendigt at 
følge moralske og religiøse påbud, en antinomistisk (ibāḥa) lovkodeks. 

 
Nuṣayriyya bevægelsen (nusayrier på dansk) er den anden såkaldte 

Ghulāt bevægelse, der har overlevet indtil dato. Fra begyndelsen af det 
tyvende århundred og fremad foretrak tilhængerne af bevægelsen at blive 
omtalt som ʿAlawī (alawier el. alawitter på dansk), idet de gerne ville lægge 
eftertryk på deres bånd til den første Shīʿa imam, samt at termen Nuṣayrī 
blev betragtet som nedværdigende. Bevægelsens tilhængere anser Ibn 
Nuṣayr som den første troende og lærd inden for ʿAlawī læredommen, der 
primært udledes fra deres kernebøger, navnlig ’Strids Bogen’ (kitāb al-
munāẓarāt) og ’Sheikernes Manuel’ (kitāb al-mashāyikh). Heri fremgår det 
blandt andet, at Ibn Nuṣayr var den sidste bāb af Gud under Ḥasan al-
ʿAskarīs imamat, som angiveligt havde foretrukket ham og åbenbaret ham 
den essentielle del af troen. Tilsvarende andre Ghulāt bevægelser, nærede 
de ærbødighed til Imam ʿAlī som en suveræn og evig gud (al-ilāh al-aʿẓam, al-
qadīm al-azal). Selvom Ibn Nuṣayr betragtes som stamfaderen til bevægelsen, 
var den egentlige Ḥusayn b. Ḥamdān al-Khaṣībī (Khusaybī) (d. omtrent 
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358/969) som frontfigur der spredte troen. Alawisme eller ʿAlawī troen er i 
praksis en antinomistisk overbevisning, hvor de religiøse påbud er begrænset 
til morale kodeks af general natur. Imidlertid vil de rettroende iblandt dem 
praktisere en række pilgrimrejser til tidligere ʿAlawī helgenes gravpladser. 
Som overbevisning bekender alawisme sig til, at guddommen manifesterer 
sig selv i historiens gang som en treenighed. Tilsvarende Ismāʿīlī bevægelsen, 
anser de åbenbaringen som et cyklisk forløb; hermed manifesterer 
treenigheden sig over flere cyklus af syv epoker (akwār, qubab). Hver enkelt 
enhed har over tiderne i cyklus manifesteret sig i mystiske personligheder, 
dette blandt individer af forskellige religioner. Den synkretiske 
overbevisning af Alawisme afspejler sig endnu tydeligere i deres religiøse 
kalender. Her fejrer de både kristne, oldpersiske og muslimske (både Sunnī 
og Shīʿa) helligdage. Selvom de bredt blandt muslimer anses som kættere, 
har de siden Osmannerriget (særskilt under det franske mandat) prøvet at 
integrere sig med Tolver Shīʿismens læredom. De fleste ʿAlawī tilhængere 
lever i nuværende Syrien og sydøstlige Tyrkiet. ʿAlawī bevægelsen udgør til 
dato den største minoritetsoverbevisning i Syrien, hvor de udgør mellem to-
tre million tilhængere (tolv procent af det samlede befolkningstal). I Syriens 
vigtigste havneby Latakia (der ligger på en slette ved Middelhavskyst) i 
området bedre kendt som Jabal al-ʿAlawiyyīn, udgør ʿAlawī næsten to 
tredjedele af den samlede befolkningsgruppe. Til dato kan der snakkes om 
to dominerende tendenser blandt ʿAlawī tilhænger: konservative ʿAlawī, der 
trofast holder sig til de gamle riter og ritualer af sekten og de moderne 
ʿAlawī, der tilegner sig Tolver Shīʿisme. Sidstnævnte gruppe identificerer sig 
i langt højere grad med normativ eller hovedstrømmen af Shīʿisme og er 
lokalt kendt som Jaʿfarī (jafaritter på dansk). 

11. Inshiqāq 
Forinden og efter Ḥasan al-ʿAskarīs død oplevede fællesskabet en af de 

største splittelser (inshiqāq). I henhold til de forskellige heterodoksografikere 
udsprang der mellem fjorten og tyve forskellige bevægelser og fraktioner på 
daværende tidspunkt. Afsnittet under omtale er således en sammenfatning 
af nævnte fraktioner, der her er blevet præsenteret i grove kategorier. 
Betegnelsen Inshiqāq, der i al almindelighed betegner ’splittelse’, er her 
anvendt i en snæver forstand til at betegne de bevægelser, der udsprang 
under og efter Ḥasan al-ʿAskarīs imamat. 
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a) Wāqifiyya. Bevægelsen anså at imamatet var stoppet efter Ḥasan al-
ʿAskarī, og at han ville vende tilbage som frelser. En fraktion blandt 
Wāqifiyya under Ḥasan al-ʿAskarī, anså ikke at han var død, men at 
han var gået i okulation. En anden fraktion, anså at han var død, 
men ville blive bragt til live igen. Begge disse fraktioner anså, at 
Ḥasan al-ʿAskarī ikke havde efterladt sig en søn. Endnu en tredje 
fraktion accepterede Ḥasan al-ʿAskarīs død, men anså at imamatet 
alligevel var stoppet med ham – dette på basis af at de ikke med 
sikkerhed kunne sige, hvem der var den retmæssige imam efter ham. 

b) Endnu en bevægelse anså at imamatet var ophørt med Ḥasan al-
ʿAskarīs død, tilsvarende profetismen havde ophørt med profeten 
Muḥammads død. Således havde Ḥasan al-ʿAskarī hverken en søn 
eller succession. Blandt denne fraktion var der delte meninger om 
en kommende frelser: visse anså at sådan en ikke eksisterede, hvor 
andre anså at en kommende frelser ville udspringe fra Ḥasan al-
ʿAskarīs familie. 

c) Jaʿfariyya. Bevægelsen anså, at Ḥasan al-ʿAskarī var gået bort uden at 
have efterladt sig en søn som arving til imamatet og således tilfaldt 
det hans broder, Jaʿfar b. ʿAlī al-Hādī. Følgerne af denne bevægelse 
blev kendt som Jaʿfariyya, en betegnelse der bar præg af en 
betegnelse der i århundrede forinden var givet til Jaʿfar al-Ṣādiq. 
Visse anså at imamatet efter ʿAlī al-Hādī tilfaldt Jaʿfar (og ikke 
Ḥasan al-ʿAskarī), hvor andre anså at Jaʿfar var den retmæssige 
imam efter sin broders død. Endnu en fraktion anså, at ʿAlī al-Hādī 
angiveligt havde udnævnt sin søn Muḥammad b. ʿAlī som sin 
efterkommer, men eftersom denne var gået bort forinden sin fader, 
var imamatet overført til Jaʿfar b. ʿAlī. Fællesbetegnelsen for alle de, 
der på den ene eller anden måde anså, at imamatet på et tidspunkt 
tilkom Jaʿfar b. ʿAlī, blev betegnet som Jaʿfariyya. Jaʿfar b. ʿAlī levede 
ikke særlig længe efter Ḥasan al-ʿAskarīs død. Angiveligt døde Jaʿfar i 
en alder af femogfyrre i år 281/894-895. Tilhængerne af Jaʿfariyya 
bevægelsen ville herefter følge Jaʿfars søn, ʿAbd al-Ḥasan ʿAlī som 
den retmæssige efterkommer, dette selvom nogle anså at han delte 
imamatet med Jaʿfars søster, Fāṭima. Jaʿfar b. ʿAlī er en kontroversiel 
historisk figur og kendes bedst under sit senere kaldenavn ’Løgneren 
Jaʿfar’. Hertil eksister også tidlige dateret kilder der underbygger, at 
Jaʿfar hverken var særlig religiøs eller en mand af værdier og normer 
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– dette var blandt andet også et af grundelementerne for 
overbevisningen af den næste fraktion. 

d) Muḥammadiyya. Bevægelsen anså, at ʿAlī al-Hādīs ældste søn 
Muḥammad skulle have efterfulgt sin fader. Muḥammad, som var 
en figur, der havde et bredt netværk blandt fællesskabet samt var 
kendt for sin gode personlighed og manér, blev af mange anset som 
sin faders efterkommer til imamatet. Visse kilder hentyder ligefrem, 
at hans fader havde udvalgt Muḥammad blandt sine sønner, som 
den kommende imam. Imidlertid døde Muḥammad tre år forinden 
sin fader. Ligeledes var det først efter Muḥammads død, at ʿAlī al-
Hādī valgte at udnævnte sin næstældste søn, Ḥasan al-ʿAskarī som 
sin efterfølger til imamatet. For Muḥammadiyya var fællesskabet 
endnu engang vidne til den uventede guddommelige ændring (i 
imam-rækken), tilsvarende den af Ismāʿīliyya med Jaʿfar al-Ṣādiqs 
søn Ismāʿīl. Muḥammad var således ikke død, men var gået i 
okulation og ville vende tilbage som en frelser. Årsagen til, at ʿAlī al-
Hādī skulle have opdigtet sin søns død var angiveligt for at beskytte 
ham som den kommende frelser. 

12. Ithnāʿashariyya 
Ithnāʿashariyya bevægelsen, de der igennem levnedsløbet af de forrige 

imamer havde vished om en given imams død, og at imamatet ligeledes 
nedstammede til dennes efterkommer; til tider også betegnet som Qaṭʿīyya 
(vishedens folk). Ithnāʿasharī tilhængere accepterede Ḥasan al-ʿAskarīs 
imamat og dennes senere død. Herefter gik imamatet videre til hans søn, 
imam Muḥammad b. Ḥasan, som er den sidste i rækken af tolv imamer, 
hvorfra betegnelsen Ithnāʿasharī (’Tolver’) også stammer. Muḥammad b. 
Ḥasan, bedre kendt som al-Mahdī (al-Muntaẓar), var gået i okulation i en 
ung alder og vil vende tilbage som frelseren Mahdī og sejrherre i fremtiden, 
når verden er fyldt med uretfærdighed. Ithnāʿashariyya bevægelsen er 
hovedtemaet i bogen og udgør hovedstrømmen af de over 200 millioner 
Shīʿa tilhængere på verdensplan. 

Perspektivering 
”Hvis troen på en bestemt imam-række var guddommelig prædestineret forinden profeten 
Muḥammads død, hvordan kan det så være at det tidlige Shīʿa fællesskab splittede sig i 
talrige fraktioner over hvem der var de retmæssige imamer?” 
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En række underspørgsmål af tilsvarende vigtighed kan udledes fra dette 
hovedspørgsmål, fx ”var antallet af imamer bestemt til tolv?”; ”var der 
kendskab til hvem iblandt efterkommerne der var den rigtige imam?”; ”hvis 
ja, hvorfor proklamerede andre efterkommere sig selv som ’falske’ 
imamer?” osv. For til fulde at kunne svare på disse og tilsvarende spørgsmål, 
kræver det på den ene hånd et indblik i daværende teologiske bevægelser: (I. 
Teologiske bevægelser) Skønt alle Shīʿa bekender sig til profeten 
Muḥammad, Imam ʿAlī og deres Ahl al-Bayt som den endelig autoritet, har 
der siden den formative periode eksisteret forskellige teologiske perspektiver. 
Lige siden profeten Muḥammads død har disse perspektiver brudt med 
opfattelsen hos det brede muslimske fællesskab og præsenteret hver især 
deres egn forståelse af religionen. I det forrige afsnit blev de forskellige Shīʿa 
afgreninger præsenteret, hvor læseren også kunne iagttage den 
fortolkningsproces af imam-embedet der fandt sted under imamernes 
levnedsløb. Udover at stadfæste Shīʿisme som en dynamisk og levende 
religion, er denne præsentation også med til at give et indblik i hvorfor 
bestemte individer eller grupper valgte at bryde med pro-Ithnāʿashariyya 
eller Tolver Shīʿisme. På den anden hånd skal der også kastes lys på imam-
rækkens successionskrise: (II. Succestionskrisen) Lige siden mordet på Imam 
ʿAlī i Kūfa og senere på hans søn al-Ḥusayn ved Karbalāʾ, har der i Shīʿa 
fælleskabet været en forventning, at når tiden var inde, ville en af deres 
efterkommere lede et aktivt oprør mod de illegitime regenter og 
tilbageerobre det, der retmæssigt var deres. Selvom adskillige efterkommere 
af profeten Muḥammad netop kæmpede aktivt mod regimet, valgte 
imamerne en efter en at nægte at de var den længeventede skikkelse, der 
ville gøre oprør. Udover de forskellige teologiske opfattelser der førte til 
splittelse, var der også adskillige splittelser over de idelogiske og politiske 
opfattelser – dette primært i fællesskabets skiftende religiøse og politiske 
tendenser til hele imamat-embedet. Herudover udviklede hele 
repræsentantembedet sig også over tid; disse fungerede som imamernes 
repræsentanter i lokalsamfundet og samtidig som almisse-inddriver. Med 
deres voksende indflydelse i lokalsamfundet og imamernes svækkende 
tilstedeværelse (som følge af de historiske kaliffers intensiverede forfølgelse) 
førte dette til forskellige friktioner og splittelser. Hvad der videre følger er 
netop et indblik i disse to temaer, hvor perspektivet er tidlige Shīʿisme, 
fortolkningsprocessen og den moderne opfattelse. 
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I. Teologiske bevægelser 
Ud fra et koranisk perspektiv fremgår det, at Gud alene er skaberen af 

alting og forsørgeren af livsnærig (K 6:102, 27:64, 30:40, 35:3), uden hjælp 
eller bistand fra nogen som helst (K 17:111, 34:2). Han er den der aldrig dør, 
mens alle andre går til grunde (K 28:88), den eneste med kendskab til det 
ukendte (K 27:65) og universets eneste lovgiver (K 6:57, 12:40, 67, 39:3). 
Dertil fremgår det, at profeterne og gudsmændene er ordinære mennesker 
som lever og dør ligesom alle andre (K 5:75, 14:38, 25:20). Selv den bedste af 
alle skabninger, profeten Muḥammad, bliver betragtet som en ordinær 
person, som kun adskiller sig fra andre ved at være begunstiget profetismen 
til åbenbaring over for menneskeheden (K 18:110). Akkurat dette sidste 
punkt, vil Gud påbyde Muḥammad om at lægge vægt på, når de ikke-
troende spurgte ham om at skabe mirakler for at de kunne blive overbevist: 

”De (ikke-troende) siger: »Vi vil ikke tro dig, før du lader et kildevæld 
springe frem af jorden til os! Eller før du ejer en have fuld af palmer og 
vinstokke og lader floder vælde frem gennem den! Eller før du lader himlen 
falde ned over os i småstykker, således som du hævder, at den vil gøre, eller 
bringer Gud og englene som garanti! Eller før du får et hus af guld eller 
stiger op i himlen! Vi vil ikke engang tro på din opstigning, før du sender et 
skrift ned til os, som vi kan læse op!« Sig: »Højlovet være min Herre! Er jeg 
andet end et menneske og en udsending?« Kun én ting hindrede 
menneskene i at tro, da retledningen kom til dem, nemlig det, at de siger: 
»Har Gud sendt et menneske som udsending?«” (K 17:90-94). 

Ghulāt (ekstremisterne) 
Selv med disse koraniske advarsler og påbud ville troen på profeten 

Muḥammad som et overnaturligt menneske allerede cirkulere blandt folket 
direkte i forlængelse af hans bortgang i år 11/632. 
Overleveringstraditionerne beretter om nære fæller af profeten, der påstod 
at han slet ikke var død, men at han i stedet var forsvundet og ville vende 
tilbage. Denne påstand blev gendrevet af andre ledende fæller, som 
modargumenterede ud fra et koraniske basis, der omtalte Muḥammads død 
i en nær fremtid (K 3:114). En tilsvarende påstand blev fremhævet om Imam 
ʿAlī ved sin død i 40/661, hvor nogle vedligeholdte at han stadig var i live og 
ville vende tilbage som en frelser og erobre hele verden. Endnu senere, ved 
Muḥammad b. al-Ḥanafiyyas død i 81/700, ville visse iblandt hans følgere 
påstå, at han egentlig ikke var død, men ville vende tilbage forinden 



210  Shīʿisme ‒ Oprindelse, Tro & Praksis  

 

dommens dag som menneskehedens frelser. Individer og fraktioner med 
tilsvarende overbevisninger, blev af det brede muslimske fællesskab anset 
som ghuluww (ekstremister eller yderliggående fraktioner; hvor en tilhænger 
af disse omtales som ghulāt, ekstremist el. yderliggående), hvorefter de blev 
fordømt og ekskommunikeret for deres nyskabelse i religionens navn. Ikke 
desto mindre har der igennem historiens gang været tendentiøse Sunnī 
historikere, der identificerede Shīʿismens oprindelse som havende rødder 
eller helt og aldeles identisk med disse yderliggående fraktioner.1 Særskilt 
præsenteres den kontroversielle figur Ibn Sabaʾ (stamfaderen til Sabāʾiyya 
fraktioner), som værende Shīʿismens egentlige ophavsmand. Det var 
angiveligt Ibn Sabaʾ og sine yderliggående tilhængere, der spredte 
budskabet om Imam ʿAlīs guddom under kalifatet af den tredje historiske 
kalif ʿUthmān. Med dette blev Ibn Sabaʾ betragtet som den egentlige 
grundlægger af Shīʿisme, hvor Shīʿa tilhængere retrospektiv gjorde den 
fjerde historiske kalif ʿAlī til den ”rigtige” legitime efterfølger af 
Muḥammad. Selvom sådanne overleveringer demonstrerer visse Sunnī 
historikeres behov for at forklare oprindelsen af den kætterske Shīʿa 
udlægning af religionen, er dette billede i langt højere grad præget af et 
polemisk end historisk perspektiv. Til trods for dette har denne polemiske 
skildring levet i bedste velgående igennem historiens gang. Mens få, hvis 
overhovedet nogle moderne historikere accepterer denne skildring, er det 
først i det 21. århundred at denne påstand er blevet gendrevet for 

 
1 For en delvis tilsvarende udlægning se særskilt M. A. Amir-Moezzis værker, specielt “The 

Divine Guide in Early Shiʿism - The Sources of Esotericism in Islam” (New York 1994). Moezzi snakker 
ligefrem om at ”skelne mellem ’moderat’ og ’ekstrem’ Shīʿisme, som værende kunstig i kontekst af 
den formative periode, undtagen hvis der ikke også snakkes om imamer selv som ’ekstremister’…” i 
“The Spirituality of Shiʿi Islam - Beliefs and Practices” (London 2011), 220. Imidlertid gendrives denne 
udlægning blandt størstedelen af tidlige moderate islamiske historikere og nutidige islamforskere. 
Hertil skriver fx L. N. Takim i “The Heirs of the Prophet – Charisma and Religious Authority in Shiʿite Islam” 
(New York 2006), 61-2: ”Moezzi reducerer tidlig Shīʿisme til et kosmologisk niveau, hvor han 
undervejs i processen forsømmer den selvsamme rige og teologiske-juridiske dimension af Shīʿa 
islam. Ydermere, redegør han ikke succesfuldt for begrundelsen bag overgangen fra den esoteriske 
til den eksotiske tilgang iblandt Shīʿa lærde fra det 10. og 11. århundred. Moezzi negligerer mange af 
de tidlige retslige overleveringstraditioner, som er inkluderet i de samme tekster der rummer de 
esoteriske overleveringstraditioner. Kulaynīs (d. 933) al-Kāfī er et godt eksempel på en juxtaposition 
af sådan esoterisk og eksotisk litteratur. Med fokus på al-Ṣaffārs Baṣāʾir al-Darajāt, negligerer Moezzi 
også værkerne af en samtidig [lærd] fra al-Ṣaffārs samtid, Faḍl. b. Shādhān (d. 873). Shādhāns 
adskillige værker antyder at imamens teologiske-med-juridiske lærdom var ligeså sandsynlig at blive 
erhvervet og overleveret af hans disciple, som deres esoteriske værker. Ydermere tager Moezzi ikke i 
betragtning, at mange af de esoteriske notater omhandlende imamerne, kan have været indføjet i 
Shīʿa ḥadīth litteraturen af ghulāt (ekstremister) og tilskrevet imamerne”. 
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bestandigt. Hertil skriver blandt andet Sean Anthony i sin doktorafhandling 
omhandlende ”Ibn Sabaʾ og Shīʿismens oprindelse”: 

Vigtigst af alt er den indsigt, der kan opnås fra Ibn Sabaʾ og Sabāʾiyya, at 
moderne akademiske studier bestandigt burde tilbagevise den vellevende 
gamle skrøne, at Shīʿisme, med Bernard Lewis ord, begyndte som ”en ren 
politisk bevægelse”. Snarere fortjener Shīʿisme fra første færd at blive livligt 
malet med nuancer fra de religiøse overbevisninger, der gennemgribende 
prægede æraen—frem for alt er de overbevisninger, der havde som deres 
genstand for hengivenheden en tro på ʿAlī til at føre sine tilhængere til deres 
frelsende skæbne: en verden renset for uretfærdighed og ulighed. Det vil sige, 
for at finde kilden til Shīʿa overbevisning, må man se på den sene klassiske 
apokalyptiks kildespring, fra hvis vande de tidlige muslimer hyppigt og ivrigt 
har drukket.1 

Ud fra et historiemæssigt perspektiv brød adskillige grupperinger med 
yderliggående anskuelser sig løs fra det brede muslimske fællesskab op 
igennem det første islamiske århundrede. Hvad der generelt karakteriserer 
disse fraktioner (fremfor andre ikke-yderliggående fraktioner på daværende 
tidspunkt), var deres påstand om, at en eller flere prominente medlemmer af 
profetens efterkommere (dvs. hashimitterne) besad en vis guddom. I både 
Shīʿa og Sunnī litteratur er der overleveret, at profeten Muḥammad 
advarede Imam ʿAlī om denne skæbne: 

»ʿAlī! I dig er der noget lignende Jesus—fred være over ham. Jøderne 
hadede ham så meget, at de bagtalte hans moder og de kristne elskede ham 
til så høj en grad, at de tilskrev ham en rang han ikke besad«.2 

Fra det 2./8. århundred fremad var denne påstand kun den ene side af 
samme sag: hvor den anden var, at fraktionens stamfader oftest gjorde krav 
på at være guds sendebud, profet eller imam. Tilsvarende var der 
fraktioner, der afhoppede fra Shīʿa hovedstrømmen og fx anså Jaʿfar al-
Ṣādiq og imamer blandt dennes efterkommere alle som guder. Hvad der 
særskilt karakteriserer disse var deres allegoriske og eksoteriske udlægning af 
religionen, hvor lovkodeks blev ophævet og nye love indført. Med sådanne 
ekstreme overbevisninger splittede de med det brede muslimske fællesskab. 
Shīʿa imamerne ville i al offentlighed konstant fordømme og 

 
1 S. W. Anthony, “The caliph and the heretic: Ibn Sabaʾ and the origins of Shīʿism” (Leiden 2011), 317. 
2 Naysābūrī, Mustadrak, 3/4686. 
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ekskommunikere tilhængere, der sluttede sig til yderliggående fraktioner. 
Der var en dobbeltsidighed hensigt i denne offentlige fordømmelse: på den 
ene side lagde de afstand fra ekstremisme inden for religionen islam og på 
den anden hånd afviste de enhver, der så at sige ville tilskrive standard 
Shīʿisme holdninger, der ikke var en del af religionen. Hertil er det også 
naturligt at formode, at der også var et ønske om at begrænse de skader 
sådanne fraktioner havde på Shīʿisme i den offentlige sfære. 

Mufawwiḍa (overdriverne) 
Sammenfaldende med Muḥammad al-Bāqir og Jaʿfar al-Ṣādiqs imamat, 

begyndte en anderledes kategori af yderliggående fraktioner at bryde frem i 
fællesskabet. Denne gruppe adopterede en række synspunkter fra de 
tidligere yderliggående fraktioner, særskilt imamernes guddommelige natur, 
ubegrænset kendskab til alting (inklusiv det usete) og specielle kræfter over 
universet. Selvom denne gruppe ikke betragtede profeterne, imamerne og 
andre gudsmænd som værende guddomme, anså de, at Gud havde 
begunstiget dem med kræfter til at skabe og give livsnæring til alle 
skabninger samt at ophæve lovkodeks og indføre nye love. Grænsen mellem 
det guddommelige og gudsmændene fungerede således kunstigt (da begge 
udfører omtrent samme funktioner), selvom tilhængerne fremhævede, at 
Guds kræfter var originale og gudsmændenes var underordnet. Denne 
gruppe af yderliggående fraktioner blev inden for Shīʿa litteratur kendt som 
tafwīḍ (’delegationer’, ’overdrivere’; hvor en tilhænger af disse omtales 
mufawwiḍa). Hvad der adskilte denne gruppe fra hovedstrømmen af 
standard Shīʿa, var veneration og ophøjelse af imamerne fra ordinære til 
overnaturlige mennesker, dette specielt ved at tilskrive dem mirakler og 
overnaturlige kræfter. Tidlig Shīʿa litteratur anvendte ghulāt betegnelsen 
bredt for alle yderliggående og overdrivende fraktioner. Hvor termen ghulāt 
og mufawwiḍa anvendes side om side, betegner førstenævnte særskilt dem der 
anså gudsmændene som guddomme. Her blev termen mufawwiḍa specifikt 
anvendt om de yderliggående fraktioner som i generel betegnelse omtales 
som ghulāt, men som semi-guddommeliggør gudsmændene. 

Til sammenligning med tidligere yderliggående fraktioner, var 
mufawwiḍa fraktionernes troslære mere udviklet. Særskilt to doktriner kan 
fremhæves som deres hovedoverbevisning: (1) inkarnationen af den 
guddommelige ånd eller lys i gudsmændene på jorden. Hvor forskellige 
ghulāt fraktioner anså at gudsmændene repræsenterede guddommen selv, 
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anså mufawwiḍa, at de kun var begunstiget en del af Guds ånd eller en gnist 
af Guds lys, og ikke nødvendigvis totaliteten af Guds ånd eller lys. Denne 
del eller gnist var gået i arv fra profetismens begyndelse i Adam til dets 
afslutning i Muḥammad og derfra videre til imamerne. (2) troen på to 
guder: en i himlen og en på jorden. Denne troslære var oftest allegorisk 
tolket ud fra den koraniske frase: ”Han er den, som er Gud i himlen og Gud 
på jorden. …” (K 43:84). Ud fra dette vers blev der talt om en større gud i 
himlen og en mindre gud på jorden som var underordnet førstenævnte – 
den naturlige følge var at imamerne en efter en var guderne på jorden. 
Dette koncept blev senere videreudviklet til at Guds ånd havde nedsteget til 
jorden og manifesteret sig i Jaʿfar al-Ṣādiq – hermed var han nu gud på 
jorden. 

Tilsvarende fastholdte mufawwiḍa at profeterne og imamerne var de 
eneste, der direkte var blevet skabt af Gud, dette fra en anden substans end 
resten af menneskeheden. Herefter gav Gud dem autoritet over alle affære i 
verden og universitet. På lige fod med ghulāt, anså de at gudsmændene 
havde ubegrænset autoritet til at skabe, give livsnæring, ophæve og indføre 
lovkodeks – dette i kontekst af at de havde kendskab til alting, det sete som 
usete. Ud fra et historisk perspektiv, udviklede mufawwiḍa fraktionerne i to 
retninger. Den ene gruppe ville senere hen tilføje en række eksoteriske 
lærdomme til bevægelsen, som førte dem tilbage til de tendenser som ghulāt 
fraktionerne forinden dem havde præsenteret. Den anden gruppe var mere 
konservative og ville vedligeholde denne ophøjede status af imamerne, men 
ikke guddommeliggøre dem (udover som sekundær eller underordnet til en 
større gud i himlen). Hermed placerede mufawwiḍa fraktionerne sig et sted 
mellem ghulāt og hovedstrømmen i standard Shīʿa overbevisningen, dette 
selvom de var tilbøjelige til at hælde mere mod ghulāt fraktionernes 
overbevisning. Shīʿa imamernes dom over mufawwiḍa, var ligeså hård som 
den over for ghulāt tilhængere: de var ekstremister, der blev fordømt og 
ekskommunikeret offentligt. 

Muqaṣṣira (underdriverne) 
Lige siden de yderliggående fraktioner begyndte at tilskrive imamerne 

overnaturlige kræfter, var der en bred Shīʿa gruppe, der var modstandere af 
denne overbevisning og insisterede på, at imamerne udelukkende var 
retskafne lærde (ʿulamāʾ abrār). Det eneste som tilhængerne af denne 
overbevisning havde tilfælles med de yderliggående fraktioner var troen på 
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absolut lydighed over for profeten og imamerne, samt at de alene skulle 
efterleves som de sande arvtagere af profetens visdom og som sande 
udlæggere af Koranen. Denne overbevisning er i og for sig basistroen for 
enhver, der hengiver sig til Shīʿisme. På den anden hånd adskilte denne 
gruppe sig fra Sunnī fællesskabet med troen på det absolutte imamatet af 
Shīʿa imamerne, dette i modsætning til visse Sunnī, som anså Muḥammad 
al-Bāqir og Jaʿfar al-Ṣādiq som de mest berettigede til autoritet på basis af 
deres omfattende viden inden for islamiske videnskab. Hertil var der også 
en gruppe af Sunnī, der studerede med og under imamerne, dette kun som 
autoritet inden for retsvidenskab; de anså således ikke sig selv religiøst 
forpligtet til at efterleve eller følge dem som profetens efterkommere og 
arvtagere. Både ghulāt og mufawwiḍa fraktioner omtalte denne gruppe som 
muqaṣṣira (de utilstrækkelige, ’underskriverne’). De utilstrækkelige eller 
muqaṣṣira var kendt ved dette navn, fordi de afviste enhver, der tilskrev 
imamerne overnaturlige kræfter, kendskab til viden om det usete eller 
enhver form for guddom. 
 

 
 

Det teologiske standpunkt i den moderne tid, har ikke ændret sig drastisk 
fra de i tidlige islam, selvom spektrummet gradvist har trukket sig sammen i 
den yderliggående fløj. Ikke længere findes der tilhængere, der tilkendegiver 
sig til de teologiske overbevisninger af de yderliggående fraktioner inden for 
Shīʿisme og med dette strækker spektrummet sig nu mellem overdrivere 
(mufawwiḍa) og underdrivere (muqaṣṣira) bevægelserne. Den absolutte Shīʿa 
majoritet står et sted mellem disse to fløje, akkurat som det var under 
imamernes levealder. Med dette er det vanskeligt at kategorisere en bestemt 
bevægelse som ren mufawwiḍa og muqaṣṣira, selvom deres opfattelser afspejler 
hvorvidt de tenderer mod den ene eller anden ende af spektrummet. 

Siden da har forholdet mellem de to fløje i højere eller mindre grad 
været rolige, med undtagelse af de gnidninger, der har provokeret 
uroligheder blandt fløjene. Et samtidigt eksempel på sådan en episode fandt 
sted kort forinden den islamiske revolution i Iran. I slutningen af 1970’erne 
var der en teologistuderende i Qom, der skrev en afhandling om al-Ḥusayns 
oprør og fald. Den præsenterede analyse var i fuld overensstemmelse med 
velkendte ældre Shīʿa lærdes udlægning, så som Sheik al-Mufīd og Sharīf al-
Murtaḍā (ʿAlam al-Hudā), hvor al-Ḥusayn ikke på forhånd vidste, at sin 
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opstand ikke ville være succesfuld, og at han senere prøvede på enhver 
mulig måde at undgå blodudgydelse. Sagt med andre ord bar afhandlingen 
inspiration af klassisk muqaṣṣira teologi. Udover at afhandlingen modtog 
opbakning fra en række kolleager på seminariet, skulle den netop vise sig at 
være gnisten til at provokere tilhængere af imamens overnaturlige kræfter, 
altså mufawwiḍa teologerne. For dem var værket en implikation på al-
Ḥusayns kamp egentlig bare var et fejlslået personligt initiativ – en 
udlægning der skulle vise sig at vække stor harme. Omtrent en tyve værker 
blev skrevet som modsvar på denne afhandling, hvor de anvendte den 
samme gamle taktik med at underbygge deres påstand med de 
overleveringstraditioner, der talte i favør for al-Ḥusayns perfekte viden om 
alting og overnaturlige kræfter. Denne gruppe ville kalde sig selv wilāyatī 
(tilhængerne af imamens absolutte autoritet) og beskylde deres opponenter 
for manglende indsigt i Shīʿa doktrinet om imamatet og samtidig at have 
Sunnī tilbøjeligheder. De kaldte deres opponenter for wahhābī og nāṣibī (i 
denne kontekst skældsord for anti-ʿAlī tilhængere). De såkaldte wilāyatī 
tilhængere formåede at få folkets støtte om at stå i fælles front mod 
”wahhābī” tilhængerne. Den såkaldte wahhābī gruppe inkluderede næsten alle 
de ledende figurer bag den senere islamiske revolution (med undtagelse af 
deres leder; Khomeini). Hele episoden ville eskalere yderligere, hvor det i 
bestemte regioner i landet førte til tumult og voldelig oprør. I byen Isfahan 
blev en ældre religiøs autoritet, der var modstander af bogen dræbt. Den 
islamiske revolution (der repræsenterede den undertrykte gruppe) kom kort 
efter til magten og satte sin vilje igennem. 

Efter den islamiske revolution har konceptet med storayatollaher (og 
forpligtigelsen af at efterleve disse) fundet bredt fodfæste blandt Shīʿa, er de 
forskellige teologiske bevægelser så at sige nu repræsenteret af dem. Selvom 
en storayatollah i praksis kun skal efterleves i alle religiøse kendelser, er han 
oftest et forbillede for det perfekte livsbillede – således er dennes spirituelle 
og teologiske overbevisning af stor betydning for de, der vælger at efterleve 
ham. Med tiden vil mange ligefrem (fra)vælge en bestemt storayatollah på 
basis af dennes teologiske standpunkter. Talrige værker er blevet publiceret 
af begge fløje og endnu flere blandt dem midtimellem i spektrummet. Et 
mere nutidigt eksempel på sådan en gnidning—nu mellem lærde som 
repræsentanter af teologien—afspejler sig godt i storayatollah Faḍl Allāhs (d. 
2010) historiske udlægning af profetens datter. Her stiller Faḍl Allāh tvivl 
ved de historiske kilder, der danner grund for den klassiske udlægning af 
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Fāṭima al-Zahrāʾ der kort efter profetens død, blev mishandlet og slået af en 
række fæller, der prøvede at fremprovokere og tvinge troskabsløfte fra 
hendes mand Imam ʿAlī til den selvudnævnte kalif Abū Bakr. For 
modstanderne af denne teologi, var den naturlige følge af Faḍl Allāhs 
udlægning den, at hun som profetens datter ikke offentligt gjorde oprør mod 
de, der uretmæssigt prøvede at tvinge troskabsløfte fra hendes mand, og at 
hun senere ikke led en martyrdød som følge af hendes kvæstelser. Adskillige 
andre lærde rettede herefter en skarp kritik mod Faḍl Allāhs udlægning og 
flere afhandlinger blev skrevet som modsvar på hans udlægning. 

Det er naturligt at enhver tenderer til at lægge eftertryk på den holdning 
de nu selv finder rigtig og tilkendegiver sig til. Til tider har moderate 
synspunkter som præsenteret af Shīʿa lærde, skabt mistanke eller ligefrem 
blevet betragtet som værende uoprigtige af personer udefra. De anser de 
moderate synspunkter som værende et resultat af forsigtighedsforstillelse 
(taqiyya) som et værn mod deres ”egentlige” overbevisning. Hvad disse 
personer ude fra ikke forstår, er, at enhver, der gengiver et perspektiv der 
falder mellem spektrummets fløje, er i og for sig fuld oprigtig i sin egen 
udlægning. Forskelligheden i udlægning bunder således ikke i, at visse 
skjuler dele af religionen, snarere stammer det fra forskelligheden i deres 
teologiske overbevisning. Ligheden mellem alle tilhængerne er, at de alle er 
enstemmige enige om Shīʿismens basis fundament, det at imamerne fra Ahl 
al-Bayt er de ultimative kilder og autoriteter som religiøse lærde, samt at de 
alene, er de sande udlæggere af Koranen og profetens sunde sædvane. 

 
Som svar på afsnittets indledende spørgsmål kan følgende ræsonneres: 

hvad der angår pro-Tolver eller pro-Ithnāʿasharī Shīʿisme i tidlig islam, er 
den teologiske følgeslutningen den, at, fra et streng mufawwiḍa perspektiv 
kan det ræsonneres, at de tolv imamer var forudbestemt og var siden 
skabelsen kendt ved titel og navn. Profeten Muḥammad og Imam ʿAlī var 
skabt af et og samme lys, hvorfra resten af Ahl al-Bayt og menneskeheden 
efterfølgende blev skabt. Som entiteter i Guds transcendente herredømme 
levede de forinden skabelsen af den verdslige verden. Det første menneske 
Adam blev begunstiget lyset, som sammen med profetismen gik i arv blandt 
sine efterkommere. Lyset af Ahl al-Bayt blev først legemliggjort med fødslen 
af profeten Muḥammad og derefter Imam ʿAlī og Fāṭima. Herefter fulgte al-
Ḥasan og al-Ḥusayn og ni efterkommere af al-Ḥusayn. Under levealderen 
af hver enkelt imam ville han have forkyndt, hvem der var hans efterfølger, 
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og at der var sammenlagt tolv imamer. De der valgte at splitte fra proto-
Ithnāʿashariyya gjorde dette på basis af sekundære faktorer, såsom verdslige 
gavn i form af rigdom, prestige eller nytænkning af islam i det daværende 
arabiske stammesamfund. Fra et muqaṣṣira perspektiv er det underordnet om 
der eksisterede beretninger, om der netop ville være tolv imamer eller ej, 
idet tilhængerne af hver enkelt imam var religiøs forpligtet til at følge dennes 
kendelse. Så længe denne imam udnævnte en efterfølger, var der en 
fortsættelse i imam-rækken. I og med den tolvte imam i sin sidste skrivelse 
klargjorde, at der ikke vil være kommende imamer eller repræsentanter, 
sluttede imam-rækken med den tolvte imam; med dette sagt, uden at be- 
eller afkræfte om der eksisterede tolv imamer forinden den sidstes epoke.1 
Moderne Tolver Shīʿisme ligger et sted midt imellem disse to teologiske 
perspektiver. Uafhængig af hvilken teologisk overbevisning der tilkendegives 
til mellem spektrummets fløje, tales der her om en enkelt helhed eller organ 
som følger en bestemt rækkefølge af imamer. De forskellige splittelser over 
tid er her præsenteret som resultat af forskellige teologiske overbevisninger. 
Således eksisterede Tolver Shīʿisme (selvom det ikke gik under dette navn) 
siden profeten Muḥammads æra, hvorfra forskellige fraktioner splittedes. 
Denne opfattelse underbygger den traditionelle Sunnī og Shīʿa historiske 
beskrivelse af Tolver Shīʿisme. Hvad der angår proto-Tolver eller proto-
Ithnāʿasharī Shīʿisme (dvs. at Tolver formen først fandt sted under 
”udviklingsfasen”), vil denne teori belyses i følgende afsnit. 

II. Successionskrisen 
Shīʿa fællesskabet havde nærforventningen, at når tiden var inde, ville en 

imam lede et aktivt oprør mod de illegitime regenter og tilbageerobre det, 

 
1 Tidlig Shīʿa litteratur, der er i besiddelse til dato, beretter ikke om tolv imamer. I dette 

henseende se specielt Etan Kohlbergs “From Imāmiyya to Ithnā-ʿashariyya” (London 1976); nu i “Belief 
and Law in Imāmī Shīʿism” (Hampshire 1991). Kohlbergs analyse er ud fra Shīʿa litteratur, der har 
overlevet til dato og fremhæver intet om de teologiske bevægelser og deres respektive synspunkter. 
Selvsigende at der ikke er noget at tilbagevise fra et strengt muqaṣṣira perspektiv, er det interessant at 
bemærke mufawwiḍa positionen. Det fremførte argument er her, at eftersom Shīʿa imamerne altid 
blev forfulgt af regenterne (først under umayyaderne og senere af abbasiderne), frygtede de at 
fortælle det brede fællesskab om antallet og navnene på imamerne. Set i lyset af den senere 
abbasidiske intensiverede forfølgelse af Shīʿa fællesskab, er denne udlægning ikke helt ubegrundet. 
Dertil kommer at imamerne har visse bøger i deres private besiddelse hvor antallet tolv, navne og 
titlerne på alle imamerne fremgår. Dette er bøger sammenfattet af Imam ʿAlī og Fāṭima. Hver 
enkelt imam anvendte disse som retledning til at udnævne sin efterkommer og ville kun røbe den 
sande identitet af den efterfølgende imam til få trofaste fæller i fællesskabet. 



218  Shīʿisme ‒ Oprindelse, Tro & Praksis  

 

der retmæssigt var deres. Håbet var, at med et regeringsskifte hvor 
embedsmændene ville repræsentere Ahl al-Bayt, så ville Shīʿa fællesskabet 
ikke længere stå til skue for umayyadernes og abassidernes undertrykkende 
regimer. Denne overbevisning blev yderligere styrket af en velkendt 
opfattelse blandt folket om, at en revolutionær leder blandt profetens 
efterkommere ville rejse sig mod de uislamiske regenter og etablere 
retfærdighed på jorden. Dette var en opfattelse der var velkendt i det 
muslimske fællesskab allerede ved slutningen af det første islamiske 
århundred. Iblandt Shīʿa var denne skikkelse bedre kendt som Qāʾim (’den 
der vil rejser sig op’). I vendepunktet til det andet islamiske århundred, var 
der adskillige der havde håbet på, at imam Muḥammad al-Bāqir ville lede 
sådan et aktivt oprør mod umayyaderne, og at han var den længeventede 
Qāʾim. Senere da al-Bāqir gik en anden vej, blev mange Shīʿa på daværende 
tidspunkt overrasket over hans politiske inaktivitet over for regenterne, især 
fordi de anså Umayyad-dynastiets interne uroligheder som en gunstig 
periode at slå til. Da de efterfølgende spurgte ind til, hvorfor al-Bāqir 
nægtede at føre et proaktivt oprør, svarede al-Bāqir, at han ikke var den 
ventede Qāʾim og denne først ville komme engang i fremtiden, når tiden var 
ret. 

Omtrent to årtier senere under Jaʿfar al-Ṣādiqs imamat, med Umayyad-
dynastiets fald og en ny dynastis opståen, var perioden (ud fra et historisk 
perspektiv) endnu gunstigere for sådan et oprør. Shīʿa fællesskabet flokkedes 
om al-Ṣādiq og tilskyndede ham om aktivt at kæmpe for verdslig autoritet. 
De svor at bakke ham op som den eneste sande autoritet. Tilsvarende sin 
fader svarede al-Ṣādiq dem, at han ikke var den ventede Qāʾim og at hans 
politiske aktiviteter ikke ville ændre sig fremadrettet. Yderligere forbød al-
Ṣādiq sine tilhængere at deltage i revolte eller andre oprørske grupper under 
Shīʿismens banner. Størstedelen af Shīʿa fælleskabet, der dengang 
associerede en imam med en aktiv politisk leder, var uforstående over for al-
Ṣādiqs beslutning. Visse anså ham som at have fejlet som imam og valgte at 
tilslutte sig andre fraktioner, der pro-aktivt gjorde oprør mod regimet mens 
endnu andre så al-Ṣādiqs beslutning som uislamisk. De der forlod al-Ṣādiq 
valgte primært at støtte op omkring Muḥammad b. ʿAbd Allāh al-Nafs al-
Zakiyya (en efterkommer af profeten Muḥammad gennem imam al-Ḥasan) 
der førte en aktiv revolte mod umayyaderne. Selv senere da al-Nafs al-
Zakiyya blev besejret og dræbt i 145/762, var der så høje forhåbninger i 
fælleskabet på den ventede Qāʾim, at der cirkulerede rygter om, at den 
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sande Qāʾim ville rejse sig allerede femten dage efter al-Nafs al-Zakiyyas 
død; denne spådom ville vise sig ikke at være sand. Udover de Shīʿa 
grupper, der af politiske og ideologiske årsager afhoppede fra al-Ṣādiqs side, 
var der også den gruppe som forblev trofaste over for al-Ṣādiq selv efter han 
nægtede at gøre oprør mod regimet. Denne gruppe anså ikke det verdslige 
eller politiske embede som værende det vigtigste embede af imamatet, 
tværtimod. Imamen var det bedste menneske, efterkommer af profeten 
Muḥammad, og han alene kunne lede menneskeheden til den salige vej og 
dømme i alle religiøse sfære. Imamen alene var kriteriet mellem det sande 
og falske og den rigtige opretter af religions integritet. Denne gruppe anså 
imamen som det fællesskabet skulle vende sig til, når der var usikkerhed 
eller uenighed om religionens grundtekster: dette både hvad angår den 
indre og ydre fortolkning af Koranen og udlægning af profetens sunde 
sædvaner. De der tidligere havde afhoppet og var imod al-Ṣādiqs politiske 
agenda, måtte over tid affinde sig i al-Ṣādiq som imamen og den rette 
efterkommer af profeten Muḥammad til imamatet. Denne indsigt og accept 
kom både i kølvandet af de forskellige fejlslåede revolter og i højere grad al-
Ṣādiqs figur som den største retslærd i sin epoke. Med dette gennemgik 
opfattelsen af imamat-konceptet i fællesskabet en transformation fra at være 
et aktivt politisk revolutionært embede til en spirituel og religiøs autoritet. 
Imamen var hermed det øverste religiøse overhoved og samtidig var 
forhåbningerne om en Qāʾim i al-Ṣādiqs epoke nedtonet. Hans autoritet 
strømmede fra en gylden kæde af efterkommere af Muḥammad, der alle var 
synd- og fejlfrie (ʿiṣma) af natur og arvtagere af profetens viden (ʿilm). Selvom 
de politiske grupperinger over tid ville affinde sig i al-Ṣādiqs spirituelle 
autoritet, ville forskellige ideologiske grupperinger præsentere nye ekstreme 
idéer om hele imam- og imamat-embedet. Idéerne bar en vis genklang af 
tidligere Kaysānī ekstremisternes overbevisning, hvor imamen havde 
overnaturlige kræfter og han var verdensaksen hvorom hele verden 
eksisterede – selv for et kort øjeblik uden en imam ville verden som vi 
kender den, falde sammen. Disse fornyede ekstreme idéer var med til at 
styrke forskydningen af imamat-embedets tyngdepunkt fra den politiske til 
religiøse fløj. 

Forhåbningerne om en Qāʾim, der snart ville rejse sig mod styret, ville 
igen leve i bedste velgående under Mūsā al-Kāẓims imamat. Overbevisning 
om at en revolutionær efterkommer af profeten ville rejse sig mod det 
illegitime og undertrykkende styre, blev nu koblet sammen med en 
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overleveringstradition der beretter, at Qāʾim ville være den syvende imam. I 
modsætning til sine forgængere havde al-Kāẓim etableret et netværk af 
repræsentanter i det islamiske rige, der fungerede som imamens 
ambassadører og talerør udadtil. Dertil fungerede de også som almisse-
indsamlere på vegne af imamen og ville sende almissen og donationerne 
tilbage til imamen i Medina. Etableringen af dette religiøse netværk i 
fællesskabet var også med til at forstærke troen på, at al-Kāẓim var den 
længeventede Qāʾim. Hertil var han også anderledes i sin figur udadtil end 
al-Bāqir og al-Ṣādiq. Overleveringerne præsenterer en al-Kāẓim der var 
modig af natur, som talte ligefrem mod regenterne og udfordrede deres 
overbevisninger. Sent i hans liv blev han iblandt fællesskabet, både blandt 
talrige Shīʿa som Sunnī, anset som værende den rette kalif, som var 
ensbetydende med, at den siddende kalif var illegitim. Den daværende kalif, 
Hārūn al-Rashīd, var på ingen måde tilfreds med at sådan en opfattelse 
spredte sig i det store islamiske rige. Kort herefter fik kaliffen bragt al-
Kāẓim fra Medina til Irak, hvor han fængslede al-Kāẓim i en årrække for 
derefter at få ham dræbt. For det forventningsfulde fællesskab var al-Kāẓims 
død et chok. Talrige accepterede slet ikke at han var død; disse påstod nu, at 
han kun var gået i skjulhed og ville vende tilbage som den længeventede 
Qāʾim. 

Kaliffen al-Maʾmūns udnævnelse af al-Riḍā som sin efterfølger, pustede 
nyt liv i de politiske aspekter af imamatet. Ikke længe efter udnævnelsen 
døde al-Riḍā af mystiske årsager under kaliffens varetægt. Hans død var 
samtidig med til at aflive de endnu engang opvækkede politiske 
forhåbninger om imamens embede. Den niende og tiende imam, navnlig al-
Jawād og al-Hādī, var begge arvtagere af imamatet i en ung alder. Ved al-
Riḍās død skabte dette en større teologisk debat i fællesskabet. 
Stridsspørgsmålet var om en så ung imam var egnet eller viden nok til at 
blive imam. Størstedelen af Shīʿa fællesskabet blev enige om at al-Jawād (og 
senere al-Hādī) var imam gennem guddommelige gunst og den politiske 
autoritet kun var sekundær til hans spirituelle og religiøse autoritet. Dette 
var endnu engang med til at undertrykke den politiske autoritet hos imamen 
og styrke moderate og yderliggående religiøse opfattelser i fællesskabet. 
Endnu engang ville tyngdepunktet flytte sig i retningen af det religiøse 
perspektiv. Netværket af imamens repræsentanter voksede samtidig kolossalt 
i både styrke og omfang under al-Jawāds og al-Hādīs imamat. De 
rettroende Shīʿa fortsatte med at donere og give almisse til imamernes 
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repræsentanter, som herefter ville viderebringe midlerne til imamen. Under 
al-Jawāds imamat begyndte Shīʿa fællesskabet også at betale femtedel-
skatten (khums) til imamen – en praksis der ikke var institutionaliseret under 
al-Bāqirs og al-Ṣādiqs imamat. Den gængse opfattelse var den, at skatten 
ville iværksættes af eller kort forinden den længeventede Qāʾim. Disse 
repræsentanter (wukalāʾ, sing. wakīl) var præsenteret i alle større Shīʿa 
fællesskaber i det islamiske rige, dette inklusiv Shīʿa samfundet i Egypten, 
Kūfa, Bagdad og Ḥijāz. Hele processen med at indsamle disse midler blev 
yderligere raffineret under al-Jawāds og al-Hādīs imamatet. Der blev sendt 
forskellige konvojer til de forskellige lokalsamfund, hvor 
hovedrepræsentanter ville stå for indsamling af midlerne fra lokale 
repræsentanter. Allerede under al-Kāẓims imamat, er der berettet om 
repræsentanter, der havde flere tusinder af dinar i deres besiddelse. Senere 
fremsendte al-Hādī også breve til samfundene, hvor han specificerede 
imamens ret til almissen på basis af grundteksterne. Her fremhævede han, 
at Shīʿa fællesskabet handlede i henhold til Guds påbud og fjernede 
besudlingen af deres indtjening, ved at give almisse og khums til imamen. 
Senere blev al-Hādī på kaliffen Mutawakkils ordre bragt til Sāmarrāʾ og 
levede fremover i husarrest og under konstant overvågning. Fremadrettet 
var det imamens finansielle repræsentanter, der var imamens eneste talerør 
mellem ham og Shīʿa fællesskabet. 

Al-Hādīs sene levealder, giver et tydeligt billede af de 
leveomstændigheder der gjorde sig gældende under hele al-ʿAskarīs imamat. 
Kaliffen Mutawakkil havde intensiveret forfølgelsen af Shīʿa fællesskabet og 
slog hårdt ned på enhver Shīʿa sympatisør. Imidlertid fortsatte 
repræsentanterne med at indsamle donationer og almisse på imamens 
vegne. Tilsvarende sin fader fremsendte al-ʿAskarī forskellige breve til 
lokalsamfundene, hvor han stadfæstede vigtigheden af at give almisse for 
fællesskabets overlevelse. Kort forinden sin død fremhævede han en række 
repræsentanter, som han lovpriste for deres pålidelighed og loyalitet. 
ʿUthmān b. Saʿīd al-ʿAmrī der tidligere havde fungeret som en af 
hovedrepræsentanterne af al-Hādī og nu som den øverste finansielle 
repræsentant af al-ʿAskarī, ville under de strenge forfølgelser af imamen, 
være i fuld kontrol over alle almisse-inddrivelser. ʿUthmān levede længere 
end både al-Hādī og al-ʿAskarī og fortsatte som al-Mahdīs repræsentant. 
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Selv med den til tider omfattende diversitet mellem moderate og 

ekstreme Shīʿa tilhængere, var der en række punkter hvorom Shīʿa 
fælleskabet generelt var enige. Efter de forskellige politiske, religiøse og 
idelogiske fraktioner blev samlet under al-Ṣādiqs imamat, var der 
enstemmig enighed om at imamat-embedet tilfaldt en efterkommer af 
profetens Ahl al-Bayt gennem en af al-Ḥusayns efterkommere. Imamen var 
primært en spirituel og religiøs autoritet, hvor den politiske sfære var 
sekundær hertil. Omtrent et par årtier efter var dette centrale imamat-
koncept veletableret i fællesskabet. Adskillige lovbøger og teologiske værker 
var blevet sammenfattet og var i Shīʿa fællesskabets besiddelse. Denne 
observation er kun med til at forstærke de indledende spørgsmål der er 
blevet præsenteret i perspektiveringen, især spørgsmålet om hvorfor der 
eksisterede en krise over successionen, hvis imam-rækken allerede var 
forudbestemt. 

Ud fra den historiske udvikling er der en række tendenser, der kan kaste 
lys over disse spørgsmål. Indledningsvis er der økonomiske/finansielle 
betragtninger. Fx forinden Mūsā al-Kāẓims død, var der større 
pengesummer i besiddelse blandt de forskellige repræsentanter i samfundet. 
De havde ikke haft mulighed for at videresende midlerne til imamen, da 
han var blevet fængslet på kaliffens ordre. En årrække efter da al-Kāẓim 
døde i kaliffens varetægt, bibeholdte visse repræsentanter midlerne for sig 
selv og nægtede al-Kāẓims død. De påstod at han angiveligt ikke var død og 
ville vende tilbage som den længeventede frelser. Denne tendens med 
upålidelige repræsentanter var ikke et særtilfælde under al-Kāẓims imamat, 
da adskillige senere repræsentanter under de efterfølgende imamer også 
valgte at tilbageholde større pengesummer. Imamerne ville i bedst mulige 
omfang ekskommunikere de repræsentanter, der misbrugte de indsamlede 
midler og fordømme dem for ødsel med fællesskabets bidrag til Ahl al-Bayt. 
Som netværket af repræsentanter voksede og pengestrømmen blev større, 
især med inkludering af femtedelsskatten (khums), voksede bedragriet også 
blandt forskellige repræsentanter. Det var oftest ved en given imams død, at 
de valgte at benægte den efterfølgende imam som den retmæssige 
efterkommer – nogle gang proklamerede de, at de selv var den retmæssige 
næste gudsmand. Andre ville udgive sig for at være en imams repræsentant 
og indsamle penge fra et lokalsamfund for derefter at bruge midlerne til 
egen gavn. Repræsentanter der var blevet ekskommunikeret ville oftest 
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fortsætte med at indsamle midler og endda skabe splittelse i samfundet ved 
at fremhæve, at de rigtige repræsentanter egentlig var bedragerne. På den 
anden side er splittelserne på basis af finansielle 0g økonomiske årsager kun 
en side af successionskrisen. Fællesskabet havde fra første færd forskellige 
opfattelser af hvad imamat-embedet reelt indebar, og hvad de kunne 
forvente af imamen. Der var en skiftende tendens mellem en aktiv politisk 
leder, en spirituel og religiøs autoriet og yderliggående opfattelser af imam-
embedet. Som hver gruppe havde tilsluttet sig imamerne af forskellige 
årsager, ville visse over tid vælge at splitte med imamen, netop på grund af 
deres præ-opfattelse af, hvad en imam burde være. Da de indså at imamen 
ikke ville vende eller bøje for deres krav, valgte de at splitte fra det brede 
Shīʿa fællesskab – oftest med forsøg på at skabe parallelsamfund iblandt 
fællesskabet. Herefter ville de proaktivt proklamere og prædike 
yderliggående opfattelser som at de var retmæssige efterkommere af 
profetens Ahl al-Bayt. Ved at sammenligne disse motiver med konceptet om 
den længeventede Qāʾim, er det tydeligt at se, hvordan disse 
overbevisninger blev anvendt til at fremme en personlig sag. Forskellige 
individer udnyttede den gængse opfattelse af, at en retskaffen Qāʾim ville 
rejse sig inden for den nærmeste fremtid. Lederen eller stamfaderen af de 
forskellige senere fraktioner ville erklære sig selv som den længeventede 
Qāʾim eller gudsmand og nu beordre sine tilhængere til at følge sin 
overbevisning. Hertil er der allerede i forrige afsnit redegjort for de 
teologiske anskuelser som lå til grund for deres splittelser. Med dette, kan 
alle splittelser fra hovedstrømmen i Shīʿa fællesskabet ses som værende 
funderet i enten økonomiske, ideologiske eller politiske motiver. Disse 
splittelser var både resultat af ydre og indre faktorer af hvad imamat-
konceptet er, og hvilken rolle imamen egentlig skulle besidde. 
Successionskrisen om hvem der skulle være den efterfølgende imam, er 
hermed resultatet af en løsrivelse fra en allerede veletableret overbevisning 
om, hvem den retmæssige imam er. For selvom fokus primært har været på 
de ydre fløje om hvem, der splittede sig og af hvilke årsager, har det brede 
Shīʿa fællesskab levet i bedste velgående i baggrunden af denne 
præsentation. De valgte hverken at trodse eller løsrive sig fra imamen, 
uafhængig af hvilken religiøs, ideologisk eller politisk kendelse han udstedte. 
Som værende tilhængere af imamen som en gudsmand, var de religiøst 
forpligtet til at efterleve imamen som den retmæssige arvtager af profeten 
Muḥammad. Med andre ord, eksisterede der en normativ form for 
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Shīʿisme, der afspejlede sig i det brede fællesskab som ubetinget fulgte en 
bestemt imam-rækkes kendelser. 



 

 

Demografi 

Igennem større dele af det 20. århundred samt op i det 21. århundred 
har Shīʿa fælleskabet været vidne til større ændringer på et globalt plan. En 
af de vigtigste ændringer er inden for rammerne af den politiske sfære, hvor 
Shīʿa fælleskabet på et bredt plan har fået mere indflydelse som en samlet 
helhed. Denne stadig større politiske tilstedeværelse af Shīʿisme i moderne 
tid skal særskilt ses i lyset af den islamiske revolution i Iran i 1979. I 
kølvandet heraf har adskillige lande med en større Shīʿa befolkningsgruppe 
ønsket (og gjort krav på) flere rettigheder og større indflydelse i det offentlige 
rum, specielt Shīʿa fra lande som Bahrain, Irak, Libanon og Saudi Arabien. 
Denne stadig voksende indflydelse er en vedvarende proces, hvis fulde effekt 
til dato endnu ikke er blevet realiseret. Dertil er den voksende medieomtale 
i Vesten af blandt andet Shīʿa-Sunnī konflikter i Mellemøsten, interne 
stridigheder blandt muslimske denominationer og direkte omtale af 
muslimer i en grov kategorisering af værende enten ”Shīʿa” eller ”Sunnī” 
muslimer, er alle faktorer, der underbygger Shīʿismens tilstedeværelse. 

 
Religionsvidenskabens tilgang til religiøse denominationer, identiteter og 

gruppetilhørsforhold bygger oftest på et kvalitativt grundlag. Fagfeltet 
karakteriserer og afgrænser de forskellige trosretninger, hvor der fremlægges 
en redegørelse for, hvordan religionen leves og opleves. Herudover har 
blandt andet offentlige organer og andre instanser også et ønske om et 
kvantitativt grundlag for hvor mange tilhængere de religiøse trosretninger 
har. Hvor fokus inden for det kvalitative domæne omhandler, hvordan 
religionen leves og opleves, er fokus inden for det kvantitative domæne om 
vækst og tilbagegang. Dette kapitel præsenterer sidstnævnte fagfelt med 
henblik på antallet af muslimer og særskilt antallet af Shīʿa. Tre 
overordnede kategorier danner rammer for kapitlet: (a) størrelsesorden og 
omfang af antallet af Shīʿa på globalt plan, (b) Shīʿismens oprindelse i 
enkelte lande og regioner, og (c) nutidige Shīʿa tendenser i lande med en 
betydelig Shīʿa befolkningsgruppe. Indledningsvis præsenterer kapitlet en 
strukturel demografisk redegørelse for det estimerede og projekterede antal 
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af muslimer på globalt plan, for herefter at kaste lys over størrelsesorden af 
Shīʿa og Sunnī. Efterfølgende er selv samme tilgang anvendt, her med et 
indsnævret fokus på Europa, særskilt Skandinavien. Herefter er fokus vendt 
mod Mellemøsten. I stedet for at beskrive udviklingen og tendenser i 
Mellemøsten generelt, er en række lande med en betydelig Shīʿa 
befolkningsgruppe udvalgt – særligt lande hvor Shīʿisme udgør majoriteten 
eller den største minoritet. For hver enkelt land er der sat fokus på 
oprindelsen af Shīʿisme og hvilken rolle religionen udgør i moderne tid. 

Globalt 
I redegørelsen ’Den globale muslimske befolkningsgruppes fremtid’ 

dateret januar 2011 redegør tænketanken Pew Research Center i deres 
sammenfatning, 

På verdensplan forventes det, at den muslimske befolkningsgruppe vil vokse 
omtrent 35 procent over de kommende 20 år med en vækst fra 1,6 milliarder 
i år 2010 til 2,2 milliarder i år 2030… På global plan er det vurderet, at den 
muslimske befolkningsgruppe vil vokse med et tempo, der er dobbelt så stort 
som den ikke-muslimske befolkningsgruppe over de næste to årtier – en 
gennemsnitlig årlig vækstrate på 1,5 procent for muslimer sammenlignet 
med 0,7 procent for ikke-muslimer. Hvis følgende tendenser fortsætter, vil 
muslimerne udgøre 26,4 procent af verdens totale projekterede 
befolkningstal på 8,3 milliarder i 2030, dette med en vækst fra 23,4 procent 
fra de estimerede 6,9 milliarder i 2010. 

Selvom den muslimske befolkningsgruppe på global plan forventes at vokse i 
en hurtigere rate end for den ikke-muslimske befolkningsgruppe er det dog 
forventet, til sammenligning med de to forrige årtier, at den muslimske 
befolkningsgruppe over de kommende to årtier vil vokse med et 
langsommere tempo. Fra 1990 til 2010 voksede den globale muslimske 
befolkningsgruppe med en årlig gennemsnitsrate på 2,2 procent til 
sammenligning med den projekterede rate på 1,5 procent for perioden 2010 
til 2030.1 

 
1 Pew Research Center (Forum on religion & public life), “The Future of the Global Muslim 

Population: Projections for 2010-2030” (2011). Se også “Muslim Networks and Movements in Western Europe” 
(2011); “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim 
Population” (2009). 
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Det hurtige tempo, der er projekteret1 for muslimernes2 vækst til 
sammenligning med ikke-muslimer på verdensplan, danner rødder i en 
række faktorer. Generelt tenderer de muslimske befolkningsgrupper til at 
have en højere fødselsrate end den ikke-muslimske befolkningsgruppe. 
Hertil skal også tilføjes faktorer som fertilitetskvoten, der er en del højere 
blandt den yngre muslimske befolkningsgruppe (mellem 15 og 29 år). 
Derudover er faktorer som voksne økonomiske forhold i lande med en 
muslimsk majoritet, samt voksende levealder og faldende børnedødelighed. 
Sociale, økonomiske, uddannelsesmæssige og andre lignende forhold er også 
faktorer, der bidrager til denne stigning blandt antallet af muslimer på 
verdensplan.3 Desuden kan der passende tilføjes et emne som konvertering, 
selvom det er sjældent, at der findes (gode) statistiske rapporter og 
redegørelser herom. Således figurerer konverteringsraten, tempo og 
udvikling til og fra islam—og ligeså interessant, blandt de forskellige 
denominationer—sjældent i redegørelser over det samlede muslimske 
befolkningstal. Statistisk data om netop konvertering ville have haft en 
påvirkning på projektionen, selvom det er vanskeligt at give et skøn på, hvor 
stor en indflydelse dette egentligt ville have haft. Denne afsluttende påstand 
bliver blandt andet bekræftet af forskningsadjunkten Kate Østergaard og 
antropologen Tina Jensen ved Københavns Universitet, hvor de i deres 
undersøgelse ”Omvendelse til islam i Danmark – gætterier og realiteter”, 
dateret 2007, konkluderer, 

Forsøget på at lave en opgørelse over antallet af danskere, der konverterer til 
islam, involverer flere problemstillinger af både teoretisk og metodisk art. 
For det første er der spørgsmål vedrørende definition af begreberne 
konversion, medlemskab og religiøsitet. Dernæst er adgangen til felten af 

 
1 ’Projektioner’ er ikke det samme som ’prognoser’, snarere er de estimater, der danner 

grundlag i data om befolkningen og antagelser om demografiske tendenser. Sagt med andre ord er 
projektioner ’hvad der vil ske’, hvis de følgende data er akkurate og tendenserne udvikler sig som 
formodet. Naturligvis er der talrige faktorer, der kan have en påvirkning herpå, eksempelvis 
immigrationslove, økonomiske forhold, naturkatastrofer, væbnede konflikter, videnskabelige 
opfindelser, sociale bevægelser, politiske malstrømme osv. Således projekterer projektionen dén 
mest sandsynlige prognose anskuet ud fra data, som er indsamlet til dato. 

2 Definitionen af ’muslimer’ (i den foreliggende redegørelse) skal betragtes i en bred forstand. 
Således inkluderes alle grupperinger, der identificerer sig selv som værende muslimer – dette 
inkluderer blandt andet sekulære og ikke-praktiserende muslimer. 

3 De primære faktorer ved projektionen er generelt fødselsrate, dødsrate, migration (udvandring 
og immigration) og aldersforhold for befolkningen (antallet af personer i de forskellige 
aldersgrupper). Hertil kommer de relaterede faktorer, som blandt andet indebærer uddannelse, 
økonomiske forhold, anvendelse af prævention og familieplanlægning. 
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afgørende betydning og mulighederne for at repræsentere de forskellige 
islammiljøer varierer. Når der ikke eksisterer egentlige opførelser i form af 
registreringer, bliver udfordringen at foretage begrundede skøn baseret på 
den forhåndenværende viden om udbredelsen af forskellige tendenser i 
forbindelse med selve konversionshandlingen. Spørgsmålet bliver, hvorvidt 
man kan foretage en beregning på grundlag af et enkelt kartotek, udsagn fra 
imamer [sic] og andre informanter samt et skøn over tendensen til at 
undlade at lade sig registrere som konverteret til islam.1 

Shīʿa-Sunnī 
Shīʿisme og Sunnīsme udgør de to største denominationer inden for 

islam. Da statistiske data for andelen af tilhængere er oftest groft estimeret i 
de enkelte lande, er det alene muligt at præsentere andelen i form af 
procentmæssige intervaller. Det er estimeret, at der er omtrent 1,4 milliarder 
(mellem 1,41 og 1,46 milliarder) Sunnī muslimer i 2010, og det er 
projekteret, at dette antal vil nå næsten hele 2 milliarder (mellem 1,91 og 
1,97 milliarder) i 2030. Det er forventet, at Sunnī muslimer vil udgøre 87-90 
procent af alle muslimer i 2030. Omtrent samme procentmæssige andel, 
som er gældende til dato. Ligeledes udgør Shīʿa mellem 162 og 211 millioner 
i 2010, og det er projekteret, at dette antal vil stige til mellem 219 til 285 
millioner i 2030. Det er projekteret, at Shīʿa vil udgøre 10-13 procent af alle 
muslimer i 2030. Omtrent samme procentmæssige andel, som er gældende 
til dato.2 Da fertilitetsraten i Iran (landet der udgør mere end en tredjedel af 
alle Shīʿa på verdensplan) er faldende, kan der inden for de præsenterede 
intervaller være et mindre fald i antallet af Shīʿa. Disse statistiske data skal 
naturligvis ses i relation til to essentielle ydrefaktorer: de officielle opgørelser 
af Shīʿa befolkningstal i visse lande kan betvivles, og at faktorer som 
samfundsstrømme, tendenser og konvertering ikke er inkluderet. Flere 
demografiske studier har netop understreget det faktum, at officielle 
statistiske data fra adskillige muslimske lande enten er mangelfulde i 
præcision eller er udgivet med politiske spekulative overvejelser. Hvor 
mange, der aktuelt hengiver sig til Shīʿisme, skal være usagt, selvom de 

 
1 M. Warburg, B. Jacobsen, ”Tørre tal om troen – religionsdemografi i det 21. århundrede” (København 

2007), 181. Termen ’imamer’ er i denne kontekst anvendt om ledere af muslimske menigheder. 
2 Andre statistiske data præsenterer et noget bredere interval, der dog opgiver Shīʿa til at udgøre 

helt op til 15 procent af det samlede antal muslimer på verdensplan. 
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præsenterede intervaller gengiver en rimelig nedre- eller middel-
grænseintervaller. 

Europa 
Majoriteten af verdens muslimer vil fortsat leve i Asien, 

Stillehavsområdet og Mellemøsten.1 I både Amerika og Europa vil de 
udgøre en relativ lille minoritet, selvom det er forventet, at de kommer til at 
udgøre en voksende andel af det totale befolkningstal. I Europa forventes 
det, at den muslimske befolkningsgruppe vil vokse med næsten en tredjedel 
over de næste 20 år, en stigning fra de omtrent 6 procent i 2010 til 8 procent 
i 2030. Opgjort i hele tal, er det projekteret, at den muslimske 
befolkningsgruppe vil vokse fra 44,1 millioner (2010) til 58,2 millioner (2030). 
For to årtier siden (1990) var der kun 29,6 millioner muslimer i Europa. 
Omtrent 3 procent af verdens muslimer vil i 2030 leve i mere udviklede 
regioner, såsom Amerika, Europa, Japan og New Zealand. I Europa 
forventes det, at omtrent ti lande vil have en muslimsk minoritet på over 10 
procent af det samlede befolkningstal. Dette inkluderer Frankrig, Belgien og 
Bulgarien samt en række østeuropæiske lande. Selv med denne voksende 
tendens i antallet af muslimer, vil mindre end 3 procent af verdens muslimer 
leve i Europa i 2030: samme procentmæssige størrelsesorden som den var i 
2010 (omtrent 2,7 procent). Alligevel vil de europæiske muslimske 
befolkningsgrupper fortsat vokse i et hurtigere tempo end den for de 
tilsvarende ikke-muslimske befolkningsgrupper. Som resultat heraf, 
forventes det, at muslimerne vil udgøre et større antal af Europas totale 
befolkningstal. 

Skandinavien 
Østeuropa2 vil fortsat have den største muslimske befolkningsgruppe i 

Europa, selvom Vesteuropa3, Sydeuropa1 og Nordeuropa2 forventes at have 

 
1 Som sidenote skal det fremhæves, at forskellige redegørelser har forskellige definitioner af 

hvad fx Asien, Mellemøsten og Europa (dvs. betegnelsen og kontinentet) dækker over – således 
bliver et land som Iran fx engang imellem optalt blandt Asien, hvor det andre gange figurerer som 
en del af Mellemøsten. Dette vanskeliggør naturligvis snakken om ’antallet af muslimer i Asien 
kontra Mellemøsten’. 

2 Østeuropa (inkl. følgende 11 lande og områder): Bulgarien, Georgien, Hviderusland, 
Moldova, Polen, Rumænien, Rusland, Slovakiet, Tjekkiet, Ukraine og Ungarn. 

3 Vesteuropa (inkl. følgende 9 lande og områder): Belgien, Frankrig, Holland, Liechtenstein, 
Luxembourg, Monaco, Schweiz, Tyskland og Østrig. 
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en stigning i det samlede antal af deres muslimske befolkningsgruppe. 
Udviklingen for Skandinavien er opgjort i Tabel 1. 

 

 
Anslået antal 
muslimer 

Anslået muslimsk 
befolkningsgruppe %  

Projekteret 
antal muslimer 

Projekteret muslimsk 
befolkningsgruppe % 

     
Skandinavien/år 2010 2010 2030 2030 
     
Danmark 226.000 4,1 317.000 5,6 
Norge 144.000 3,0 359.000 6,5 
Sverige 451.000 4,9 993.000 9,9 

Tabel 1 - Anslået antal muslimer i Skandinavien 2010-2030 

Af de tre skandinaviske lande er det kun Sverige, der figurer på listen 
over de ti europæiske lande med den største projekterede stigning i antallet 
af muslimer (2010-2030): fra de nuværende estimerede 451.000 til de 
projekterede 993.000 muslimer (en forøgelse på 542.000). Både Sverige og 
Norge figurer på listen over de ti europæiske lande med den største 
projekterede procentmæssige stigning i antallet af muslimer (2010-2030): 
henholdsvis 120,2 procent for Sverige og hele 148,7 procent for Norge. 
Tilsvarende topper begge lande med en projekteret stigning i antallet af 
muslimer (2010-2030): henholdsvis 5 procent for Sverige og 3,5 procent for 
Norge. 

 
En af de primære årsager til, at den muslimske befolkningsgruppen i 

Skandinavien er projekteret til at stige (både i antal og procentmæssige 
andel af befolkningen), er den muslimske fertilitetskvote, der generelt ligger 
højere end den ikke-muslimske befolkningsgruppe i Skandinavien. I både 
Danmark, Norge og Sverige er fertilitetsraten for den ikke-muslimske 
befolkningsgruppe estimeret til at være 1,8 barn fra 2005-2010 uden udsigt 
til hverken at stige eller falde i den projekterede fremtid (2025-2030). For 
den muslimske befolkningsgruppe i de respektive lande er fertilitetskvoten 
hhv. 2,7, 3,1 og 2,5 barn (2005-2010) og hhv. 2,4, 2,6 og 2,3 barn (2025-2030). 

 
1 Sydeuropa (inkl. følgende 17 lande og områder): Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, 

Gibraltar, Grækenland, Italien, Kosovo, Kroatien, Malta, Makedonien, Montenegro, Portugal, San 
Marino, Serbien, Slovenien, Spanien og Vatikanet. 

2 Nordeuropa (inkl. følgende 13 lande og områder): Danmark, Estland, Finland, Færøerne, 
Irland, Island, Isle of Man, Kanaløerne, Letland, Litauen, Norge, Sverige og Storbritannien. 
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Den estimerede forskel er hhv. 0,9, 1,3 og 0,8 og den projekterede forskel er 
hhv. på 0,6, 0,7 og 0,5. Hvor fertilitetsraten for den ikke-muslimske 
befolkningsgruppe forbliver den samme over de kommende tredve år, er 
der et generelt fald blandt den muslimske befolkningsgruppe i 
Skandinavien. Samme tendens er til at se for gennemsnittet af 
fertilitetskvoten for alle europæiske lande, hvor begge befolkningsgrupper 
sidestillet bliver projekteret over de kommende tredve år. Sagt med andre 
ord, vil raten mellem den muslimske og ikke-muslimske befolkningsgruppe 
over tid indsnævres. 

Kønsfordelingen mellem mandlige og kvindelige muslimer har også en 
betydning for den muslimske befolkningsgruppes fertilitetsrate. I tilfældet af 
at befolkningsgruppen har en større andel af mænd end kvinder, tenderer 
antallet af fødsler til at være lavere end, hvis kønsfordelingen i 
befolkningsgruppen var mere balanceret. De europæiske lande, der har en 
større strøm af flygtninge og immigranter (frem for fx 
familiesammenføringer), oplever generelt en forskydning i kønsfordelingen, 
som medfører en overordnet laver fertilitetsrate,1 se Tabel 2. 

 
Kønsfordeling blandt den muslimske befolkningsgruppe 
Antallet af muslimske mænd per 100 muslimske kvinder 

 Estimeret Projekteret 
Skandinavien/år 2005-2010 2025-2030 
   
Danmark 111,4 106,3 
Norge 115,1 120,0 
Sverige 115,5 114,4 

Tabel 2 - Kønsfordeling blandt muslimer i Skandinavien 2010-2030 

Den signifikante stigning i Norges projektering, skal ses i lyset af den 
noget højere projekterede stigning i antallet af muslimer (se Tabel 1) samt af 
den voksende samlede procentmæssige andel af flygtninge, der er af 
muslimsk herkomst. I de seneste årtier skal netop væksten i den europæiske 
muslimske befolkningsgruppe ses i kontekst af den voksende flygtningestrøm 

 
1 Bemærk, at det ikke er alle lande med en høj rate af immigration, der også nødvendigvis har 

en skævhed i antallet af muslimske mænd og kvinder. Frankrig, som er et af de europæiske lande 
med en af de største muslimske befolkningsgrupper og høj immigration rate, har fx 97 muslimske 
mænd for hver 100 muslimske kvinder. 
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fra blandt andet Sydasien, Nordafrika, Tyrkiet og andre udviklingslande. 
De mindre end 1.000 muslimer, der flygtede til Danmark i 2010, udgjorde 
kun 8 procent af alle nye flygtninge. I Norge var der 7.000 muslimske 
flygtninge (2010), hvoraf de udgjorde hele 34 procent af alle nye flygtninge. 
Tilsvarende i Sverige var der 19.000 muslimske flygtninge (2010), hvoraf de 
knap nok udgjorde halvdelen (45,4 procent) af alle nye flygtninge til landet. 
Norge og Sverige estimerede begge, at den muslimske immigration ville 
udgøre over en tredjedel af alle flygtninge samt det faktum, at omfanget af 
nye muslimske flygtninge i begge lande var mere end en faktor ni større til 
sammenligning med den nuværende muslimske andel af befolkningen (4,9 
procent i Sverige og 3,0 procent i Norge). 

 
Baseret på de nuværende økonomiske, politiske og sociale forhold vil de 

europæiske lande fortsat tiltrække muslimske flygtninge over de kommende 
årtier. For en række europæiske lande, som tidligere var velkendte 
destinationer for muslimske flygtninge, er det projekteret, at der vil være et 
fald i antallet af nye muslimske flygtninge fremover. De skandinaviske lande 
er netop iblandt de lande, der vil se et fald blandt den samlede muslimske 
flygtningestrøm, se Tabel 3. 

 
Fald i antallet af muslimske immigranter 
Femårig projektion over immigration (totalt) 

Skandinavien/år 2010-2015 2025-2030 
   
Danmark 4.000 3.000 
Norge 36.000 32.000 
Sverige 96.000 70.000 

Tabel 3 - Immigration af muslimer til Skandinavien 2010-2030. 

Shīʿa-Sunnī 
I Danmark, Norge og Sverige, udgør den muslimske befolkningsgruppe 

den største minoritetsgruppe. Det er vanskeligt at opgøre andelen af Shīʿa 
versus Sunnī, specielt fordi der ikke eksisterer officielle statistikker over folks 
religiøse tilhørsforhold uden for folkekirken. Generelt præsenteres et 
procentmæssigt interval, ved blandt andet at fraregne antal medlemmer af 
folkekirken (kirkestatistikken) og andre registrerede menigheder. Dette samt 
beregne efter indvandreres, flygtninges og deres efterkommeres 
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oprindelsesland. Resultatet heraf er brede intervaller med et vagt billede af 
den aktuelle muslimske befolkningsgruppes trosretning i hele tal. Ydermere 
tager denne beregningsmetode ikke i betragtning, at selvom der tilkommer 
en del indvandrere fra muslimske lande, er det ikke alle som hengiver sig til 
islam og således anser sig selv som værende muslimer. Derfor vil en 
procentmæssig interval af andelen af Shīʿa og Sunnī muslimer udelukkende 
danne grundlag i indvandrer- og flygtningestrømmen fra bestemte regioner, 
lige fra da muslimerne kom til Skandinavien fra 1960’erne og indtil i dag. I 
et bredere perspektiv er det samme problemstilling der døjes med ved 
opgørelsen af antallet af Shīʿa og Sunnī på et europæisk plan. 

 
I Skandinavien begyndte den betydelige periode for immigration med 

muslimsk baggrund i slutningen af 1960’erne. De første muslimske 
indvandrere var arbejdsimmigranter fra tidligere Jugoslavien, Nordafrika, 
Pakistan og Tyrkiet. Først i slutningen af 1970’erne og nok snarere op 
igennem 1980’erne, ankom flygtninge og indvandrere fra lande med en 
større Shīʿa befolkning, specielt i forlængelse af den blodige libanesiske 
borgerkrig, Iran-Irak krigen, Krigen i Afghanistan og mere nyligt 
invasionen af Irak. 

 
Med disse faktorer taget i betragtning hersker der ingen tvivl om, at 

majoriteten af muslimer i Europa er Sunnī – hvor lille eller stor en andel 
Shīʿa minoriteten udgør, er vanskeligt at kvantificere. Ud fra nævnte 
tendenser er der noget, der tyder på relativ større Shīʿa minoriteter i en 
række europæiske lande, hertil det faktum, at de er en stødt voksende andel 
blandt den samlede muslimske befolkningsgruppe. Eksempelvis udgjorde 
Shīʿa befolkningsgruppen 10-15 procent af Tysklands (400.000-600.000) og 
Storbritanniens (100.000-300.000) muslimer ud af den samlede muslimske 
befolkningsgruppe i de respektive lande (2009).1 

Mellemøsten 
Religionen islam blev i det 7. århundred til i Mellemøsten, helt specifikt i 

Ḥijāz (vestlig region af nuværende Saudi Arabien med byerne Mekka og 
Medina som centrum). Dette var scenen hvor profeten Muḥammad modtog 

 
1 Et tilsvarende interval er gældende for USA i 2009, hvor 10-15 procent (200.000-400.000) af 

den muslimske befolkningsgruppe bekender sig til Shīʿisme. 
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den guddommelige åbenbaring, Koranen blev samlet som en bog og islam 
spredte sig til andre vidtrækkende regioner. Alle senere bevægelser og 
fraktioner der bekender sig til islam, fører deres rødder tilbage til 
Muḥammads gyldne levealder i Ḥijāz. Med dette er det fx ikke muligt at 
tale om Shīʿismens og Sunnīsmens demografiske oprindelse og tidlige 
udvikling som værende separat eller adskilt. Ved et hvert studie af det tidlige 
muslimske fællesskab, dette både under og efter levetiden af Muḥammad, 
står det klart at fællesskabet i sin oprindelse var af pluralistisk natur. 
Eksempelvis berettes der under Muḥammads levetid om hans nære fæller, 
der betragtede Imam ʿAlī i et særskilt lys end andre fæller (heriblandt 
Salmān al-Fārisī, Abū Dharr al-Ghiffārī, al-Miqdād b. ʿAmr og ʿAmmār b. 
Yāsir). Disse og andre individer i det tidlige mekkanske og medinske 
samfund kan passende betegnes som de første Shīʿa. Senere med profeten 
Muḥammads bortgang og tilblivelsen af kalifatet (i den form der med 
nutidige øjne kan betragtes som Sunnī-konceptet af kalifatet) voksede 
uenighederne iblandt fællesskabet. Dette som et resultat af de forskellige 
sociale, politiske og religiøse overbevisninger blandt de, der havde kendt 
profeten og dennes lære. Denne forskellighed mundede ud i fællernes 
markering af deres religiøse identitet og politiske standpunkt. Samtidig med 
at uenigheden iblandt muslimerne voksede, ville de trække grænserne op for 
deres politiske og religiøse tilhørsforhold. Herfra udsprang perspektiver (der 
kort efter kan betegnes som grupperinger og endnu senere som 
denominationer) der i daglig tale adskiller en Shīʿa fra en Sunnī. Under 
Imam ʿAlīs imamat, hvor han også bliver udnævnt til kalif, flytter han det 
muslimske hovedsæde fra Medina til Kūfa (i nuværende Irak). Herfra 
befandt han sig mere central placeret i det voksende islamiske rige og som et 
strategisk træk i kampen mod oprørene. Det var særskilt under Imam ʿAlīs 
tilstedeværelse i Kūfa, at folket i Irak begyndte at bekende sig til Shīʿisme i 
langt højere grad. Tilsvarende daværende Ḥijāz var hverken Kūfa eller de 
nærliggende områder (Baṣra og al-Madāʾin) udelukkende præget af Shīʿa 
eller Sunnī perspektiver – selvom forskellige regioner i højere eller mindre 
grad kan karakteriseres som værende udelukkende Shīʿa. De efterfølgende 
Shīʿa imamer ville tilsvarende deres forgænger primært færdes i nuværende 
vestlig region af Saudi Arabien og central Irak. Specielt de samfund eller 
regioner hvor imamerne spenderede størstedelen af deres tilstedeværelse, 
ville markere baserne for den demografiske udvikling af tidlige Shīʿisme. I 
løbet af de første islamiske århundred spredte Shīʿisme sig til nær og 
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fjerntliggende områder. Ithnāʿasharī Shīʿisme var specielt stærkt 
tilstedeværende i Qom og omegnen i nuværende Iran allerede fra 
slutningen af det første islamiske århundred. Over de kommende 
århundreder spredte Shīʿisme sig til endnu større landområder, heriblandt 
nuværende Afghanistan, Aserbajdsjan, Bahrain, Libanon, Pakistan/Indien, 
Syrien og Tyrkiet. Betragtet ud fra moderne landegrænser var der ingen 
lande der komplet kan betragtes som værende Shīʿa, selvom større 
landeregioner på kryds af nuværende grænser kan betegnes som 
udelukkende Shīʿa. Med de skiftende dominerende Sunnī regenter i 
Mellemøsten igennem de første islamiske århundreder udgjorde Shīʿisme 
oftest en minoritet på landsplan. Imidlertid havde større dele af 
Mellemøsten fra tidlig islamisk tid større eller mindre Shīʿa fællesskaber. 
Fremadrettet sociale, politiske og religiøse udviklinger har også over tid 
været med til at forme Shīʿa fællesskabet i de forskellige regioner. Oftest har 
samfundstendenser i form af krige, overherredømme eller etniske og 
religiøse konflikter været de primære faktorer for Shīʿa tilstedeværelsen eller 
endda eksistensen i en bestemt region. Selvom den tidlige demografiske 
udvikling af Shīʿa fællesskaber ikke er i overensstemmelse med moderne 
landegrænser i Mellemøsten, kan der delvis tales om disse i et retrospektivt 
syn. Denne tilgang udelukker beklageligvis ikke overlappende Shīʿa regioner 
der nu er adskilt af moderne landegrænser i Mellemøsten. Tabel 4 giver et 
overordnet indblik i de største Shīʿa fællesskaber i Mellemøsten i det 21. 
århundred.1 Fokuspunktet i dette afsnit er dobbeltsidig, idet både den tidlige 
demografiske udvikling og nutidige Shīʿisme ønskes redegjort for. Hvad der 
videre følger, er en præsentation af en håndfuld udvalgte lande, hvor 
Shīʿisme udgør en majoritet blandt landets muslimer eller at landets 
historiske udvikling rummer en interessant Shīʿa demografisk aspekt. 

 
  

 
1 De statistiske data for denne tabel er dateret fra 2009, i modsætning til resten af kapitlet der 

anvender data der er dateret fra 2010. Den total Shīʿa population i verden 2010 vil udgøre mellem 
162 og 211 millioner i 2010, hvor det er projekteret, at dette antal vil stige til mellem 219 til 285 
millioner i 2030. 
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Estimeret Shīʿa 
befolkningstal 2009 

Anslået procentandel 
af samlet befolknings-
tal der er Shīʿa 

Anslået procentandel 
af samlet verdens-
befolkning der er Shīʿa 

      
Iran 66 – 70 mio. 90 – 95  37 – 40  
Pakistan 17 – 26 mio. 10 – 15  10 – 15  
Indien 16 – 24 mio. 10 – 15  9 – 14  
Irak 19 – 22 mio. 65 – 70  11 – 12  
Tyrkiet 7 – 11 mio. 10 – 15  4 – 6  
Yemen 8 – 10 mio. 35 – 40  ~ 5  
Aserbajdsjan 5 – 7 mio. 65 – 75  3 – 4  
Afghanistan 3 – 4 mio. 10 – 15  ~ 2  
Syrien 3 – 4 mio. 15 – 20  ~ 2  
Saudi Arabien 2 – 4 mio. 10 – 15  1 – 2  
Nigeria < 2 mio. < 5  < 2  
Libanon 1 – 2 mio. 45 – 55  < 1  
Tanzania < 2 mio. < 10  < 1  
Kuwait 500.000 – 700.000 20 – 25  < 1  
Tyskland 400.000 – 600.000 10 – 15  < 1  
Bahrain 400.000 – 500.000 65 – 75  < 1  
Tadsjikistan ~400.000 ~ 7  < 1  
Forenede Arabiske Emirater 300.000 – 400.000 ~ 10  < 1  
USA 200.000 – 400.000 10 – 15  < 1  
Oman 100.000 – 300.000 5 – 10  < 1  
Storbritannien 100.000 – 300.000 10 – 15  < 1  
Bulgarien ~ 100.000 10 – 15  < 1  
Qatar ~ 100.000 ~ 10  < 1  
      
Verden total 154 – 200 mio. 10 – 13  100  

Tabel 4 - Lande hvor Shīʿa udgør over 1 procent af landets samlede muslimske 
befolkningstal og over 100.000 Shīʿa iblandt den samlet befolkningsgruppe. 
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Bahrain 
Officielt Kongedømmet Bahrain (Mamlakat al-Baḥrayn). Landet består 

af en øgruppe af sammenlagt 36 øer. Det estimerede befolkningstal i 
Bahrain (2010) er 806.000, hvoraf 81,2 procent (655.000) hengiver sig til 
islam. Det er anslået at omtrent 70 procent af den muslimske 
befolkningsgruppe er Shīʿa (primært Ithnāʿasharī), 25 procent Sunnī og de 
resterende 5 tilhængere af andre islamiske overbevisninger. Bahrain er 
således blandt et af de lande på verdensplan, hvor majoriteten af 
befolkningen hengiver sig til Shīʿisme. Omtrent to tredjedele af befolkningen 
har etnisk oprindelse i Bahrain hvis slægtslinje kan dateres tilbage til beduin 
stammekulturen, hvor de resterende kan kategoriseres som værende ikke-
bahrainere. 

Med de voksende spændinger mellem de Sunnī regenter og den brede 
befolkningsgruppe af Shīʿa op igennem det 20. og 21. århundred, har der 
været skiftende perioder hvor adskillige bahrainere har flygtet og søgt om 
politisk asyl i Europa eller direkte er blevet sendt i eksil af det herskende 
kongehus. Specielt i 1980’erne så Danmark og andre europæiske lande en 
voksende strøm af bahrainere, der søgte opholdstilladelse på baggrund af 
eksil eller forfølgelse af politisk eller religiøs overbevisning. I hele tal er der 
tale om mindre end firs individer i Danmark der siden 1990’erne er blevet 
dansk-bahrainere. Set i sammenspil med landets totale befolkningstal udgør 
denne skare alligevel en større procentandel af den samlede befolkning, der 
har udvandret til Danmark. I og med mange bahrainere taler både arabisk 
(modersmål) og persisk, begår de sig lige godt iblandt herboende iranske og 
arabiske Shīʿa muslimer. De fleste identificerer sig med deres arabiske 
herkomst, selvom de ikke ligger skjul på deres iranske rødder. De accepterer 
denne dobbelthed i deres etniske oprindelse og hermed paradoksalt 
samtidig adskiller sig og omgås med både iranere og arabere. I 1991 blev 
’Bahrain-Danmark Forening’ etableret og markerede et af de første Shīʿa 
forsamlingshuse i Danmark. Siden da har adskillige andre Shīʿa 
organisationer og kulturhuse udsprunget. Til dato er den bahrainske 
forening ikke eksisterende længere, hvor dansk-bahrainere nu gør brug af 
iranske og arabiske Shīʿa foreninger og centre i Danmark. 
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Oprindelse 
Allerede under den første sassanidiske hersker, Ardashīr I (d. 242), kom 

Bahrain under iransk styre. Sassaniderne (r. 226-650) havde blandt andet 
taget kontrol over landegrænserne og administreret skatteindtægterne af 
øgruppen. Med islams fremkomst og senere voksende dominans i området, 
ville profeten Muḥammad (d. 11/632) sende ʿAlāʾ b. al-Ḥaḍramī til Bahrain 
for at bringe landet under islams styre. Siden da har den største 
befolkningsgruppe i Bahrain altid været muslimer. Det er vanskelige at 
fremhæve hvornår Ithnāʿasharī Shīʿisme kom til Bahrain, selvom de med 
rimelig sikkerhed var blandt de første muslimer. Selv efter profetens død og 
de større frafald (ridda) iblandt de muslimske fronter, forblev størstedelen af 
de tidligere konverteret kristne, loyale over for religionen islam. I det 1./7. 
århundred havde visse separatister (khawārij) garnisoneret dele af Bahrain, 
der blev nedkæmpet af abbasiderne i slutningen af det 3./9. århundred. I 
begyndelsen af det 4./10. århundred, vandt Ismāʿīlī Qarmaṭī bevægelses 
frem i Bahrain. Både byfolk og beduiner tilsluttet sig Qarmaṭī bevægelsen, 
der generelt havde stor succes i hele østkysten af Den Arabiske Halvø. I 
Bahrain havde de etableret deres egen stat, hvorfra de ville starte en serie af 
voldsomme felttog ind i Irak. Her plyndrede de valfartsrejsende og 
karvaner. I år 317/930 formåede Ismāʿīlī bevægelsen at plyndre Mekka 
under valfartsperioden, hvor de udførte barbariske massakre blandt 
urbefolkningen og de valfartende i Mekka. Ved samme lejlighed løsrev de 
den Sorte Sten (ḥajar al-aswad) fra Kaʿbaen og bragte den tilbage til Bahrain 
– stedet hvor stenen ville forblive de næste to årtier. Over de kommende 
århundreder blev Bahrain domineret af beduinstammer. Det er usikkert 
hvornår Ithnāʿasharī Shīʿisme blev hovedstrømmen af Shīʿa tendenser i 
Bahrain, umilddelbart må denne tendens have udviklet sig over tid, specielt 
efter faldet af Qarmaṭī bevægelsen op til post-safaviderne i det 8./14. 
århundred. Fra omkring midten af det 9./15. århundred, herskede 
overklassen i henhold til den malkitiske Sunnī retsskole – en tendens der 
senere ville forme størstedelen af Sunnī bahrainers trosretning. Senere kom 
Bahrain i en kortere periode under portugisisk besættelse (r. 1521-1602), hvor 
den efter omtrent to århundreder igen kom under iransk dominans. Endnu 
senere invaderede og hærgede omanerne øen, dette både i 1718 og 1738, 
hvorefter Bahrain i 1753 endnu engang kom under iransk styre. Med den 
voksende iranske dominans af Bahrain op igennem det 17. og starten af det 
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18. århundred, er det interessant at belyse Shīʿismens grænser mellem Iran 
og Bahrain. Det tætte historiske bånd mellem landene og særskilt Iran som 
en dominerede Shīʿa islamisk stat i det 20. og 21. århundred, har fået senere 
islamforskere til at formode at Shīʿisme primært strømmede fra Iran til 
Bahrain. Imidlertid berettes der i tidlige historiske data, at det nok snarere 
så ud til at religiøse tendenser primært strømmede fra Bahrain til Iran, 
fremfor den anden vej rundt. Den velkendte orientalist Carsten Niebuhr (d. 
1815) skriver i dette henseende klart, hvordan iranske lærde rejste til Bahrain 
for at konsultere deres lærde, hvorfra safaviderne i Iran »[fik] deres største 
lærde«.1 Dertil fremhæver han at »eftersom også de iranske lærde må kunne 
Koranen på grundsproget, kommer mange iranere hertil som led i 
studierne, navnlig for at lære det arabiske sprog, og man kalder derfor 
Bahrain for shiitternes [sic] højskoler«.2 I en række årtier fortsatte det 
iranske herredømme, indtil en etnisk arabisk beduin stamme, Āl Khalīfa, i 
1783 besatte øen. Efterfølgende gjorde Iran over flere gange krav på 
øgruppen. Ikke desto mindre, med den vedvarende dominans af europæiske 
kræfter i store dele af Mellemøsten, opnåede Āl Khalīfa med Storbritannien 
og senere Forende Nationers mægling øgruppens uafhængighed i 1971. Det 
daværende ledende overhoved af Āl Khalīfa stammen, ʿĪsā bin Salmān Āl 
Khalīfa, bekendtgjorde den første forfatning i 1973, hvor Bahrain blev 
udnævnt som et selvstændigt emirat. Siden da har Bahrain været under den 
royale Āl Khalīfas styre. 

Āl Khalīfa styre 
Med den herskende emir ʿĪsā bin Salmāns død i 1999 ville hans søn 

Ḥamad bin ʿĪsā overtage styret af Bahrain. I 2002 blev en ny forfatning 
bekendtgjort på Ḥamads befordring, som blandt andet afskaffede det 
tidligere emirat med et konstitutionelt monarki. Ḥamad fungerede således 
som statsoverhoved af Bahrain fra 1999, indtil 2002 som emir, og derefter 
som konge. I den nye forfatning ligger den udøvende magt hos regeringen 
og en statsminister som er direkte udpeget af kongen. Den lovgivende magt 
ligger hos parlamentet med to kamre, et rådgivende overhus (Majlis al-

 
1 ”Carsten Niebuhrs Rejsebeskrivelse fra Arabien og andre omkringliggende lande”, overs. H. C. Fink 

(København 2005) 2. & 3. bd., 180. 
2 ”Beskrivelse af Arabien ud fra egne iagttagelser og i landet selv samlede efterretninger affattet af Carsten 

Niebuhr”, overs. H. C. Fink (København 2009), 330 (332). 
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Shūrā) der udpeges direkte af kongen og et underhus, deputeretkammeret 
på fyrre medlemmer der er valgt ved valg hver fire år. Siden 1971 og op til 
dato har landet kun haft en statsminister, Khalifa bin Salman Al Khalifa, 
onkel til den regerende konge Ḥamad. Med den nye forfatning fremhævede 
Ḥamad også en større demokratisering af landet, blandt andet ved at give 
kvinder flere rettigheder og stemmeret. Selvom Ḥamad forinden 
vedtagelsen af den nye forfatning i 2002 lovede større reformer (der ville 
komme den brede befolkning til gode), samt demokratisering af landets 
enevælde, er Bahrain selv efter 2002 og med den nye forfatning vedblevet et 
begrænset autokratisk styre. 

Bahrain kan groft opdeles i to delvist adskilte befolkningsgrupper, med 
hver deres kulturelle og religiøse identitet. I de større byer, specielt Manāma 
og Muḥarraq, bekender den større befolkningsgruppe sig til Sunnīsme. 
Størstedelen af Sunnī tilkendegiver sig til den malkitiske retsskole, dette med 
en vis påvirkning af hanbalitiske elementer som reflekterer den wahhābittisk 
indflydelse (fra Saudi Arabien). Uden for de større byer, er størstedelen af 
befolkningen Shīʿa. I hele tal udgør Shīʿa omtrent 458.000 og Sunnī 163.000 
af det samlede befolkningstal. Til trods for at omtrent 70 procent af den 
muslimske befolkningsgruppe af Bahrain er Shīʿa, bekender den royale Āl 
Khalifa familie sig udelukkende til Sunnīsme. Āl Khalīfa familien består til 
dato af mere end 3.000 beslægtede hvor alle medlemmer af den royale 
Sunnī familie modtager officielle løntilskud og godtgørelser fra fødslen. 
Både den offentlige og private sektorer er i højt grad præget af nepotisme, 
hvor særskilt medlemmer af den royale familie og Sunnī tilgodeser og 
foretrækker slægtninge og venner frem for Shīʿa. Dertil skal også tilføjes, at 
den bahrainske regering gennem de sidste årtier har aktivt arbejdet på at 
øge landets Sunnī minoritet; oftest ved at tilbyde statsborgerskab og arbejde 
til Sunnī fra Syrien, Yemen, Pakistan og Jordan. Denne tendens har længe 
været kendt, men først op igennem det 21. århundred er der blevet fortaget 
akademiske studier i antal, omfang og størrelse af denne diskrimination på 
basis af etnisk tilhørsforhold i Bahrain. I Genglers nylige doktorafhandling 
omhandlende Bahrain,1 fremhæver han blandt andet følgende statistiske 
data om den offentlige sektor: en vilkårlig Sunnī i Bahrain har omtrent 36 
procent større sandsynlighed for at blive ansat i den offentlige sektor 

 
1 J. J. Gengler “Ethnic Conflict and Political Mobilization in Bahrain and the Arab Gulf” (Michigan 

2011). 
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tilsvarende en Shīʿa af identisk alder, køn og uddannelse; ingen af de 
adspurgte mandlige Shīʿa var ansat eller arbejdede for politiet eller 
militæret; lidt under 17 procent af de adspurgte mandlige Sunnī bekræftede 
at de arbejdede for politiet eller militæret. Denne rangopdeling af centrale 
regeringsposter og lignende tiltag på basis af etniske forhold, har i tide og 
utide skabt gnidninger mellem de dominerende Sunnī regenter og den 
brede undertrykte Shīʿa befolkningsgruppe. Den minoritet Sunnī 
befolkningsgruppe befinder sig i en tærskel og er splittet i holdninger om 
regenternes (overdreven) udøvelse af magt. På den ene hånd finder de det i 
deres fordel at overherredømmet forbliver Sunnī; selvom de udgør en 
minoritet, har netop denne position hidtil sikret dem forrang i alle sociale, 
religiøse og politiske roller i Bahrain. På den anden hånd er der også de, der 
forholder sig kritisk til kongehusets tvetydige politiske agenda med øget 
afmagt af kongehuset via forfatninger og løfter om demokratisering, når det 
stik modsatte i praktisk udfolder sig. 

De folkelige protester fik en helt ny vending efter, hvad der skulle have 
været en fredelig demonstration februar 2011. I kølvandet af den politiske 
uro i nærtliggende Mellemøstlige lande, hvor folket gjorde krav på bedre 
levevilkår, havde en bahrainsk ungdomsgruppe arrangeret en fredlig march 
som symbol på deres utilfredshed med det bahrainske regime. Regeringen 
slog hårdt ned på netop denne demonstration der endte med adskillige 
kvæstede og en enkelt dræbt. Denne nultolerance attitude og overdreven 
udøvelse af magt over for hvad der var et fredeligt optog, gav bagslag i det 
lange løb. I efterspillet voksede antallet af demonstrationer i både styrke og 
antal. Hvad der tidligere lignede et ungdomsoprør på et niveau af 
græsrodsbevægelse, ville over den kommende tid vokse sig til en folkelig 
protest mod det bahrainske regime. De talrige efterfølgende optog og 
demonstrationer var primært organiseret af regeringsopponenter, 
fredsorganisationer og folkemasser, der var utilfredse med kongefamiliens 
autokratiske styre. Selvom disse folkebevægelser ikke kan kategoriseres som 
værende funderet i etnisk eller religiøst identitet, var det primært den lavere 
sociale arbejdsklasse der gjorde opgør mod regimet. Med omtrent 
trefjerdedel af landets befolkning der hengiver sig til Shīʿisme, der samtidige 
er ekskluderet fra regerings og andre velansete positioner i landet, udgjorde 
Shīʿa tilhængere og sympatisører størstedelen af folkebevægelsen. Shīʿa 
fællesskabets krav var bedre levevilkår. Med den tiltagende folkebevægelse i 
kongeriget og regerings udøvelse af vold mod fredelige demonstranter, 



242  Shīʿisme ‒ Oprindelse, Tro & Praksis  

 

begyndte protesterne også at bære præg af utilfredshed med de siddende 
regenter (=kongefamilien). Kongehuset har gennem statsmedie og større 
indflydelse i regionen karakteriseret urolighederne som sekteriske med 
etniske konflikter – dette med en undertone af at modstanderne er Shīʿa, 
hvis skjulte agenda er at vælte Sunnī dominansen i landet. Denne 
propaganda har udelukkende været målrettet Sunnī minoriteten som 
regeringen har haft et ønske om at vinde tilbage på deres side samt at støtte 
det mindre bagland, der er tilhængere af kongehuset. 

Et år efter de første demonstrationer er fronterne mellem 
folkebevægelsen og kongehuset koldere end nogensinde. Efter en række 
mislykkede politiske tiltag har regeringen endnu ikke formået at aflive den 
folkelige ånd om, at kongehuset, med deres autokratiske og nepotistiske 
enevælde, er skyld i landets manglende velfærd for den brede befolkning. I 
begyndelsen af 2012 er der omtrent halvfjerds døde. Den folkelige bevægelse 
anser dem som martyrer for ytringsfriheden og krav på bedre levevilkår, 
hvor statsmedierne præsenterer dem som ’civile tab’ i aktioner mod ulovlige 
forsamlinger og demonstrationer. Eftersom de folkelige bevægelser, optog 
og demonstrationer alle fungerer i mindre græsrodsbevægelser af forskellige 
sociale, etniske og religiøse identitetsgrupper (oftest overlappende), er det 
vanskeligt at tale om en fællesnævner udover et ønske om bedre levevilkår. 
Regenterne finder det naturligvis i deres interesse at præsentere de mest 
yderliggående fløje, der blandt andet indgår i voldsomme konfrontationer 
med ordensmagten, som værende identisk med folkebevægelsen som en 
helhed. Imidlertid er retorikken af de internationale fredsobservatører og 
menneskerettighedsorganisationer i langt højere grad sammenfaldende med 
de af folkebevægelsen. 

Ved udarbejdelsen af dette afsnit (hvor fokus er på Shīʿismens rolle i 
nutidige Bahrain), er den fulde effekt af demonstrationerne der begyndte 
efter 14. februar 2011 endnu ikke realiseret til fulde. Som alle andre politiske 
begivenheder, er det vanskelig at bebude udfaldet af folkebevægelsens 
indflydelse i fremtidige Bahrain. 

Iran 
Officielt Den Islamiske Republik Iran (pr. Jumhūrī-e Islāmī-e Irān, ar. 

Jumhūriyya Irān al-Islāmiyya). Det estimerede befolkningstal i Iran (2010) er 
75 millioner, hvoraf 99,7 procent hengiver sig til islam. Det er anslået at 
omtrent 93 procent af den muslimske befolkningsgruppe er Shīʿa 
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(Ithnāʿasharī), der hermed udgør hele 37-40 procent af verdens samlet Shīʿa 
befolkningstal. I Iran udgør Shīʿisme befolkningsflertallet og er til dato det 
eneste land, hvor Shīʿisme danner grundlag for statens virke. Hovedparten 
af den persisktalende befolkning samt størstedelen af de ikke-iranske etniske 
grupper er overvejende Ithnāʿasharī Shīʿa. De mindre end en procent af 
befolkningen, der ikke hengiver sig til islam, bekender sig primært til 
minoritetsoverbevisningerne jødedom, kristendom eller zarathustrisme. 

Der eksisterer en bred diversitet iblandt dansk-iraneres religiøse 
identitet. Størstedelen af herboende iranere kom primært til Danmark i 
efterspillet af den islamiske revolution enten som flygtninge eller 
indvandrere. Den første gruppe kan betegnes som modstander af det 
islamiske regime og flygtede enten som systemkritikere fra det nyetablerede 
teokratiske styre eller som tilhængere af andre (sekulære) islamiske partier, 
der blev stemplet som illegitime af regenterne. Den anden gruppe kan 
betragtes som fremmedarbejdere, der søgte bedre arbejdes- og levevilkår. 
Dertil er der også en mindre skare af religiøse iranere, der udvandrede fra 
Iran til Vesten af andre årsager. Det er vanskeligt at sige nøjagtigt hvilken 
gruppe der udgør hovedparten i Danmark, selvom størstedelen blandt 
begge grupperinger har adopteret den sekulære levestil. Dansk-iranere der 
flygtede som systemkritikere bekender sig oftest ikke til islam, men i stedet 
for til kristendom, zarathustrisme eller andre overbevisninger. Denne 
gruppe ikke-muslimske dansk-iranere er veletablerede i Danmark, fx er 
adskillige første og anden generation dansk-iranske kristne præster og 
menige i Danmark. Akkurat denne gruppe får oftest mediefokus og omtale i 
det offentlige rum. Hertil er også de dansk-iranere, der er systemkritikere 
men samtidig bekender sig til islam. Denne gruppe muslimske dansk-iranere 
har oftest en esoteriske og sekulær tilgang til Shīʿisme og er tilsvarende 
forrige gruppe veletablerede i det offentlige rum. I modsætning hertil findes 
de muslimske dansk-iranere der helt eller delvist anerkender eller accepterer 
det islamiske styre i Iran. De hengiver sig til Shīʿisme i både dets spirituelle, 
religiøse og rituelle aspekter. Denne sidste gruppe betragtes i daglige tale 
som religiøse dansk-iranske muslimer og fremadrettet er det denne gruppe, 
der omtales ved en dansk-iransk Shīʿa. 

Siden midten af 1980’erne og fremad har de første dansk-iranske Shīʿa 
etableret mindre forsamlingshuse hvor de privat har udfoldet deres religiøse 
riter og ritualer. Aktiviteterne har primært været arrangementer ved 
højtider, fællesbøn og andagter, samt spirituel og religiøs undervisning for 
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unge. Op igennem 1990’erne blev forsamlingshusene mere organiseret, hvor 
adskillige programmer blev holdt for forskellige aldersgrupper og lignende 
tiltag. Fællesskabet har over de sidste årrækker oplevet en voksende 
interesse, særskilt iblandt yngre ikke-muslimer, der har interesse for islam. 
Primært består denne gruppe af dansk-iranske efterkommere, hvor 
forældrene ikke har været religiøse eller danskere, der netop finder 
Shīʿismens udlægning af islam som den rette mellemvej. Med vendepunktet 
af det 21. århundred, var det dansk-iranske Shīʿa fællesskab så veletableret, 
at der i forskellige større danske byer eksisterede forsamlingshuse og 
moskéer. Det største dansk-iranske Shīʿa fælleskab er dog koncentreret i 
midtby København i den velkendte Imam Ali Moské. I de sidste årrækker 
har gamle fabriksbygninger været indrettet som moské, der ved udgang af 
2011 er ved at blive demoleret, for at opbygge en klassisk kuppelformet 
moské. Med dette vil nybyggeriet markere den første opførte moské i 
Danmark, der først og fremmest vil komme det dansk-iranske Shīʿa 
fællesskab til gode. 

Oprindelse 
Shīʿisme (særskilt Ithnāʿasharī Shīʿisme) har eksisteret i Iran så tidlig som 

under Jaʿfar al-Ṣādiqs levetid (d. 148/765). Ithnāʿasharī Shīʿisme spredte sig 
til Qom, byen der skulle vise sig at være dets tidligste og mest værnende 
hjem. Byens oprindelse er dateret til før-islamisk tid og kom først under 
islamisk herredømme med invaderingen af Abū Mūsā al-Ashʿarī omtrent år 
23/644. Mere end tres år senere ville en Ashʿar-klan fra Kūfa udvælge byen 
som et tilflugtssted fra den kontroversielle og despotiske umayyadiske 
guvernør al-Ḥajjāj b. Yūsuf al-Thaqafī. Det var Saʿd b. Mālik b. ʿĀmir al-
Ashʿarīs fire sønner—navnlig ʿAbd Allāh al-Aḥwaṣ, ʿAbd al-Raḥmān, Isḥāq 
og Nuʿaym—som havde deltaget i revolten af ʿAbd al-Raḥmān b. al-Ashʿath 
der nu flygtede fra Irak til Iran. Sønnerne, som alle var medlemmer af det 
sydarabiske stamme-aristokrati i Kūfa, medbragte over tid talrige 
beslægtede og fæller til byen Qom. Med deres ankomst i 84/703 (el. 94/713) 
ville de dominere Qom de næste tre århundreder. 

Da Saʿd b. Mālik-klanen først bosatte sig i Qom, var de i højere grad 
anti-umayyader end Shīʿa (i den nutidige strenge forståelse af 
denominationen Shīʿisme). Dette afspejler sig blandt andet ved, at de under 
den abbasidiske revolte tilsluttede sig den abbasidiske kommandør Qaḥṭaba 
b. Shabīb i byen Gorgan (nordlige Iran nær grænsen til Turkmenistan) for 
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at bistå i kampen mod Umayyad-dynastiet. Først over de kommende årtier, 
ville de fleste af Saʿd b. Mālik-klanen i Qom, hengive sig til Ithnāʿasharī 
Shīʿisme. Under levetiden af Jaʿfar al-Ṣādiq vides det med sikkerhed at 
efterkommere af Saʿd b. Mālik b. ʿĀmir al-Ashʿarī var Ithnāʿasharī Shīʿa, 
hvoraf visse endvidere også berettede overleveringstraditioner på vegne af 
imamerne Jaʿfar al-Ṣādiq og hans søn Mūsā al-Kāẓim. Senere er også 
nedfældet en række spørgsmål, som er blevet præsenteret over for ʿAlī al-
Riḍā blandt efterkommerne af klanen. Historiske kilder bekræfter at 
majoriteten af klanen i Qom forinden 174/790-791 definitivt var Ithnāʿasharī 
Shīʿa. 

Ved slutningen af det 2./8. århundred var Qom—ligesom Kūfa—helt 
og aldeles en Shīʿa by. I modsætning til Kūfa, var Qom dog helt og aldeles 
en Ithnāʿasharī Shīʿa by. Shīʿisme i Kūfa bestod af adskillige splittede 
bevægelser og fraktioner (se især kapitel ’Denomination’), der hver især 
fulgte forskellige individer som deres respektive imamer. Majoriteten af 
Shīʿa i daværende Kūfa fulgte Zaydī, frem for Ithnāʿasharī retningen. 
Senere ved Jaʿfar al-Ṣādiqs død, ville størstedelen af dem tilslutte sig 
Ismāʿīliyya eller Faṭḥiyya bevægelsen og således anerkende andre sønner af 
Jaʿfar al-Ṣādiq som værende de retmæssige efterkommere til imamatet. En 
række senere velkendte Shīʿa traditionalister, hvis hovedværker så dagens lys 
i 3./9. århundred var netop tilhængere af Faṭḥiyya bevægelsen som den 
havde udsprunget i Kūfa. 

Splittelsen blandt Shīʿa tilhængerne i Kūfa blev kun forværret i 183/799 
med Mūsā al-Kāẓims død i Bagdad. Mange, hvis ikke majoriteten, blandt 
Shīʿa Kūfa-folket accepterede enten ikke Mūsā al-Kāẓims død eller anså 
ikke hans søn imam ʿAlī al-Riḍā som den retmæssige efterfølger – senere 
heterodoksografikere har betegnet disse Shīʿa fraktioner med 
fællesbetegnelsen Wāqifiyya. I Qom var Shīʿa tilhængerne forenet i deres 
troskab til rækkefølgen af imamer af den nu voksende ortodokse Tolver 
Shīʿisme, Ithnāʿashariyya. Historiske kilder beretter at der hverken befandt 
sig Faṭḥī eller Wāqifī tilhængere blandt Shīʿa tilhængerne i Qom. 
Overhovedet af Ashāʿira i Qom, som også var lederen af byen (og modtager 
af støtte fra det daværende abbasidiske styre), fungerede også som beskytter 
af Ithnāʿasharī dogmatikken. Efter ʿĪsā b. ʿAbd Allāh b. Saʿd, ville dennes 
søn, Abū ʿAlī Muḥammad, fungere som overhoved af Qom-folket og 
Ashāʿira. Han besøgte ʿAlī al-Riḍā personligt og ville senere berette fra 
Muḥammad al-Jawād. Ved sin død ville hans søn, Abū Jaʿfar Aḥmad b. 
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Muḥammad b. ʿĪsā b. ʿAbd Allāh varetage sin faders rolle som overhoved. 
Han fungerede også som lederen af Qom-folket og repræsentanten (raʾīs) af 
byen. Han besøgte ʿAlī al-Riḍā, Muḥammad al-Jawād og ʿAlī al-Hādī 
personligt til hvem han tilkendegav sig. På lige fod med sine forgængere som 
overhoved af byen Qom, tog han skarpt afstand fra yderliggående tendenser 
og fraktioner som de havde udviklet sig i Kūfa. Over flere gange ville han 
sende traditionister i eksil fra Qom, udelukkende på basis af deres ekstreme 
og yderliggående anskuelse af imamerne. Kommunikationen mellem 
imamerne og deres repræsentanter fortsatte op indtil slutningen af den 
Mindre Okulation i år 329/941. 

Byen Qom blev således centeret for lærdom af ortodoks Ithnāʿasharī 
Shīʿisme allerede i det 3./9. århundred. Det var ligeledes herfra at 
overleveringstraditioner som først var blevet berettet i Kūfa, Medina og 
andetsteds, blev undersøgt nøje og samlet i fælles værker. I det velkendte 
værk Kitāb al-Kāfī af traditionalisten al-Kulaynī (d. 329/940), er over firs 
procent af alle overleveringstraditioner relateret til Qom traditionister. Hvis 
man ydermere inkluderer de overleveringstraditioner fra Rayy i Iran (som 
var i tætte forbindelser med Qom), udgør andelen helt betagende halvfems 
procent. En anden indflydelsesrig traditionist, som både var fra Qom og 
tilhænger af Qom lærdomscenteret, var Sheik al-Ṣadūq (d. 381/991). I hans 
Kitāb Man lā yaḥḍuruh al-faqīh beretter han næsten udelukkende fra 
traditionalister af sin fødeby Qom. Bidraget af Qom til udviklingen af 
Tolver Shīʿisme, både som et beskyttende værn mod yderliggående 
fraktioner og ubøjelig tilhængere til Ithnāʿashariyya retningen var mildest 
talt signifikant. Anskuet udelukkende fra et historisk perspektiv, ville det 
være usandsynlig at Tolver Shīʿisme ville have været den dominerende 
retning af Shīʿisme til dato, hvis det netop ikke var for de tidligste 
traditionalister i Qom i det 2./8. århundred. Nævneværdigt er det, at 
selvom Qom på daværende tidspunkt var de facto lærdomscenteret for 
Ithnāʿashariyya Shīʿisme, var det primært domineret af figurer med arabisk 
oprindelse (særskilt af Ashāʿira-stammen). Den store majoritet af Qoms 
traditionister, især de mere prominente, var arabere – dette i modsætning til 
Kūfa, hvor majoriteten af Shīʿa traditionisterne var mawālī. 

I løbet af det 4./10. århundred blev Qom skolen overskygget af det 
voksende Shīʿa lærdomscenter i Bagdad. Dette skal ses i lyset af den generelt 
voksende tendens til at diskutere teologiske spørgsmål, der var relateret til 
islamisk teologi (ʿilm al-kalām). Her var rationel teologi og lovbefalet 
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metodologi i højsæde, i modsætning til Qoms ukritiske efterlevelse af 
overleveringstraditionerne. Bagdad skolen ville fremadrette repræsentere 
ortodoks Shīʿisme. I løbet af det 5./11. århundred gik Qom skolen i 
opløsning og blev først senere i det 11./17. århundred vakt til live igen af 
Akhbārī skolens stamfader, Muḥammad b. Amīn al-Astarābādī. 

Udover byen Qom, var Tolver Shīʿisme spredt vidt omkring i Iran, 
selvom omfanget primært udgjorde et mindre minoritetssamfund. Historisk 
er Shīʿismens oprindelse i disse byer dateret til under levetiden af imamerne 
(forinden det 3./9. århundred). Disse byer var mere præget af Qom end 
Kūfa lærdomsskolen, der også afspejler sig i tilhørsforholdet af daværende 
Shīʿa i Iran. Intetsteds i Iran var der tilhængere af blandt andet Faṭḥī og 
Wāqifī bevægelserne, som ellers var så markant tilstedeværende i daværende 
Irak. I hovedbyen Ahvaz af Khorasan provisen (sydvestlige Iran) er der i 
biografiværkerne berettet om Ithnāʿasharī traditionister. Ithnāʿasharī 
fællesskabet i byen Rayy nær Teheran kan også dateres tilbage til denne tid. 
Efter Qom, skulle Rayy angiveligt have været den by med det største antal 
Ithnāʿasharī tilhængere under buyiderne (omtrent 4.-5./10.-11. århundred) 
og seldsjukkerne (omtrent 5.-8./11.-14. århundred). I både Ābah (nær Sāvah 
i Markazi provinsen) og Nishapur (i Razavi Khorasan provinsen) var der 
også en betydelig Ithnāʿasharī fællesskab. Tidlige Ithnāʿasharī traditionister 
og lærde i byerne Gorgan, Kashan, Qazvin kan også dateres helt tilbage til 
før det 3./9. århundred. Byen Ṭūs (i Razavi Khorasan provinsen) havde 
Ithnāʿasharī fællesskab lige siden ʿAlī al-Riḍā blev jordfæstet der i år 
203/818. Byen skulle dog først vise sig at blive mere signifikant for Shīʿa 
fællesskabet i løbet af det 4./10 århundred, samtidig med at der voksede et 
Ithnāʿasharī fællesskab i Bayhaq (Sabzavār). 

 
Bāvandid-dynastiet (2./8. århundred indtil 750/1349) der herskede over 

Ṭabarestān (nuværende Mazandaran provins) var den første iranske Tolver 
Shīʿa dynasti, der fungerede som beskytter og patroner af Ithnāʿasharī 
lærdommen. Som udgangspunkt var dynastiet Sunnī, men i løbet af det 
4./10. århundred var der tilhængere, der bekendte sig til Tolver Shīʿisme. 
Buyid-dynastiet (4./10. indtil 5./11. århundred) bekendte sig oprindeligt ikke 
til Tolver Shīʿisme i Iran, nok snarere var de indledningsvis tilhængere af 
Zaydī Shīʿisme og senere støttede muʿtazilisme og Shīʿa bevægelser på et 
bredt plan (uden tilhørsforhold til en bestemt fraktion). Det var blandt andet 
i denne periode adskillige prominente Shīʿa værker så dagens lys. Dertil 
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voksede Tolver Shīʿa fællesskabet stødt i adskillige byer i Iran, selvom de 
stadig udgjorde en minoritet blandt det store hele muslimske fællesskab. 
Først med Safavid-dynastiets (r. 10./16. indtil 12./18. århundred) tilblivelse 
og indførelse af Tolver Shīʿisme som statsreligionen i Iran, ville Shīʿisme 
udgøre en majoritetsoverbevisning i Iran. Op indtil da var størstedelen af 
nuværende Iran domineret af Sunnīsme. Nævneværdigt er det, at i 
modsætning til andre Shīʿa dynastier i tidlige islam, var safavidernes 
indførelse af Shīʿisme statsinstitutionaliseret og således ikke en populær eller 
folkelig samfundsbevægelse. Siden Safavid-dynastiet har majoriteten af 
muslimerne i Iran hengivet sig til Shīʿisme. Sunnīsme har ikke helt stoppet 
med at eksistere i Iran, selvom det fremadrettet har været i et begrænset 
omfang. De fleste Sunnī befinder sig i bestemte regioner af landet eller 
blandt enkelte etniske grupperinger. 

Vilāyat-e Faqīh 
I begyndelsen af 1978 ville en folkelig bevægelse, der over tid ville bære 

træk af revolutionær karakter, resultere i omstyrtningen af det iranske 
monarki i starten af 1979. Bevægelsen var et landsdækkende oprør mod 
regimet og dets bureaukrati, der primært blev udtrykt i idelogiske og 
religiøse termer. Monarkiets omvæltning blev erstattet af en islamisk stat, 
der hermed markerede tilblivelsen af Den Islamiske Republik Iran. 
Bevægelsen havde fra først færd et håb om at gøre opgør med den sekulære 
statsform til fordel for en islamisk. Det er sandt, at som bevægelsen fik 
momentum i slutningen af 1978 ville en række liberale og 
venstrefløjstilhængere tilslutte sig bevægelsen, men deres deltagelse i opgøret 
var yderst begrænset. Folkebevægelsens opgør, der blandt andet blev ytret i 
form af skældsord mod kongehuset og sloganer for et nyt styre, var 
overvældende islamiske i sin form og karakter. Det ideologiske fundament 
var fra start til slut også religiøst, hvor fx tilhængere udtrykte deres villighed 
til at dø som martyrer, arrangerede optog sammenfaldende med religiøse 
helligdage (specielt i Muḥarram), organiserede bevægelser i moskéer og 
andre religiøse forsamlingshuse og ubetinget udråbte ayatollah Khomeini 
(d. 1989) som deres leder. 

De talrige sociale, politiske og religiøse samfundstendenser der ledte op 
til folkebevægelsen i slutningen af 1970’erne, er for omfattende og komplekse 
at behandles i denne flygtige præsentation af moderne Iran. Hvad angår de 
religiøse tendenser, kan der imidlertid fremhæves en række hovedårsager 



 Demografi 249 

 

igennem 1960’erne og 70’erne, og som var med til at forøge spændingen 
mellem monarkiet og de religiøse lærde i Iran. Den daværende iranske shah, 
Mohammad Reza Pahlavi (d. 1980), havde over en årrække forsøgt at skabe 
et religiøst system der repræsenterede monarkiet og samtidig adskilte sig fra 
de uafhængige religiøse lærde iblandt den brede befolkning. Denne 
beslutning var ikke velanset blandt de religiøse lærde, idet de let kunne 
gennemskue monarkiets ønske om at institutionalisere et religiøst hierarki 
der var ansat og styret af shahen selv. Herudover havde shahen allieret sig 
med en række vestlige kræfter, hvor han ihærdigt prøvede at ændre det 
iranske samfundsbillede. Gennem adskillige sekulære tiltag og reformer på 
både social og politisk plan, prøvede shahen at ændre samfundet til at 
afspejle den mere materialistiske vestlige kultur. Grundlaget for dette var 
allerede blevet etableret af hans fader og den tidligere shah, Reza Shah (d. 
1944), der fx havde indledt byggeriet af hoteller og kasinoer i rigere iranske 
distrikter for at tiltrække vestlig interesse til landet. Af mere religiøse tiltag, 
ville Reza Shah fx bevillige og etablere det teologiske institut ved Teherans 
universitet og på denne måde kontrollere det ”legitime” religiøse studium. 
Eksempelvis så Muḥammad Kāẓim ʿAṣṣār (d. 1975) sig senere nødsaget til at 
fratræde sin stilling som dekan på det teologiske universitet, idet han 
nægtede at bøje sig for regerings krav om at opgive sit klassiske Shīʿa 
klerikale klæde. Tilsvarende og endnu dristigere social-religiøse reformer 
blev proklameret af Mohammad Reza Pahlavi under Den Hvide 
Revolution i 1962. Et af tiltagene der skabte yderligere spændinger med de 
religiøse lærde, var regeringsansatte der blev sendt til provinserne, 
landsbyerne og udkantsiran for at uddanne folket. Eftersom disse 
statsansatte lærere også underviste i religiøse tekster og Koranen, blev de 
hurtigt anset som rivaler til lokale lærde. Over tid skabte dette fænomenerne 
’Statens religion’ (pr. Dīn-e Dawlat) i modsætning til ’Folkets religion’ (pr. 
Dīn-e Millat). Hvor begge fløje prædikede om troen på Gud, profeten 
Muḥammad og Ahl al-Bayt, var deres baggrund, form og apparatur i en 
dikotomisk paradoks. Den øverste instans i Statens Religion var shahen som 
leder af de teologiske institutter på universiteterne. Hovedsædet var 
Teherans universitet og hertil alle de regeringsetablerede moskéer i Iran. De 
statsansatte religiøse lærde var sekulære i deres retspleje og kommunikerede 
gennem medierne. Udover de religiøse grundtekster, blev litteratur om Den 
Hvide Revolution og shahens selvbiografi en fast del af pensummet. 
Ideologien var i høj grad en religion i en forklædning af Den Hvide 
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Revolution, der proklamrede modernisering, sekularisering og vestliggørelse 
af folket. I modsætning hertil var den øverste instans i Folkets Religion 
storayatollaher og andre prominente lærde, der alle var blevet uddannet ved 
lærdomscentre. Hovedsædet i Iran var Qom og hertil de uafhængige 
moskéer i landet. De uafhængige religiøse lærde fortolkede 
retsvidenskabelige og juridiske kendelser (sharīʿa) af grundteksterne klassisk 
(fremfor en sekulære retspleje) og kommunikerede gennem en mund til 
mund metode blandt den brede befolkning. I sammenspil med de religiøse 
grundtekster, blev skrivelser og afhandlinger af prominente lærde og 
revolutionære figurer anvendt. Ideologen var bygget op omkring et opgør 
med det undertrykkende styre, i kobling med al-Ḥusayns revolution og et 
ønske om de lærdes lederskab. Med den brede folkelige utilfredshed med 
shahens styre, ville folket over tid forlade Statens Religion for at tilsluttet sig 
Folkets Religion i højere grad – dette i praktisk ved at boykotte 
statsetablerede moskéer og vise loyalitet til Qoms prominente Shīʿa lærde. 
Op indtil de folkelige protester i 1978, havde kløften mellem de to fløje 
vokset sig dybere. Der eksisterede hermed en voksende fjendtlighed mellem 
de statsansatte og uafhængige lærde, samt deres respektive bagland. Det var 
i denne turbulente periode op indtil de folkelige protester, at Khomeini 
udmærkede sig som en proaktiv forkæmper mod monarkiet, vestliggørelsen 
af landet og de sekulære reformer shahen prøvede at indføre. I efterspillet af 
flere af hans offentlige apeller og protester, blev han ved flere lejligheder 
anholdt og løsladt mellem 1963 og 1964. Som Khomeini fortsatte sin 
propaganda, blev han året efter sendt i eksil til Tyrkiet. Senere fik han 
muligheden for at rejse til Irak hvor han bosatte sig i landets største Shīʿa 
lærdomscenter, Najaf. Dette ville være Khomeinis bopæl indtil den irakiske 
regering, på shahens opfordring, beordrede ham til at forlade landet i 
slutningen af 1978. Med dette rejste Khomeini til landsbyen Neauphle-le-
Château nær Paris. Her boede han i eksil indtil han triumferende kunne 
vende tilbage til Teheran den 31. januar 1979. 

Igennem Khomeinis næsten femten års eksil, forblev han i vedvarende 
kontakt med iranske modstandere af shahen og dennes politik. Herigennem 
blev hans propaganda mod regimet bragt videre gennem en 
undergrundsbevægelse, der nåede hele vejen tilbage til den brede befolkning 
i Iran. Endnu vigtigere var transskriptionen af adskillige af Khomeinis taler, 
som han havde holdt i Najaf op igennem 1970’erne. Her havde han 
etableret fundamentet for en islamisk regering, hvori han i detaljer beskriver 
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doktrinet om Vilāyat-e Faqīh (egl. ”De lærdes styre” med betydning af et 
teokratisk styre; ar. Wilāya al-Faqīh). I disse taler havde Khomeini 
underbygget Vilāyat-e Faqīh ud fra de religiøse grundtekster og samtidig 
klargjort hvordan sådan et styre praktisk bliver iværksat. Senere som 
folkebevægelsen begyndte at finde fodfæste i 1977 ville lydbånd af Khomeini, 
der kaldte til revolution mod shahens regime, blive uddelt i tusindvis 
eksemplarer blandt folket i Iran. Over de næste år voksede folkebevægelsen i 
momentum og tilsvarende gjorde regimets hårde kurs mod opstanden og 
demonstrationerne. Flere hundredtusind demonstranter var i sammenstød 
med regeringsstyrker, der oftest førte til flere hundereder døde. Som den 
folkelige bevægelse voksede, begyndte iranerne at strejke fra arbejde, 
deltage i landsdækkende protester og kræve Khomeini udnævnt som statens 
overhoved. Det var i denne ånd at den landsomspændte islamiske 
revolution brød ud i 1979. 

 
Fra tidlig islam i Safavid-dynastiet i det 12./18. århundred var Sunnīsme 

majoritetsoverbevisning i Iran. Gennem statsinstitutionalisering sikrede 
safaviderne at majoriteten af den iranske befolkning hengav sig til Shīʿisme. 
Senere op igennem Qājār- (r. 1785-1925) og Pahlavi-dynastiet (r. 1925-1979) 
udgjorde Shīʿisme stadig majoritetsoverbevisning blandt det iranske folk, 
selvom religionen spillede en sekundær eller anderledes rolle for regenterne. 
Staten ønskede i højere grad at styre religionen (=folket) fremfor at 
repræsentere den udadtil. Stamfaderen til Pahlavi-dynastiet, Reza Shah, 
etablerede og fremhævede ligefrem sit monarki som en kontinuitet af de 
glorværdige persiske kongeriger fra før-islamisk tid. Zarathustrierne der 
siden tilblivelsen af islam i det 7. århundred har været en af de mest 
forfulgte hedenske overbevisninger i regionen, blev af Pahlavi-dynastiet 
anset som et symbol på iransk stolthed og nationalisme. Over tid blev 
Shīʿisme på ny en populær og folkelig samfundsbevægelse, selvom religionen 
nu var blevet en fast del af den iranske kulturarv. Efter etableringen af Den 
Islamiske Republik Iran i 1979, blev Shīʿisme i Iran endnu engang 
statsinstitutionaliseret. Selvom de ydre former var anderledes—dette i 
sammenligning med safaviderne—var de indre former stadig de samme. 
Siden 1979 og op indtil dato er Iran det eneste land i verden, hvor Shīʿisme 
danner grund for statens virke. Dertil stadfæster den islamiske republiks 
forfatning i Artikel 12, at Tolver eller Ithnāʿasharī Shīʿisme skal og vil 
fremadrettet altid være landets officielle lovskole (dvs. den jafaritiske 
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retsskole). Hertil erklæres Zaydī Shīʿisme og de fire velkendte Sunnī 
retsskoler, navnlig hanafitiske, malkitiske, shafiitiske og hanbalitiske, som 
legitime og lovelige trosretninger der frit kan praktiseres i henhold til deres 
religiøse overbevisning, uddannelse og ritualer. Iblandt den mindre Sunnī 
minoritet i moderne Iran, tilkendegiver Sunnī sig primært til den hanafitiske 
og shafiitiske retsskole. Ismāʿīlī Shīʿisme er egentlig ikke repræsenteret i det 
store hele Iran. Med islam som statsreligion, er forskellige ikke-islamiske 
overbevisninger i Iran officielt anerkendt, heriblandt kristendom, jødedom 
og zarathustrisme. Herudover eksisterer en række ikke-islamiske 
overbevisninger i Iran der hverken er anerkendt af den brede befolkning 
eller staten. Som en udsat minoritet uden legitimitet fra staten eller folket, 
bliver de oftest udsat for forfølgelse og andre undertrykkende tiltag for deres 
overbevisning – dette primært som led af deres ”anti-islamiske” tro 
(polyteistiske, henoteistiske, kætterske eller hedenske overbevisninger; 
idolisering, helliggørelse eller tilbedelse af bestemte individer; eller 
(ok)kultiske, gnostiske eller esoteriske sekter). 

Irak 
Officielt Republikken Irak (Jumhūriyya al-ʿIrāq). Det estimerede 

befolkningstal i Irak (2010) er 31,4 millioner, hvoraf sammenlagt 98,9 
procent hengiver sig til islam. Det er anslået at omtrent 67 procent af den 
muslimske befolkningsgruppe er Shīʿa (primært Ithnāʿasharī), der hermed 
udgør 11-12 procent af verdens samlet Shīʿa befolkningstal. Irak er således 
blandt et af de lande på verdensplan, hvor majoriteten af befolkningen 
hengiver sig til Shīʿisme. Befolkningen er sammensat af omtrent 72 procent 
arabere, 22 procent kurdere, og 6 procent tyrkere, turkmenere og andre 
etniske og religiøse grupperinger. Det er projekteret at det samlede 
muslimske befolkningstal i 2030 vil være 48 millioner, en stigning på hele 17 
millioner (55,4 procent) muslimer. Med den noget voldsomme stigning i 
antallet af muslimer over de kommende årtier, vil dette også have en større 
indflydelse på antallet af Shīʿa på nationalt og på globalt plan. 

Forinden den amerikanske ledet invasion af Irak i 2003, bestod 
størstedelen af den irakiske flygtning-strøm til Vesten, primært af forfulgte 
etniske og religiøse grupperinger under Saddam Husseins regime. Særskilt, 
kurdere fra Nordirak og Shīʿa fra Central- og Sydirak flygtede som 
torturoffer, politiske flygtninge eller ringe levevilkår på basis af etnisk 
tilhørsforhold. Dansk-irakere er således oftest oprindeligt Sunnī kurdisk-



 Demografi 253 

 

irakere eller Shīʿa irakere. Det er vanskeligt at fremhæve hvilken 
gruppering, der udgør hovedparten af dansk-irakere, selvom der er noget 
der kan tyde på at Shīʿa dansk-irakere udgør størstedelen (på basis af at de 
udgør majoritetsbefolkningen). Det dansk-irakiske Shīʿa fællesskab har siden 
slutningen af 1970’erne og op igennem 80’erne været stødt voksende i 
Danmark og er i det 21. århundred en af de mest veletablerede Shīʿa 
fællesskaber i Danmark. Selv med dette sagt, er der en større diversitet 
iblandt dansk-irakeres religiøse tilhørsforhold og til hvilken retslærd eller 
storayatollah de bekender sig til. Med den talstærke tilstedeværelse i 
Danmark, har de således opdelt sig i forskellige centre og forsamlingshuse 
på basis af deres Shīʿa religiøse tilhørsforhold. Hertil er der også de Shīʿa 
dansk-irakere, der betragter deres oprindelsesregion eller by som værende 
den faktor, for hvilken andre de bedst omgås med. Med dette findes 
forskellige forsamlingssteder i Danmark der enten bærer præg af religiøse 
identitetsforhold og endnu andre, der bærer præg af en etnisk gruppes 
oprindelige herkomst. I modsætning til fx dansk-iranske Shīʿa, er dansk-
irakisk Shīʿisme en folkelig bevægelse og kommer tydelig til udtryk ved dets 
karakter eller ånd i både form og praksis. Så selvom dansk-iranere og -
irakere begge bekender sig til samme troslære (med de mindre variationer 
der er mellem de forskellige retslærde), så forekommer der en rimelig stor 
forskel mellem deres religiøse identitetsforhold. Naturligvis spiller den 
kulturelle arv, der i højere eller mindre grad er inkorporeret af Shīʿismens 
ånd, en central rolle i sig selv, men selv herudover eksisterer der en 
anderledes hvis ikke en nuanceforskel i opfattelsen af ånden selv. Imidlertid 
udgør både det dansk-irakiske og iranske Shīʿa i Danmark, de to største 
Shīʿa fællesskaber i landet og har et rimeligt godt internt forhold. 

Oprindelse 
Centralirak kan passende kategoriseres som ’Shīʿismens oprindelses’ 

andet hjem – kun sekundært til Ḥijāz i nuværende Saudi Arabien. Særskilt 
under Imam ʿAlīs kortvarige kalifembede, hvor han flyttede det islamiske 
hovedsæde fra Medina til Kūfa, voksede Shīʿisme betydeligt i antal og 
indflydelse i regionen. Dette blev styrket med al-Ḥusayns opgør mod 
umayyaderne, der endte i slaget ved Karbalāʾ omtrent to årtier senere. 
Siden da har Irak været scene for en række begivenheder, der er stærkt 
tilknyttet Shīʿa imamerne og troens udvikling. I modsætning til tidlig 
Shīʿisme i Iran, var overbevisningen i Irak prydet af adskillige fraktioner, 
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grupper og bevægelser, der hver især gjorde krav på at være den rette 
udlægger af Shīʿisme. Så selvom størstedelen af en række regioner i landet 
generelt kan betragtes som værende overvejende Shīʿa dominerende fra 
tidlig tid, var det kun et mindretal, der hengav sig til standard eller 
Ithnāʿasharī Shīʿisme op igennem det 1. og 2. islamiske århundred. 
Adskillige fraktioner tilskrev troen yderliggående og ekstreme synspunkter, 
der af hovedstrømmen (som næsten aldrig udgjorde majoriteten i 
regionerne) og imamerne blev betragtet med foragt og anset som hedenske i 
deres overbevisning. Over de næste århundreder udviklede denne tendens 
sig og med dette dannede sig en kløft mellem bevægelserne iblandt Kūfa-
folket i Irak og Shīʿa iblandt Qom-folket i Iran. Hvor førstenævnte var 
scenen for talrige Shīʿa fraktioner og bevægelser, ville Qom-folket ene og 
alene hengive sig til Ithnāʿasharī Shīʿisme fra første færd. Paradoksalt var det 
primært ikke-arabere i Kūfa der spredte og tilkendegav sig til yderliggående 
fraktioner, hvor det var araberne i Qom der vedligeholdte og plejede om 
overbevisningen af Shīʿa hovedstrømmen. I løbet af det 4./10. århundred 
blev Qom skolen overskygget af det voksende Shīʿa lærdomscenter i Bagdad 
i Irak. Tendensen i epoken blandt de retslærde, var at diskutere teologiske 
spørgsmål der var relateret til islamisk teologi (ʿilm al-kalām); og ligeledes 
redegøre for islam på en rationel teologi og lovbefalet metodologi. Sheik al-
Mufīd (d. 413/1022) fra Bagdad var den første til at vende sig mod den hidtil 
traditionstro lærdom fra Qom, der blev præsenteret af hans egen mester 
Sheik al-Ṣadūq (d. 381/991). I forlængelse heraf skrev han en rettelse (tasḥīḥ) 
til sin mesters lære og omtalte de Qoms lærde som værende påvirket af 
Sunnī traditionalister. Sheik Mufīds elev, ʿAlam al-Hudā (d. 436/1044) 
bragte rationalisme et skridt videre og insisterede udelukkende på, at 
begrundelsen alene (uden hjælp fra åbenbaring) skulle anvendes til at 
beskrive fundamentet for religionen. Hans foragt over for Qom 
læredommen var endnu større end den af sin mester og anså flertallet af 
dem, som værende tilhængere af antropomorfisme (hvad angik Guds 
egenskaber) og bekendte sig til skæbnen som værende prædestineret (i 
modsætning til overbevisningen om fri vilje), samt andre ”forkætret” 
dogmer. Med dette anerkendte han ikke sandfærdigheden af traditionister, 
der fulgte Qom lærdommen og således blev deres værker, på lige fod med 
Sunnī traditionister, ikke accepteret som værende gyldige. Selv det 
kanoniske værk al-Kāfī af al-Kulaynī blev ikke skånet denne hårde dom. 
ʿAlam al-Hudā anså, at i stedet for at være afhængig af 
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overleveringstraditioner, burde fundamentet for Ithnāʿasharī 
overbevisningen bygge på princippet om konsensus (ijmāʿ). Selvom ʿAlam al-
Hudās teologiske opfattelser ikke blev accepteret af senere lærde, er han 
velkendt for sit bidrag inden for retsvidenskabelige områder. Hans elev 
Sheik al-Ṭūsī (d. 460/1067) var den første til at foreslå en mellemvej mellem 
Qom og Bagdad læredommene. Hans argumentation var, at selvom 
overleveringstraditionerne som berettet af Qom skolen teknisk set var 
berettet på enkelte udsagn (āḥād) og således ikke kunne accepteres på et 
generelt rationelt basis, var de alligevel sunde, idet de kunne blive betragtet 
under fanen af konsensus (i og med de var blevet alment anvendt af Shīʿa 
fællesskabet og i tilstedeværelsen af imamerne samt deres accept heraf). Med 
dette bragte Sheik al-Ṭūsī Qom lærdommen delvist til live igen. Nu 
fungerede overleveringstraditionerne ikke som det ultimative svar på alle 
fænomener, nok snarere fungerede de som det primære materiale efter 
Koranen, til systematisering af Ithnāʿasharī retsskolens overbevisning. Hvad 
angår de teologiske aspekter, fulgte han ubestrideligt sin mester. I løbet af 
det 5./11. århundred gik Qom skolen i opløsning og Bagdad var nu det 
største Shīʿa lærdomscenter. Det var ikke længe før Sheik al-Ṭūsī følte sig 
usikker i den daværende abbasidisk-fjendtlige hovedstad og flyttede hermed 
til Najaf i Irak. I det 6./11. århundred blev al-Ḥilla (mellem Bagdad og 
Kūfa) hovedsædet for Ithnāʿasharī læredommen, som overordnet var 
baseret på Sheik al-Ṭūsīs lære, som den fortsatte op gennem de kommende 
århundreder. 

Samtid 
Før den amerikanske ledet invasion af Irak i 2003 var styreformen en 

diktatorisk republik domineret af Baathpartiet med frontfiguren Saddam 
Hussein. Formelt har Baathpartiet været ved magten i Irak fra 1968 til 2003 
og blev først efter invasionen (og den efterfølgende politiske reorganisering) 
forbudt i Irak. Samme år erstattede USA den tidligere irakiske regering med 
et administrativt organ, ’Coalition Provisional Authority’ (CPA), hvis 
opgave var at skabe et civilt og demokratisk Irak. Hensigten var at der over 
tid kunne opbygges et nyt politisk system i landet. Saddam Hussein som var 
blevet tilfangetaget i 2003 stod for retten mellem 2005 til 2006. Han var 
blandt andet anklaget for krigsforbrydelser, folkedrab mod etniske og 
religiøse grupper (her iblandt Shīʿa) og forbrydelser mod menneskeheden 
generelt, og blev dømt til døden d. 5. november 2006. Efter en appelret, 
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som Saddam tabte, fandt hans henrettelse sted senere på året i Bagdad d. 
30. december. 

I juni 2004 overdrog CPA formelt suveræniteten til en nøje udvalgt 
irakisk regering og omtrent et halvandet år senere, blev en ny grundlov 
vedtaget ved folkeafstemning. Det politiske system som invasionen har 
støttet og som siden da er blevet tildelt størst indflydelse i Irak, var de 
traditionelle kurdiske ledere og repræsentanter for den irakiske opposition 
(primært de der op indtil invasionen i 2003 havde støttet USA’s krigsplaner). 
Kun i et meget begrænset omfang er lokale irakiske grupper engageret i 
etableringen af det nye politiske system, som siden 2003 (og op indtil 2012) 
har afspejlet sig i uroligheder og blodige konfrontationer mellem militante 
grupperinger internt og eksternt mod invasionsmagterne i Irak. I tide og 
utide har dette ført til eskalerede vold og terror samt borgerkrigslignende 
tilstande i centrale dele af landet. Årsagen til de interne uroligheder bliver 
oftest præsenteret forskelligt, alt afhængigt af hvilket medie der konsulteres. 
Hvor visse anses som værende et tegn på sekterisk vold og kamp om 
herredømme, anser andre det værende mere kompliceret end som så; heri 
udgør de udenlandske styrker en væsentlig rolle, både i form af politiske og 
økonomiske interesser. Både forinden og efter Saddam Husseins regime, 
har landets muslimske majoritetsbefolkning hengivet sig til Shīʿisme. 
Akkurat denne religiøse og etniske gruppe blev af Baathpartiet undertrykt 
og forfulgt over flere årtier. Med omvæltningen af styret og en frisk start, er 
der naturligvis et bredt ønske, håb og krav fra Shīʿa befolkningsgruppen, om 
en større tilstedeværelse i det nye demokratiske og civile Irak. Denne 
forhåbning er dog ikke et der bliver delt af Vesten, idet der blandt andet 
frygtes for den voksende Shīʿa dominans i centrale Mellemøsten. Med 
Vestens militær og politiske tilstedeværelse i landet, styrker det argumentet, 
at de interne uroligheder i landet ikke alene skyldes sekteriske kampe. 
Selvom de amerikansk ledede styrker officielt trak sig ud af landet ultimo 
2011, er det vanskeligt at bebude udfaldet af den regering amerikanerne 
overdrog og Shīʿa fællesskabets indflydelse i den nye fremtidige regering. 

Libanon 
Officielt Republikken Libanon (Jumhūriyya al-Lubnāniyya). Det 

estimerede befolkningstal i Libanon (2010) er 4,2 millioner, hvoraf 59,7 
procent (2,5 millioner) hengiver sig til islam. Det er anslået at omtrent 45-55 
procent (1,1-1,4 millioner) af den etniske muslimske befolkningsgruppe er 
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Shīʿa (primært Ithnāʿasharī, sekundært Ismāʿīlī og derefter andre 
forgreninger af Shīʿisme, såsom Alawisme og Nuṣayriyya fraktionerne). Shīʿa 
fællesskabet anses oftest som det største libanesiske muslimske fællesskab; 
hermed udgør Shīʿa over en fjerdedel af landets samlede befolkningstal. 
Udover Shīʿa fællesskabet, udgør Sunnī og kristne maronitter de to andre 
majoritetsfællesskaber i Libanon. Det armenske, græsk-ortodokse kristne og 
druser (med muslim-lignende overbevisninger) fællesskaber er blandt 
minoritetsgrupperinger i landet. Herudover findes en række diverse andre 
religiøse og etniske grupperinger, som gør Libanon til et af de lande med 
den største diversitet blandt folkets religiøse og etniske identitet. 

Over flere perioder igennem det 20. århundred har større grupper af 
libaneser søgt ophold i Europa, i særlig høj grad under og efter den 
libanesiske borgerkrig fra 1975 til 1990. De efterhånden veletablerede 
libanesiske samfund i Europa, tyder ikke entydigt på en bestemt etnisk eller 
religiøs tilhørsforhold, nok snarere er der tale om en blanding af muslimske 
og kristne libaneser. Hvad specielt angår etniske Shīʿa libaneser der 
indvandrede til Danmark, udgør de og deres efterkommere til dato en 
rimelig stor andel af Shīʿa befolkningen i Danmark. Dansk-libanesiske Shīʿa 
har blandt andet deres egne forsamlingshuse, hvor de fejrer religiøse og 
libanesiske højtider i fællesskab. 

Oprindelse 
I henhold til den klassiske sagnfortælling var Abū Dharr al-Ghiffārī, en 

af Muḥammads velkendte fæller og tilhængere af Imam ʿAlī som retmæssige 
succession af profeten, stamfaderen for Shīʿa fællesskabet i Libanon. Under 
kalifatet af ʿUthmān, var Abū Dharr rejst fra Medina til Damaskus, hvor 
han blandt andet offentligt tilkendegjorde sin stærke utilfredshed med 
kaliffen og talte til Imam ʿAlīs favør. Som led heraf sendte den daværende 
kalif ham i eksil til et fjerntliggende distrikt i Syrien (Shām). Angiveligt skulle 
Abū Dharr herfra have spredt Shīʿisme til de omkringliggende områder, 
heriblandt det der nutidigt betegnes som Republikken Libanon. Det 
fremgår uklart om Abū Dharr formåede at sprede troen alene eller med 
hjælp fra andre. Imidlertid kan denne noget legendariske fortælling ikke 
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underbygges af historiske kilder.1 Generelt er der mangel på historiske data 
om det eksakte tidsrum Tolver Shīʿisme kom til Libanon, som over tid har 
mundet ud i en række formodninger og påstande, der ud fra et historisk 
perspektiv ikke kan underbygges.2 Samtidige historikere og islamforskere 
tendere generelt til at datere Shīʿismens tilstedeværelse i Libanon til omkring 
det 3./9. århundred. Dette fællesskab voksede betydeligt i området op indtil 
det 6./12. århundred, selvom kilder ikke nævner hvilken Shīʿa bevægelser 
(Zaydī, Ismāʿīlī, Ithnāʿasharī, Ghulāt) der her er tale om. Nyere islamstudier 
påpeger at Shīʿa familier i nuværende Libanon har deres oprindelse fra 
yemenitiske stammer (sydlig Arabien) der migrerede til området i slutningen 
af det 4./10. århundred.3 De udvandrede til Jabal ʿĀmil (’ʿĀmil-bjerget’), en 
betegnelse der dækker over daværende Øvre Galilæa (Jalīl): nuværende 
nordlig Palæstina og sydlig Libanon. Hamdān-klanen der bekendte sig til 
Tolver Shīʿisme, var en af de tidligste yemenitiske klaner i nuværende 
Libanon. Tilsvarende andre klaner fra ʿĀmila-stammen, bosatte de sig i 
Syrien og Palæstina samt dele af Jordan og Libanon. Historiske kilder 
bekræfter, at den yemenitiske ʿĀmila-stamme, hvorfra navnet Jabal ʿĀmil 
med en vis sikkerhed også udspringer, var politisk aktive i området under 
Umayyad-dynastiet (r. 40-132/661-750) der herskede i det 1.-2./7.-8. 
århundred. Selvom der med en vis grad eksisterede en rimelig Shīʿa 
tilstedeværelse i store dele af Libanon forinden det 4./10. århundred, var det 
først herfra at større Shīʿa fællesskaber var tilstedeværende i daværende 
Shām (Syrien, Libanon, Palæstina og østlig Jordan). Den voksende Shīʿa 
tilstedeværelse skal ses i lyset af deres midlertidige dominans af det større 
islamiske rige. Det var en æra hvor både Shīʿa Ismāʿīlī fatimider dynastiet 
(295-566/908-1171) fra Kairo, og Zaydī/Ithnāʿasharī Shīʿa under buyiderne4 

 
1 Motivation for at koble Shīʿismens oprindelse i Libanon med en så velanset fælle af profeten 

Muḥammad er ikke vanskelig at begribe; med et kan Shīʿa fællesskabets ’retmæssige’ tilstedeværelse 
(og autoritet) underbygges ud fra et historisk og islamisk perspektiv. 

2 Fx tidlige vestlige islamforskere fra begyndelsen af det 20. århundred påstod at iranerne var 
stamfædre til Shīʿisme i Libanon. Denne påstand som med en vis sikkerhed er en fejlslutning, 
strømmer primært fra orientalisternes litteratur om Shīʿisme fra æren der byggede på påstanden om 
at Shīʿisme som religion var af iransk oprindelse. 

3 Seneste genetiske og arvbiologiske undersøgelser bekræfter denne tese, se særskilt Zalloua et 
al. “Y-Chromosomal Diversity in Lebanon Is Structured by Recent Historical Events” (The American Journal of 
Human Genetics 2008). 

4 Shīʿa buyiderne dominerede, mens Sunnī abbasiderne bevarede kalifembedet selvom de var 
frataget herredømmet. Indledningsvis var Zaydī gruppering foretrukket blandt buyiderne, hvorefter 
det over tid fik en bredere appel blandt andre Sunnī muʿtaziliterne og forskellige Shīʿa grupperinger: 
herunder fik Ithnāʿasharī Shīʿisme fodfæste. 
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(319-446/932-1055) fra Bagdad udgjorde Shīʿa magtbalancen. Nævneværdigt 
er det at Ismāʿīlī fatimidernes herredømme i det 4.-5./10.-11. århundred 
omfattede store dele af nuværende Libanon. Ismāʿīlī som herskede fra Kairo 
ville aldrig systematisk tvangskonverterer folket i deres imperium. Med dette 
kan det formodes at den syriske Tolver Shīʿisme der var spredt til Libanon, 
foruddaterede indførelsen af fatimidernes herredømme. På basis heraf er 
det sikkert at Tolver Shīʿisme eksisterede fra det 3.-4./9-10. århundred og 
fremefter i Libanon, selvom det konsekvent ikke kan udelukkes, at der også 
har været mindre Shīʿa fællesskab forinden denne tidsalder. 

Selvom størstedelen af nutidige Shīʿa lever i sydlig Libanon, koncentreret 
specielt i den vestlige del af Beirut, Bekaadalen (Biqāʿ) og Jabal ʿĀmil 
området, var der i det 5./11. århundred en rimelig stor Shīʿa tilstedeværelse i 
hvad der nu betegnes som den kristne og Sunnī nordlige Libanon. 
Størstedelen af byen Tripoli var beboet af Shīʿa samt at medlemmer af Shīʿa 
klaner fra ʿAmmar-stammen var guvernører af den nordlige Levanten 
(nuværende nordlig Syrien og Libanon langs den østlige Middelhavskyst) 
under fatimiderne eller begyndelsen af seldsjukkerne. Det var med de 
kristne korstog, der bestod af en række felttog mellem 5.-7./11.-13. 
århundred, der drastisk ville formindske Shīʿa tilstedeværelsen i Shām 
(heriblandt også nuværende Libanon). De tidligere magtpositioner som var 
besat af Shīʿa, fx guvernørembedet af Levanten blandt ʿAmmar-stammen, 
var ikke længere at finde efter Tripolis fald til korstogterne. Den drastiske 
formindskelse af Shīʿa fællesskabet i hele regionen var både på grund af 
lidelserne der blev påført fællesskaberne under korstogene, såvel som den 
senere kontrol over området af Sunnī sultaner (specielt under Saladin, 
[Ṣalāḥ al-Dīn]) under ayyubiderne og senere mamlukkerne). Shīʿa 
indflydelsen og magten i området faldt drastisk herefter. Over de næste 700 
år ville de blive regeret af Sunnī dynastier, der i højere eller mindre grad var 
Shīʿa fjendtlige. I slutningen af det 7./13. århundred ville mamlukker 
sultanen udføre blodige pogromer direkte målrettet mod Shīʿa fællesskabet, 
som de bogstaveligt prøvede at indsnævre. I nordlig Libanon (ved Jabal 
Akbar og al-Dinniya) var det større Shīʿa fællesskab erobret af Sunnī 
mamlukkerne fra 1291 og fremefter, hvor Shīʿa befolkning enten blev 
tvangskonverteret til Sunnīsme eller opløst på grund af forfølgelse 
(efterfølgende erstattet af Sunnī immigranter). Kisrawān distriktet af 
Libanonbjergene, der på daværende tidspunkt også havde en større Shīʿa 
befolkning, blev erobret af mamlukkerne i 1305. Under mamlukkernes 
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herredømme gik Shīʿa fællesskabet i opløsning i området, hvor deres 
territorium blev bosat af kristne maronitter og Sunnī turkmener; begge 
grupperinger blev tildelt centrale strategiske områder i Shām, Libanon og 
omegnen. Senere under Osmannerriget (11./17. århundred) blev det 
indsnævret Shīʿa fællesskab af Kisrawān distrikt yderligere forfulgt af kristne 
maronitter. Ved brug af både tvang og opkøb, formåede de at bosætte 
talrige Shīʿa landsbyer og tage områderne i egen besiddelse. 

Republikken Libanon 
På trods af forfølgelse, tvangskonvertering og udsættelse af Sunnī og 

kristen dominans fra det 5./11. århundred og op indtil midten af det 19. 
århundred, har Shīʿa fællesskabet formået at udgøre en betragtelig andel af 
det samlede befolkningstal i moderne Libanon. Af de omtrent halvanden 
million Shīʿa libanesere i år 2010, lever omtrent 800.000 i den vestlige del af 
hovedstaden Beirut og den sydlige forstad af Beirut, hvor resten primært er 
fordelt i sydlige Libanon, navnlig Bekaadalen (al-Biqāʿ) og Jabal ʿĀmil 
området. Til dato eksisterer der kun afgrænset mindre Shīʿa fællesskaber i 
Kisrawān distriktet, der nu er bosat af overvejende kristne maronitter. 
Samme mønster ses også i nordlig Tripoli, der i moderne Libanon primært 
er bosat af Sunnī og kristne. De omtalte Shīʿa områder i moderne Libanon 
med større Shīʿa fællesskaber er ikke geografisk nærliggende eller 
sammenhængende, hvortil fællesskaberne i hvert enkelt område har udviklet 
deres egne karaktertræk over tid. Eksempelvis har Shīʿa af Jabal ʿĀmil 
generelt ikke udvandret til andre områder og i flere århundreder levet i et 
feudalt samfund: her arbejdede de oftest inden for landbrug, til fordel for 
grundejeren og godsejerne. Til gengæld ville herremændene yde beskyttelse 
og mægle i interne sager blandt lokalbefolkningen. I modsætning hertil har 
Shīʿa fra Bekaadalen i over århundreder været nomadiske og kan i mindre 
grad betegnes som et samfund i nutidig forstand. De var ikke i ligeså høj 
grad domineret af herremænd, men nok snarere var tilhørsforholdet og 
loyalitetstro over for klanen. Selvom Shīʿa fællesskaberne på tværs af 
områderne i moderne Libanon bekendte sig til samme overbevisning, kan 
det samme ikke blive sagt om deres politiske opfattelser igennem de seneste 
århundreder. Årsagen hertil skal ses i lyset af de unaturlige landegrænser 
der betegner nutidige Libanon. Disse grænser eksisterede ikke før 1920’erne 
hvor den daværende franske autoritet, i fællesskab med briterne, besluttede 
at skabe et territorium der var adskilt fra Syrien og Palæstina. Dette nye 
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territorium, der her inkluderede Jabal ʿĀmil og Bekaadalen (de to områder 
med større Shīʿa fællesskab), blev med et forenet under en fælles betegnelse 
og er siden da omtalt som Shīʿa, uafhængig af tilhørsforhold. Historisk har 
området forinden det 19. århundred adskillige gange været under skiftene 
autoriteter og herskere, oftest ikke samme administration der dominerede 
Jabal ʿĀmil og Bekaadalen på ene og samme tid. Når Shīʿa fra moderne 
Libanon omtaltes til dato, er det vanskeligt at generalisere bredt over alle 
Shīʿa fra de forskellige områder, særskilt hvad der angår deres sociale-
politiske idelogier og overbevisninger. Som en religiøs gruppe, er Shīʿa i 
Libanon siden d. 18. århundred og fremad, i daglig tale blevet omtalt som 
metwalier (sing. mutawālī, plur. matāwila). Selvom oprindelsen af tilnavnet 
stadig til dato er uklart, tyder det på at betegnelsen er forbundet med 
loyalitet inden for Shīʿisme over for Imam ʿAlī, der traditionelt omtales som 
’Guds forvalter’ (walī allāh, egl. ’Guds ven’ med betydningen af formynder 
og forvalter af Guds religion). 

Efter den franske autoritets oprettelse af de nye landegrænser, støttede 
blandt andet Shīʿa fra Bekaadalen den syriske revolte. Kort herefter ville 
druserne i 1925 gøre oprør mod den franske autoritet. I frygt for at Shīʿa fra 
Jabal ʿĀmil måske også ville støtte den syriske revolte, indvilligede den 
franske autoritet i 1926 at acceptere, at Shīʿa områderne kunne have deres 
egne retskredse, der var baseret på den jafaritiske retsskole – en forespørgsel 
som de tidligere havde gjort krav på. Herfra og frem kan Shīʿa fællesskabet 
fra et religiøst perspektiv anses som et legitimt uafhængigt fællesskab i 
moderne Libanon. Med et blev det religiøse hierarki legitimeret og ville 
samtidig være forkæmperne for Shīʿa sagen. I kølvandet heraf ville det nu 
religiøst ledede Shīʿa fællesskab stille krav til den siddende regeringsmagt om 
blandt andet lige arbejds- og levevilkår. I forhandlingerne der resulterede i 
Libanons officielt uafhængighedserklæring i 1943, indgik de kristne og Sunnī 
grupper en uskreven aftale, nationalpagten. Under interne forhandlinger 
mellem disse blev der enighed om at republikkens præsident skulle være en 
kristen maronit og statsministeren skulle være Sunnī. Det var ikke før 1947 
at Shīʿa fællesskabet formåede at pålægge regeringen at formanden for 
parlamentet, nationalforsamlingen, skal være Shīʿa. Den lovgivende magt 
ligger hos nationalforsamlingens medlemmer, der er fordelt mellem 
muslimer og kristne. De vælges på almindelig forholdstalsvalg med 
udskrevet valg hver fjerde år. Den udøvende magt ligger hos regeringen, 
der ledes af Sunnī statsministeren, som besidder stillingen i seks år og 
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umiddelbart kan genvælges. I øvrigt er statsministeren ansvarlig over for 
parlamentet. Shīʿa formanden eller præsidenten for parlamentet vælges 
tilsvarende for en periode af seks år. I 1990 gennemgik forfatningen endnu 
engang ændringer, hvor præsidentens indflydelse blev beskåret til fordel for 
Sunnī statsministeren. Dette er primært kommet den Sunnī libanesiske 
befolkningsgruppe til gode, selvom der angiveligt påstås at det skulle afspejle 
muslimernes øgede andel af det samlede befolkningstal. 

Tilsvarende de sidste mange århundreder har Libanon op gennem det 
20. og 21. århundred også været scene for en række religiøse og politiske 
konflikter. I højere eller mindre grad har dette enten påvirket hele landets 
befolkning eller bestemte etniske og religiøse grupper. I kontekst af 
Shīʿisme—både som en politisk, spirituel og religiøs overbevisning—og 
moderne Libanon, er særskilt to politiske bevægelser nævneværdige, navnlig 
AMAL og Hizbollah. I 1975 stiftede Mūsā al-Ṣadr (d. 1978) organisationen 
AMAL (et akronym for ’Afwāj al-Muqāwama al-Lubnāniyya’ (Den 
Libanesiske Oprørsbevægelse); senere også kendt som ’Ḥaraka Amal’ 
(’Amal bevægelsen’ el. bare ’Amal’), hvor termen amal betegner ’håb’ på 
arabisk). Bevægelsen blev skabt som en masseprotest målrettet den 
libanesiske regering for dens manglende hensynstagen til Shīʿa fællesskabet, 
fremfor et politisk parti i snæver forstand. Selvom bevægelsens retorik fra 
første færd ikke var præget af Shīʿa idealer, blev den hurtig stemplet som 
sådan én – særskilt med Mūsā al-Ṣadrs baggrund og det at bevægelsen blev 
støbt i en Shīʿa region. Amal var også unik af sin tid, da det var den første 
Shīʿa bevægelse i Libanon, der var uafhængig af de ellers dominerende Shīʿa 
klaner i regionen. Senere ville bevægelsen blive en militant og politisk 
organisation. Tre signifikante begivenheder fandt sted i slutningen af 
1970’erne, som fremadrettet ville styrke bevægelsen. Den første var den 
israelsk ledede invasion af Sydlibanon i marts 1978. Invasionen blev set som 
et militær nederlag for Den Libanesiske Nationale Bevægelse (LNM) og Den 
Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO), der op indtil da havde haft 
kontrol over regionen. Det var i dette tomrum Amal tilbød beskyttelse til 
Shīʿa fælleskabet i den sydelig region – et tiltag der ville bringe sympati for 
bevægelsen og senere fungere som et område for rekruttering af nye 
medlemmer. Den anden begivenhed var Mūsā al-Ṣadrs mystiske bortkomst 
under en rejse fra Libyen til Rom. Selvom det førte partiet ud i en større 
forvirring, styrkede det bevægelsen på sigt. Den sidste begivenhed var den 
islamiske revolution i Iran i 1979 – selvom dette skete langt fra Libanon, 
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styrkede det den brede Shīʿa sag. Alle tre begivenheder skete med under et 
års mellemrum. Det var under disse omstændigheder Amal havde 
muligheden for at etablere sig som et dynamisk Shīʿa politisk parti i 
Libanon. 

I starten af 1980’erne så endnu en Shīʿa libanesisk bevægelse dagens lys, 
Hizbollah (ar. ’Ḥizb Allāh’ [Guds parti]). I modsætning til Amal, var 
Hizbollah fra første færd en militant bevægelse, der kan karakteriseres som 
en paraplyorganisation for forskellige radikale Shīʿa grupperinger. 
Tilsvarende Amal var de også aktiv modkæmpere af den israelsk ledede 
invasion. Først fra 1982 og frem blev de bredt kendt offentligt, specielt i lyset 
af deres succesfulde sejre i kampe mod besættelsesmagten. Siden dets 
oprindelse har partiet gennemgået en række interne reformer. Fra 
slutningen af det 20. århundred og frem har Hizbollah i langt højere grad 
lagt afstand fra radikale Shīʿa grupperinger og etableret sig som et bredt 
midterparti, med budskabet om en panislamisk stat i Libanon. Med den 
ændrede agenda prøver Hizbollah nu at appellere til både Sunnī og Shīʿa 
fællesskabet i Libanon. I Danmark og resten af Vesten er Hizbollah et af de 
partier, der har en bred vifte af sympatisører, dette både blandt Shīʿa og 
Sunnī fællesskabet. De bliver betragtet som en af de få islamiske partier som 
tør vove at tage kampen op mod besættelsesmagten i Palæstina. Hertil er 
Hizbollah et af de partier, hvor muslimer i Vesten identificerer sig med på 
forskellige niveauer. Hvor kun mindretallet af vestlige muslimer er aktive 
medlemmer og (økonomisk) støtter partiets politiske agenda, er størstedelen 
sympatisører for deres sociale og religiøse idealer. Specielt under krigstider 
har Hizbollah formået at vise deres værd, ved blandt andet at imødekomme 
civile befolkningsgrupper på deres præmisser; dette gennem forskellige 
services så som gratis sundhed og læge-konsultation, hjælp til genopbygning 
af hærgede ejendom, opbygning af børnehaver og lignende sociale 
initiativer. Disse tiltag styrkede ikke kun Hizbollah blandt 
lokalbefolkningen, men i ligeså høj grad deres billede udadtil som en 
islamisk humanitær organisation. I Danmark er både dansk-libanesiske samt 
andre muslimske Shīʿa og Sunnī grupperinger stærkt sympatisører af 
Hizbollah, specielt bevægelsens ideologiske fundament og deres kamp mod 
besættelsesmagten. Hvad der angår Hizbollah som en politiske bevægelse, 
er der langt større uenighed blandt herboende Shīʿa. USA og 
besættelsesmagten i Palæstina har siden da betegnet Hizbollah som en 
terrororganisation, en opfattelse der er bredt accepteret blandt regenterne i 



264  Shīʿisme ‒ Oprindelse, Tro & Praksis  

 

de europæiske lande. Hermed bliver bevægelsen i Vesten generelt stemplet 
som ”islamisk” og ”terroristisk”, uden at differentiere mellem bevægelsens 
politiske ideologier og sociale agenda. I modsætning hertil er muslimer i 
Europa i langt højere grad bevidste om, hvilken gruppe de identificerer sig 
med og om de støtter bevægelsen spirituelt, politisk eller økonomisk. Oftest 
er denne støtte ikke altomfattende, idet nogle fx støtter bevægelsen for dets 
ideologi eller religiøse karakter, selvom de ikke nødvendigvis er tilhængere 
af gruppens brede politiske agenda. I øvrigt deltager europæiske muslimer 
også oftest i aktiviteter af adskillige islamiske grupperinger – undertider 
samtidig. Ligeså er der individer, der er knyttet til en bestemt gruppe på 
basis af deres etniske oprindelse frem for gruppens sociale og politiske 
standpunkter. Aforismen ”en mands terrorist er en anden mands 
frihedskæmper” er i dette henseende et rummende udtryk for opfattelsen 
blandt muslimske tilhængere og sympatisører af bevægelsen i Danmark og 
resten af Vesten. 

Saudi Arabien 
Officielt Kongeriget Saudi-Arabien (Mamlakat al-ʿArabīyya al-

Suʿūdīyya) som navngivet efter den nuværende herskende Āl Saʿūd familie. 
Det estimerede befolkningstal i Saudi Arabien (2010) er 26,2 millioner, 
hvoraf 97,1 procent (25,4 millioner) hengiver sig til islam. Hertil befinder der 
sig omtrent 5-6 millioner borgere i landet uden saudiarabisk 
statsborgerskab, primært som fremmedarbejdere. Det er anslået at omtrent 
10-15 procent (2,5-3,3 millioner) af den etniske muslimske befolkningsgruppe 
er Shīʿa (primært Ithnāʿasharī, sekundært Ismāʿīlī).1 Med dette udgør den 
muslimske befolkningsgruppe som en helhed 1,6 procent af verdens 
muslimer, hvor Shīʿa som befolkningsgruppe udgør omtrent 1-2 procent af 
verdens samlede Shīʿa befolkningstal. Shīʿa i Saudi Arabien og mere 

 
1 Selvom Shīʿa befolkningsgruppen er opgjort til at udgøre 10-15 procent af det samlede 

befolkningstal, er det vanskeligt at estimere det helt præcise tal/procentmæssige sats. Dette skal ses i 
lyset af at der er en signifikant uoverensstemmelse mellem offentlige statistikker, internationale 
meningsmålinger, pressemeddelelser og oppositions udgivelser. Offentlige instanser tenderer 
generelt til at fastslå lave tal (hvis nogle overhovedet) for Shīʿa befolkningen i Saudi Arabien (ligeså 
gældende i andre dele af Den Arabiske Halvø), mens oppositionen er tilbøjelig til at overdrive de 
relevante data. Desuden er opgørelserne oftest udarbejdet ud fra løse terminologier, såsom 
befolkningstallet af ’indbyggertal’ (inklusiv fremmedarbejdere og andre) med det regulære ’etniske’ 
indbyggere. Dette skal således ses i kølvandet af de yderst strenge love om naturalisering og måden 
hvorpå ’etniske’ beboere adskilles fra fremmedarbejdere som har været bosat i landet i årtier uden 
statsborgerskab. 
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generelt i Den Arabiske Halvø udgør en etnisk mindretal, hvortil der også er 
en mindre Shīʿa grupper med anden etnisk herkomst fra Indien, Iran, 
Libanon og Pakistan. 

Saudi Arabien er blandt de lande i Mellemøsten, der har den laveste 
rate af udvandring. Saudiaraber med et længere varigt ophold i Europa, er 
her oftest i forbindelse med arbejde eller studie. I Skandinavien og 
Danmark er der mindre end en håndfuld saudiarabiske familier, hvoraf kun 
et par enkelte kan have Shīʿa rødder fra Saudi Arabien. I slutningen af 
1990’erne var der højst en mindre håndfuld familie med saudiarabisk 
oprindelse i Danmark, hvoraf kun en enkelt bekendte sig til Shīʿisme. 

Oprindelse 
Den Arabiske Halvø, hvoraf nuværende Saudi Arabien omfatter 

størstedelen af området, har over de sidste adskillige århundreder været 
under forskellige herskeres herredømme. Området, der under profeten 
Muḥammads levetid primært var styret af arabiske stammesamfund, 
fortsatte op igennem middelalderen med at identificere sig med 
stammekulturen. Tilhørsforhold og alliancer var på daværende tidspunkt 
forbundet til både territorium (fx vest eller øst Arabien), denomination 
(Shīʿa-Sunnī i en bred forstand og Ḥanbalī-Wahhābī, Jaʿfarī, Ismāʿīlī, Shāfiʿī 
i en snæver forstand) og klan/stamme-samfundet. Det er først op igennem 
det 18. og 19. århundred at størstedelen af halvøen officielt betegnes som 
kongedømmet Saudi Arabien. Dette gør det naturligvis vanskeligt at snakke 
om nuværende Saudi Arabien uden også at inkludere det noget bredere 
perspektiv om daværende Arabien eller Den Arabiske Halvø. Geografisk er 
Arabien en halvø der ligger i Sydvestasien mellem Den Persiske Golf mod 
øst, det Røde Hav mod vest, Det Arabisk Hav mod syd og strækker sig i 
norden op i ørkenlandskabet af nuværende Irak, Syrien og det østlige 
Jordan. I kontekst af Shīʿismens oprindelse i Arabien er det vestlige og 
østlige Arabien, der er af særskilt interesse.1 

 
1 Nuværende Bahrain der udelukkende består af en øgruppe ved kyststrækningen i det østlige 

Arabien er behandlet separat i afsnittet om Bahrain (se s. 91), tilsvarende nuværende Irak (hvis 
sydlig dele indgår i det nordlige Arabien) blevet behandlet separat (se s. 95). Nuværende Yemen, 
Oman og de Forenede Arabiske Emirater i syd, og Jordan og Kuwait i nord Arabien er her kun 
blevet beskrevet ud fra daværende Arabien og kun flygtigt nævnt som selvstændige lande i moderne 
tid. 
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1. Vestlige Arabien (Ḥijāz) 
Området der generelt betegnes som Ḥijāz, løber langs det Røde Hav, 

fra den nordvestlige Tābuk, gennem Medina og ned til Mekka provinsen i 
nuværende Saudi Arabien. Området der udgør den vestlige del af Arabien, 
hvor to af muslimernes helligste byer ligger, navnlig Mekka og Medina, er 
historisk også fødestedet til den islamiske tidsregning (hijra) (der begyndte 
med profetens Muḥammads senere udvandring fra Mekka til Medina). 
Størstedelen af islams absolut tidligste historie har rødder i Ḥijāz, hvorfra 
det spirende muslimske fællesskab voksede sig til en betydelig stor nation 
(umma), der strakte sig over vidt forskellige kontinenter. Shīʿisme har også sin 
oprindelse i området hvor byen Medina under profeten Muḥammads sidste 
leveår udgør en særskilt rolle. Siden profeten Muḥammads udvandring til 
Medina, er byen kendt for dets Shīʿa indbyggere, hvoraf de primært var 
fæller eller efterkommere af profetens Ahl al- Bayt. Fire af de tolv imamer, 
navnlig al-Ḥasan b. ʿAlī (d. 50/670), ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn (d. 95/713), 
Muḥammad al-Bāqir (d. 114/732) og Jaʿfar al-Ṣādiq (d. 148/765), 
spenderede størstedelen af deres liv i Medina og er siden da også jordfæstet i 
byens gravplads, Baqīʿ al-Gharqad. Ydermere er profetens datter Fāṭima 
(ægtefælle til Imam ʿAlī) også begravet i Medina. Adskillige senere rejsende 
og forfattere i Ḥijāz bekræfter Shīʿa fællesskabets tilstedeværelse i området 
op igennem den formative periode og helt igennem middelalderen. Med 
undtagelse af fatimider dynastiet fra 365/976 til 566/1171, hvor Ismāʿīlī 
kalifferne fra Kairo officielt var anerkendte som herskere over Mekka og 
Medina, har området altid været under Sunnī suverænitet. Historisk er der 
berettet om relativ store Shīʿa fællesskaber bosat i de to hellige byer, både 
urbefolkningen og senere immigranter, helt op indtil det 10./16. århundred. 
Med Osmannerrigets kontrol af området fra 922/1517 og fremad, ville 
autoriteten mere elle mindre offentligt diskriminere Shīʿa generelt og 
specielt Shīʿa valfartsrejsende til området. Det var særskilt Shīʿa 
pilgrimsrejsende til Mekka og helgenbesøg til profeten Muḥammads, 
imamernes og deres efterkommeres grav i Medina, som skabte røre blandt 
osmannerne. Dette skal ses i kølvandet af Sunnī Osmannerrigets daværende 
konflikt med Shīʿa safaviderne fra Iran. Til tider havde denne konflikt 
direkte følger på Shīʿa urbefolkning i Ḥijāz. Fx ville Shīʿa fællesskabet, der 
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levede i udkanten af Medina, bedre kendt som Nakhāwila,1 døje med 
restriktionerne af den Sunnī dominerende autoritet. De fik blandt andet 
ikke lov til at bosætte sig inden for Medinas bymure eller at begrave deres 
afdøde i Baqīʿ al-Gharqad gravpladsen (ved siden af profeten Muḥammads 
og imamernes gravpladser). Fra 1805 til 1812 under wahhābitternes direkte 
eller indirekte kontrol over Medina og deres senere vedvarende kontrol over 
Ḥijāz fra 1926, har det vist sig at have endnu større følgere for Shīʿa 
urbefolkning, immigranter og valfartende til området. Adskillige forhold og 
restriktioner fra de dominerende wahhabī-Saudi regenter begrænsede Shīʿa 
i at udøve deres religion til fulde, hvilket førte til at Shīʿa til tider så sig 
nødsaget til at ty til forsigtighedsforstillelse (taqiyya, se s. 351) på grund af 
frygt for deres liv. Selv med disse vanskelige forhold har Shīʿa fællesskabet i 
Ḥijāz, særskilt Medina og omegnen, overlevet til dato. 

2. Østlige Arabien 
I modsætning til det vestlige Arabien, har østlige Arabien siden den 

formative islamiske periode været scene for magtkampe, som har udspillet 
sig mellem Shīʿa og Sunnī grupperinger. Både Ismāʿīlī og standard 
Ithnāʿasharī Shīʿa har haft hver deres rolle i konfrontationer med de 
forskellige lokale Sunnī stammer. Selvom begge bevægelser bredt betegnes 
som Shīʿa, er der en markant forskel i deres ideologiske opfattelser. Dette 
kommer klart til udtryk med den daværende Ismāʿīlī Qarmaṭī bevægelses 
succes i østkysten af Den Arabiske Halvø og etablering af deres egen stat i 
Bahrain (se mere herom i afsnittet om Bahrain). I år 311/923 under 
lederskabet af Abū Ṭāhir (yngste søn af Qarmaṭī bevægelsens stifter Abū 
Saʿīd al-Jannābī), ville Ismāʿīlī bevægelsen starte en serie af voldsomme 
felttog ind i syd Irak (særskilt Baṣra og Kūfa) hvor de plyndrede 
valfartsrejsende og -karvaner. I 317/930 opnåede Ismāʿīlī Qarmaṭī 
bevægelsen deres højdepunkt, da de plyndrede Mekka under 
valfartsperioden. Qarmaṭī Ismāʿīlī Shīʿa udførte en barbarisk massakre 
blandt urbefolkningen og de valfartende i Mekka – hvor deres færden i 
området var overalt hærgende, ødelæggende og myrdende. Qarmaṭī 
handlinger strømmede primært ud fra deres ideologiske bekendelse til 

 
1 Ordet ’Nakhāwila’ stammer fra ordet nakhl (palmetræ). Navnet er udledt fra det faktum at dets 

tilhængere var bosat i palmelunden syd for Medina. Siden da blev de tvunget til at forlade området 
under pariaer-lignende forhold. Et medlem af Nakhāwila folket betegnes som Nakhīlī. 
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antinomisme (ibāḥa) og hermed tilsidesættelse af alle islamiske kendelser 
(sharīʿa) (som de betragtede kun var pligtige for simple og usofistikerede 
mennesker). Som resultat heraf anså muslimer generelt og heriblandt også 
Ithnāʿasharī Shīʿa, Ismāʿīlī Qarmaṭī bevægelsen som værende uden for 
rammerne af islam. I en væsentlig periode havde denne yderliggående 
Ismāʿīlī bevægelse alligevel kontrol over adskillige handelsknudepunkter og 
pilgrimsruter i det østlige Arabien. Op indtil det 9./15. århundred havde 
visse Qarmaṭī Ismāʿīlī fraktioner en større rolle i området, selvom der 
allerede fra det 6./13. århundred var et gradvist skift blandt Shīʿa i regionen 
fra Qarmaṭī Ismāʿīlī til Ithnāʿasharī. Tilsvarende Shīʿa i det vestlige Arabien, 
ville Shīʿa i den østlige del også lide af wahhābittiske streng, konservativ og 
puritansk udlægning af islam. Flere anti-Shīʿa bevægelser, særskilt den 
religiøs-militante Ikhwān-bevægelse (’Ordensbrødre’), opstod i den anden 
halvdel af det 12./18. århundred og forsatte op igennem wahhabī-Saʿūds 
vedvarende kontrol over det østlige Arabien i 1913. I en islamisk kendelse 
(fatwa) dateret fra 2. februar 1927, krævede de religiøse Ikhwān lærde fra 
Najd regionen over for regenten Ibn Saʿūd, at der skulle køres en hårdere 
kurs mod Shīʿa grupperingerne i riget. I kendelsen, som Ibn Saʿūd 
stadfæstede, krævede de at Shīʿa der levede under hans herredømme skulle 
”overgive sig til sande muslimer og ikke have tilladelse til at udføre deres 
vildledte religiøse ritualer i offentligheden”. Selvom denne påtvunget 
konvertering til Wahhābisme blev ophævet fra 1930, har forholdende aldrig 
stoppet med at være anspændte. Shīʿa urbefolkning og immigranter har som 
en større minoritets befolkning overlevet til dato i den olierige al-Aḥsāʾs 
(eller al-Ḥasāʾs) østlige del (officielt kaldt den ’Østlige Provins’ (al-Sharqiyya) 
siden 1952) ud mod Den Persiske Golf 

Āl Saʿūd styre 
Den nuværende konge af Saudi Arabien er kong ʿAbd Allāh b. Abd al-

ʿAzīz. Efter kong Fahd b. Abd al-ʿAzīz gik bort ved slagstilfælde i 1995, blev 
halvbroderen ʿAbd Allāh udnævnt som konge af Saudi Arabien samme år. 
Siden oprettelsen af det moderne Saudi Arabien har riget altid fungeret som 
et enevælde, hvor kongen som enkelt person råder over hele statsmagten. 
Tronen er ikke arvelig, idet kongen vælges blandt og af Saʿūd-familiens 
prinser i samråd med religiøse ledere. Selvom den royale familie vedtog en 
grundlæggende regeringslov i marts 1992 hvor kongen skal rette sig efter det 
islamiske retssystem (sharīʿa), er disse forskrifter på ingen måde en forfatning 
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eller indskrænkning af kongens udøvende magt. Kongen alene har den 
udøvende magt og udpeger en regering til at hjælpe sig. De islamiske 
grundtekster (dvs. Koranen og profeten Muḥammads sædvane) som er 
underlagt Wahhābismens tolkning, fungerer som landets konstitution – 
selvom landet ikke har en officiel konstitution. Siden Āl Saʿūd familiens 
herredømme har der aldrig været folkevalg, og politiske partier og 
borgervalg i kongeriget er forbudt. Ved det første kommunalvalg i 
kongeriget i 2005, var kvinder ikke opstillingsberettiget. Som led af de mere 
moderate politiske reformer som kong ʿAbd Allāh har prøvet at indføre, 
annoncerede han september 2011, at kvinder vil være opstillingsberettiget og 
have stemmeret ved næste kommunalvalg. Ydermere ville de saudiarabiske 
kvinder fremover have mulighed for at indtræde som fuldgyldige 
medlemmer af det rådgivende organ (shūrā). Organet som først blev oprettet 
i 1993 har ingen lovgivende beføjelser, men kan kun foreslå love. 

Saudi Arabien domineres af den streng, konservativ og puritansk 
Ḥanbalī Sunnī udlægning af islam, hvor Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb (d. 
1206/1792) krediteres som stamfaderen (hvorfra navnet Wahhābisme også 
udspringer). Siden kongerigets oprettelse har denne ideologi fungeret som 
reference for de forskellige stater, som Saʿūd-slægten har forsøgt at etablere, 
således også det moderne Saudi Arabien. Tilsvarende har den nuværende 
kongefamilie et tæt samarbejde med wahhābittiske lærde. Denne strenge 
fortolkning af islam, er blandt andet stærkt fordømmende over for Shīʿisme, 
der anses som værende en afvigende eller kættersk sekt. Selvom de styrkede 
politiske relationer på international plan over de sidste årtier har nedtonet 
den noget skarpe retorik i den offentlige sfære, er den underliggende 
religiøse betragtning af Shīʿisme som en kættersk sekt uændret. Shīʿa 
befolkningsgruppen i store dele af kongeriget har i højere eller mindre grad 
levet med restriktioner, undertrykkelse og frihedsfratagelse under Āl Saʿūd 
familiens kongedømme. 

 
Udover Nakhāwila Shīʿa i det medinske landskab, eksisterer der andre 

etniske Shīʿa-minoritetssamfund rundt omkring i Ḥijāz i det 21. århundred, 
fx Shīʿa stammer der er bosat i Wadi al-Faraʾ (et område små tres kilometer 
sydvest for Medina). Siden den anden halvdel af det 12./18. århundred, har 
Shīʿa befolkningsgruppen dog været koncentreret i den Østlige Provins, 
specielt i al-Aḥsāʾ og Qaṭīf. Al-Aḥsāʾ og de omkringliggende regioner har 
landets største Shīʿa befolkningstæthed, hvor de her udgør omtrent to 
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tredjedel af indbyggertallet. Bortset fra mindre landbrug, kystfiskeri og 
lignende erhverv langs kyststrækningen op gennem det 13./19. århundred, 
var landskabet prydet af ørkenområder og relativ barske forhold. Det var 
først med opdagelsen af store mængder olie i 1938, at området betydeligt 
ændrede sig. Med et befandt størstedelen af landets Shīʿa befolkning sig i det 
mest strategisk afgørende område i kongeriget, hjemmested for verdens 
største oliereserve. Med de nu 40 til 60 procent af den lokale arbejdskraft, 
der udføres af lokale Shīʿa, selvom Shīʿa arbejderne (oftest) er af lavere 
stilling til sammenligning med Sunnī inden for samme branche, udgør Shīʿa 
lokalbefolkning trods alt en stor andel af den globale verdenshandel med 
olie. Området fremskaffer omtrent 90-95 procent af landets indtægter og 
udgør 15 procent af verdens oliemarked. I øvrigt er Shīʿa befolkning i den 
Østlige Provins naboer til tre golfstater der har en Shīʿa majoritet af det 
samlede befolkningstal, navnlig Bahrain (70 procent), Irak (67 procent) og 
Iran (93 procent). Alle disse faktorer, samt deres særskilte religiøse riter og 
ritualer, og sociale etos, har givet anledning til at Shīʿa befolkningen i Saudi 
Arabien formåede at adskille sig fra regimets ideologiske og politiske 
normer. 

 
Selvom tvungen konvertering til Wahhābisme siden 1930 blev ophørt, 

har situationen mellem den regerende kongefamilie (Āl Saʿūd) og Shīʿa i 
højere eller mindre grad været anspændt indtil dato. Shīʿa døjer blandt 
andet, fra tid til anden, med forbud mod at bygge nye moskéer og 
forsamlingshuse (ḥusayniyya). Ydermere var de lokale skoler, fritidshjem og 
klubber for unge og ældre mødt med restriktioner. Inden for sfæren af 
religionen har de lærde også måttet ty til forsigtighed med deres udtalelser, 
kendelser og andre religiøse gøremål. Heriblandt har landet ikke haft en 
lokal storayatollah (Marjaʿ Taqlīd) til religiøs efterlevelse, hvor de i stedet 
har valgt en fungerende storayatollah fra Shīʿa lærdomscentrene i enten 
Qom eller Najaf. De lokale Shīʿa lærde er primært af lavere rang (i det 
religiøse hierarki, se ’Religiøst hierarki’ s. 381) og fungerer i højere grad som 
talsmænd og repræsentanter af de lærde i Iran og Irak. Selvom der i 
kølvandet af den islamiske revolution i Iran i 1979 i mindre eller højere grad 
har været adskillige oprør og konfrontationer mellem Shīʿa befolkningen og 
de siddende regenter i Saudi Arabien, hvor formålet primært var et ønske 
om løsrivelse eller regeringsplot (samt utilfredshed over religiøse 
restriktioner), er tendensen en anden i slutningen af det 20. og op igennem 
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det 21. århundred. I langt højere grad anvendes diplomatiske og officielle 
kanaler (fx offentlige anmodninger, underskriftindsamlinger, begæringer ved 
domstolene, medier) til at give udtryk for Shīʿa befolkningens utilfredshed og 
restriktioner – desuden kæmper den etniske Shīʿa befolkning ikke længere 
for løsrivelse, men anerkendelse og lige vilkår. Skønt denne omfattende 
ændring i standpunkt, døjer Shīʿa fællesskabet stadig med arbejdsløshed og 
social marginalisering, netop som resultat af deres etniske og religiøse 
identitet. Det er i kølvandet af denne voksende ulighed, at der fra tid til 
anden opstår konfrontationer mellem regeringsmagter og utilfredse Shīʿa, 
der demonstrerer for bedre levevilkår (primært i de østlige provinser). Siden 
marts 2011 er flere blevet dræbt og over 400 anholdt, hvoraf 70 stadig er 
varetægtsfængslet – heriblandt menneskerettighedsforkæmpere og forfattere. 
Fællesskabet har over adskillige gange bekræftet deres loyalitet til kongen og 
Āl Saʿūd regenterne som herskere, hvortil de også fremhæver at Shīʿa 
fællesskabet er en uadskillelige del af Den Arabiske Halvø med dybe 
historiske rødder i riget. For etniske Shīʿa, er Saudi Arabien deres definitive 
fædreland, de har ingen alternativer hertil og de føler ikke loyalitet til andre 
lande, selv med de til tider vanskelige forhold de er underlagt. Forskellige 
offentlige organer er begyndt at vise tendenser for at indgå i dialog med 
Shīʿa fællesskabet, både hvad angår religiøse og sociale forhold. Med 
oprettelsen af forskellige komitéer og institutter for muslimsk enhed på 
verdensplan, er det 21. århundred også scene for større forandringer blandt 
det store muslimske fællesskab. Shīʿa i Saudi Arabien er ingen undtagelse. 
Hvor de på ene og samme tid kæmper for religiøs og social anerkendelse, er 
de samtidig forkæmpere for at bekræfte deres religiøse og kulturelle arv. 





 

 

Retslære 

Idéen om det rette er inden for islamisk retslære knyttet til de 
grundlæggende principper, der kan udledes fra grundteksterne. I denne 
betydning gengiver ordet noget om de normative og hævdvundne islamiske 
skikke og normer. Betegnelsen ret er således et relationsbegreb der fx angår 
forholdet af ytringer og handlinger, som er i overensstemmelse med de 
islamiske standarder der er fastsat ud fra de guddommelige forskrifter. Ud 
fra et individuelt perspektiv er en persons ret, hans eller hendes stilling 
inden for fællesskabet, summen af dennes rettigheder og pligter. Fra et 
kollektivt perspektiv er det i højere grad de faktiske love som håndhæves af 
suverænitet i et givet fællesskab. Eksempelvis var kalifatet, der øvede så 
dybtgående en indflydelse på det muslimske samfundsliv, ikke uden 
betydning for retslivet. De tidlige historiske kaliffer anså ikke kun sig selv 
som de øverste autoriteter i verdslige anliggender, men samtidige de 
suveræne autoriteter inden for udlægning af islamisk retspleje og lære. Deres 
ret blev opretholdt med magt ud fra de institutionaliserede retsregler, der i 
højere eller mindre grad afspejlede de guddommelige forkyndelser som 
udlagt af profeten Muḥammad. I denne forstand er ret det, som kom til 
udtryk af kaliffens forståelse af religionen. Idet de forskellige kaliffer hver 
især havde deres forståelse af hvad der var ret (og uret), varierede de 
institutionaliserede retsregler, selvom de alle var udledt fra Koranen og 
profetens sædvane. I modsætning hertil døjede Shīʿa fællesskabet under 
imamernes epoke ikke med samme problemstilling. Imamerne alene havde 
gudgiven ret til verdslig, spirituel og religiøs autoritet – de alene var 
gudsmænd og stedfortræderne iblandt menneskeheden. Selvom det brede 
fællesskab ikke anerkendte deres politiske autoritet, ville deres tilhængere 
stadig bekende sig til, at retten forblev hos dem som de eneste autoriteter til 
udlægning af Guds lov. Senere ville autoriteten af at fortolke retspleje og -
lære foretage en glidning fra staten/imamerne til de retslærde. Disse lærde 
beskæftigede sig i højere grad med generelle spørgsmål der angår hele 
retssystemet, heriblandt alle de teoretiske, retsfilosofiske, teologiske og mere 



274  Shīʿisme ‒ Oprindelse, Tro & Praksis  

 

praktisk orienterede problemstillinger. Det var i denne periode at retslæren 
bestod i at fremstille grundtrækkene af et ideelt islamisk retssystem, altså 
indsamle og definere retskilder der danner basis for retsskolens forståelse. 

Dette kapitel vil alene beskæftige sig med Shīʿa retsskolen, generelt 
omtalt som den jafaritiske lov- eller retsskole, hvor andre retsskoler primært 
forbliver i baggrunden. Hertil er også præsenteret de retskilder der ligger til 
grund for skolens virke. For til fulde at forstå den jafaritiske retsskole, kræver 
det et indblik i skolens udvikling fra et historiemæssigt perspektiv, idet 
udviklingen har været med til at forme den moderne retsskole (og 
tilsvarende praktisering af retslæren). Afsnittet ’Retsskole’ gennemgår 
akkurat udviklingen af den jafaritiske retsskole og afslutter med en række 
underafsnit, der er af særskilt relevans for den moderne Ithnāʿasharī 
Shīʿismens retslære. Afsnittet ’Retskilde’ belyser de retskilder der ligger til 
grund for retsskolens virke, og i så høj grad muligt er der inkluderet 
forskelle/ligheder mellem Shīʿa og ikke-Shīʿa perspektiver samt formative og 
moderne retskilder. 

Retsskole 
I den moderne tænkning er der bestemte forestillinger forbundet med 

ordet ’skole’, som må tænkes bort, når der tales om skoler inden for tidlig 
islam. Først og fremmest var en skole ikke defineret med udgangspunkt i en 
bygning. Korrekt at undervisningen foregik ved en eller flere bestemte 
beliggenheder, men selve stedet er sekundært til skolens ideologiske retning 
eller forståelse. Vel at mærke var en lærer og en eller flere elever, dér var 
der en skole. Først senere blev betegnelsen skole knyttet til en bestemt 
læreanstalt, der endnu senere har udviklet sig til de islamiske lov- eller 
retsskoler. Denne betydningsudvikling af termen skole inden for retslæren 
videregiver akkurat den glidning som termen historisk har gennemgået. 

Shīʿa skolen har siden Ahl al-Bayts epoke og op indtil dato gennemgået 
en række faser eller perioder der vel at mærke kan fremhæves i lyset af en 
række reformer, raffineringer og senere fortolkninger. Op igennem 
århundreder har forskellige lærde talt om deres forgængere som de klassiske 
lærde og deres egen tidsalder som den moderne epoke. Over tid har 
definitionen eller omfanget af, hvem der var de klassiske lærde, og hvilken 
periode der var den moderne tid, naturligt gennemgået en glidning 
igennem århundrederne. Med denne tilbageskuende udvikling kan der i det 
21. århundred tales om otte perioder eller markante glidninger, der hver 
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især har været med til at forme den moderne forståelse af den nutidige 
jafaritiske retsskole. Hvad der videre følger er en kort beskrivelse af disse 
perioder samt de Shīʿa lærde, der til dato alle vil blive klassificeret som 
klassiske. De otte perioder kan opdeles i: (I.) perioden med imamernes 
tilstedeværelse i fællesskabet, (II.) det første århundred med okulationen, 
(III.) rationalisterne, (IV.) Sheik al-Ṭūsīs skole, (V.) Shahīd al-Awwals skole, 
(VI.) Safavid perioden, (VII.) Waḥīd al-Bihbahānīs skole og (VIII) Sheik al-
Anṣārīs skole. Afsnittet afsluttes med en kort redegørelse af beskrivelse og 
brugen af termerne Akhbāriyya (’traditionalister’) og Uṣūliyya 
(’rationalister’) i et historisk og moderne perspektiv. 

I. PERIODE 
Denne periode markeres fra begyndelsen af Muḥammads profetiske 

mission op til imamerne Ḥasan al-ʿAskarīs død og påbegyndelsen af al-
Mahdīs mindre okulation i år 260/874. Det er generelt en fejlagtig 
opfattelse at formode, at der i en tidsalder med Ahl al-Bayts tilstedeværelse i 
fællesskabet som suveræne autoriteter, ikke var behov for at (videre)udvikle 
retsvidenskabelige kendelser og at retsplejen udelukkende var begrænset til 
nedfældningen af overleveringstraditioner. Snarere bevidner de historiske 
data, at imamerne tilskyndede deres tilhængere at gøre brug af fornuften og 
intellektet, selv inden for den religiøse sfære. Senere da muslimske skoler 
indgik i teologiske diskussioner (kalām), ville imamerne lovprise og tilskynde 
Shīʿa teologerne for deres deltagelse og refleksion over troen med andre 
ligemænd. Inden for den retsvidenskabelige sfære, ville imamerne særskilt 
fremhæve, at deres pligt alene var at udlægge de generelle kendelser og 
regler, hvor de logiske følgeslutninger og detaljer i specifikke sager skulle 
redegøres af Shīʿa lærde. 

Selvsagt havde de forskellige lærde diverse ideologiske og teologiske 
anskuelser af religionen. En række af dem kan passende betegnes som 
prominente kalām teologer, heriblandt Hishām b. al-Ḥakam, Hishām b. 
Sālim, Zurāra b. Aʿyan, Muʾmin al-Ṭāq, Yūnus b. ʿAbd al-Raḥmān (alle fra 
det 2./8. århundred) og al-Bazanṭī og Faḍl b. Shādhān (fra det 3./9. 
århundred). Oftest havde disse og deres skoler diverse teologiske opfattelser, 
der førte til intens debat iblandt vise mænd og lærde. I en epoke med 
spirende teologisk debat over den sande islamiske ånd, ville selv elever 
løsrive sig fra deres læremesters opfattelse og herefter stifte deres egen 
teologiske skole på basis af deres forståelse af religionen. Over tid udviklede 
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de forskellige teologiske skoler sig til bestemte tendenser, der i et 
retrospektivt perspektiv overordnet kan kategoriseres som ghulāt, mufawwiḍa 
eller muqaṣṣira (se ’Teologiske bevægelser’ s. 209). Imidlertid valgte 
størstedelen af Shīʿa lærde ikke at deltage eller involvere sig i de teologiske 
debatter. Disse ville primært beskæftige sig med retsvidenskabelige aspekter 
af Shīʿisme, hvor samling, vurdering og nedfældningen af 
overleveringstraditionerne var af primær fokus. Iblandt denne sidstnævnte 
gruppe eksisterede der også en strøm af dogmatiske skriftkloge, der ligefrem 
miskrediterede og modarbejdede lærde der indgik i de teologiske 
diskussioner – dette selvom imamerne ved flere lejligheder havde opfordret 
dem til at referere til teologerne og anvende deres bøger som retledning. 
Som resultat heraf opstod et brud iblandt de skriftkloge lærde om hvilke 
retskilder der skulle ligge til grund for overbevisningen. De bekendte sig alle 
til grundteksterne; spørgsmålet var i højere grad hvorvidt en udstrakt 
deduktiv begrundelse, rationel udledning og argumentation (qiyās, raʾy, 
ijtihād) var gyldige retskilder.1 

I perioden med imamernes tilstedeværelse i fællesskabet eksisterede 
hermed to overordnede tendenser iblandt Shīʿa retslæren. På den ene hånd 
var der de lærde som anvendte en analytisk og rationel tilgang til juridiske 
problemstillinger, hvor grundteksterne fungerede som rammeværk. På den 
anden hånd var der en traditionel tilgang, hvor lærde udelukkende beroede 
deres kendelser på grundteksterne, uden yderligere bearbejdning af hvordan 
kendelserne skulle udledes. Senere udviklede disse to strømme sig og blev 
henholdsvis kendt som ’rationalisterne’ og ’traditionalisterne’. 

II. PERIODE 
Den anden periode er markeret ved al-Mahdīs mindre okulation i år 

260/874 op indtil slutningen af det 4./10. århundred. Perioden er bedst 

 
1 Analogisk udledning (qiyās), spekulativ begrundelse (raʾy) og retsvidenskabeligt ræsonnement 

(ijtihād) er alle tre fagtermer inden for islamisk retsvidenskab, der igennem den islamiske formative 
periode har gennemgået en større betydningsudvikling i både forståelse, omfang og betegnelse. 
Således findes der adskillige tidlige værker der enten accepterer eller benægter anvendelsen af en 
eller flere af disse former, hvor senere værker accepterer brugen af disse i en delvist begrænset 
udgave. Relationsbegrebet mellem alle tre termer er dog uændret over tid (dette selvom omfanget 
har været varierende): termerne gengiver en ’metodik’ af deduktiv følgeslutning, rationel eller 
intellektuel tækning til udledning af islamiske kendelser. Inden for moderne Shīʿisme er det logiske 
ræsonnement, der generelt betegnes som retsvidenskabeligt ræsonnement (ijtihād), fundamentet for 
retskilderne ijmāʿ (’Konsensus’) og ʿaql (’Begrundelse’), se s. 172 ff. 
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karakteriseret ved at de skoler, der eksisterede i perioden under imamerne 
nu begyndte at videreudvikle sig; groft kan der omtales tre overordnede 
skoler: 

1. Traditionalisterne (Ahl al-Ḥadīth) 
Denne skole var en fortsættelse af traditionalisterne fra forrige periode. 

Deres fokuspunkt var udelukkende at indsamle, nedfælde og vedligeholde 
overleveringstraditioner fra Ahl al-Bayt. Tilhængere og sympatisører af 
skolen var alle imod anvendelsen af rationelle argumenter inden for den 
religiøse sfære. Op igennem det 3-4./9-10. århundred oplevede 
traditionalisterne to strømme, der så at sige kan kategoriseres som moderate 
og yderliggående hvad angår deres retslige tilgang. De moderate 
traditionalister indsamlede overleveringstraditioner hvis sandfærdighed, 
både i beretningskæde (isnād) og -tekst (matn), var blevet efterprøvet ud fra 
gældende retsprincipper. De etablerede retsprincipper var selv blevet udledt 
fra overordnede religiøse principper (uṣūl al-fiqh). I modsætning hertil 
betragtede de yderliggående traditionalister ikke etableringen eller 
anvendelsen af retsprincipper som værende gyldig. Heriblandt var individer 
som ʿAlī b. Wuṣayf al-Nāshiʾ (d. 366/976). Deres bogstavtro udlægning af 
overleveringstraditionerne rummede ingen fortolkning, hensyn til diskurs 
eller efterprøvelse af overleveringstraditioner med andre beretninger. Deres 
retskendelse var i og for sig en reference til overleveringstraditionerne. 

De moderate traditionalisters udlægning af retslæren blev gradvist den 
fremherskende opfattelse iblandt Shīʿa lærde. Qom lærdomscenteret, der på 
daværende tidspunkt var den mest prominente Shīʿa religiøse center, var 
næsten udelukkende domineret af moderate traditionalister. Over tid blev 
akkurat denne retslære den mest udbredte retsskole i hele Shīʿa fællesskabet 
og overlevede helt op indtil slutningen af det 4./10. århundred. 

2. Rationalisterne (Qadīmayn) 
Selvom majoriteten af Shīʿa lærde bekendte sig til den traditionelle 

retsskole fra og med den anden halvdel af det 3./9. århundred og større dele 
af det 4./10. århundred, eksisterede der parallelt skoler der gjorde brug af 
deduktiv begrundelse (istinbāṭ) inden for den retsvidenskabelige sfære. 
Særskilt to figurer udskiller sig iblandt rationalisterne i denne periode, dette 
selvom de hver især havde deres egen tilgang til udlægning af retslæren, 
navnlig: 
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1. ʿAlī b. Abī ʿAqīl al-ʿAmmānī (d. første halvdel af det 4./10. 

århundred) 
2. Aḥmad b. Junayd al-Iskāfī (d. i midten af det 4./10. århundred) 
 
Både Ibn Abī ʿAqīl og Ibn Junayd var kalām teologer, der hermed 

adskilte sig fra størstedelen af Shīʿa lærde, der på daværende tidspunkt 
udelukkende kan betragtes som traditionsbundende retslærde. Som værende 
blandt de mest prominente tidlige rationalister, bliver de oftest betragtet 
som stamfaderene for deduktiv tænkning inden for grundteksterne – dette 
ikke kun i opvejning af overleveringstraditionerne mod hinanden, men også 
ved anvendelse af spekulativ begrundelse og rationelle argumenter til 
udlægning af retslæren. Disse og andre rationalister udgjorde på daværende 
tidspunkt en minoritet, der vel at mærke levede i en epoke af ugunst. Iblandt 
samtidige lærde blev de oftest kritiseret for anvendelse af forskellige 
rationelle og intellektuelle redskaber i udlægning af retslæren. Med et 
historisk tilbageblik på Ibn Abī ʿAqīls og Ibn Junayds værker, kan de 
betragtes som værende forud for deres tid, idet senere Shīʿa retslærde 
akkurat ville viderebygge på deres strukturelle rationelle retsprincipper som 
fundament for Shīʿa retsskolen. Siden da er de blevet givet det prominente 
tilnavn ’de to klassiske [lærde]’ (qadīmayn). 

3. Midterskole 
I tærskelen mellem traditionalisterne og rationalisterne eksisterede 

endnu en retsskole der bedst kan betegnes som en midterskole. De bekendte 
sig hverken fuldt ud til analogisk udledning og spekulativ begrundelse som 
præsenteret af rationalisterne eller til den konservative og snæver udlægning 
af traditionalisterne; nok snarere befandt de sig et sted midt imellem. Et 
særskilt træk i skolens retsprincipper var anvendelsen af retsvidenskabeligt 
ræsonnement (ijtihād). De mest prominente lærde af midterskolen er: 

 
1. Yaʿqūb al-Kulaynī (d. 328/940) 
2. ʿAlī b. Bābūya (Bābawayh) al-Qummī (d. 328/940) 
3. Ibn Qūlawayh (d. 368/978) 
4. Sheik al-Ṣadūq (d. 381/991) 
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I højere eller mindre grad havde de alle tendenser af rationalisterne, 
selvom deres fundament i højere grad var præget af de moderne 
traditionalister. Denne midterskole var stadig i sin vorden op igennem det 
4./10. århundred og det var ikke før slutningen af samme århundred og 
begyndelsen af det 5./11. århundred at den efterfølgende generation tog det 
fulde skridt mod rationalisternes udlægning af retslæren. 

III. PERIODE 
Fra og med slutningen af det 4./10. århundred og frem blev 

traditionalisterne udfordret af en ny skole, der gradvist førte til 
traditionalisternes aftagende indflydelse og endnu senere til deres fald. 
Særskilt to frontfigurer af de nye rationalister efterlod i deres værker et 
altafgørende aftryk på Shīʿa lærdommen, navnlig: 

 
1. Sheik al-Mufīd (d. 413/1022) 
2. Sharīf al-Murtaḍā (ʿAlam al-Hudā) (d. 436/1044) 
 
Sheik al-Mufīd kan passende anskues som stamfaderen for de nye 

rationalister. Han havde tidligere blandt andet studeret under Ibn Junayd, 
Ibn Qūlawayh, Sheik al-Ṣadūq og ʿAlī b. Wuṣayf al-Nāshiʾ; alle forskellige 
repræsentanter af de tre skoler i den anden periode. Med dette havde al-
Mufīd et gennemgående kendskab til retslæren og -pleje af de forrige skoler 
i det 4./10. århundred. Sheik al-Mufīds egen opfattelse af retsskolen 
afspejlede i højere eller mindre grad den der var blevet præsenteret af de 
tidlige rationalister. Han var blevet inspireret af Ibn Qūlawayhs midterskole 
i jurastudium og samtidig af Ibn Abī ʿAqīls tidlige rationelle skole i den 
rationelle udlægning og analyse af retskilderne. Med dette gjorde han opgør 
med visse af sine læremestre og ligefrem kritiserede dem for deres 
traditionsbundne tilgang til retslæren. Som værende blandt de mest 
prominente lærde i sin epoke, havde al-Mufīd succes med at svække 
traditionalisternes veletablerede retsopfattelse. Hertil oplevede al-Mufīd 
også en opbakning af de samfundsstrømme der eksisterede i det daværende 
Shīʿa fællesskab. Traditionalisterne, der primært opererede fra Qom 
lærdomscenteret, nedtonede oftest de spirituelle og overnaturlige 
overleveringer om Ahl al-Bayt. Til tider miskrediterede de enhver Shīʿa, 
lægmand som lærd, der tilskrev Ahl al-Bayt metafysiske og overnaturlige 
kræfter. Dette noget strenge muqaṣṣira perspektiv var ikke den mest gængse 
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opfattelse blandt det brede Shīʿa fællesskab, der i højere grad befandt sig et 
sted midt imellem de strenge mufawwiḍa og muqaṣṣira fløje (se 209 ff.). Med 
dette faldt al-Mufīds metafysiske opløftede position af Ahl al-Bayt i Shīʿa 
fællesskabets smag, hvilket yderligere var med til at svække 
traditionalisternes dominans. Imidlertid havde al-Mufīd ikke et ønske om at 
få opbakning af pøblen. Hans opgør var målrettet det intellektuelle 
fællesskab og ønsket om at præsentere rationel tænkning inden for retslæren 
som en integreret del af Shīʿa troen. Sharīf al-Murtaḍā, der var en elev af al-
Mufīd, var senere også med til at svække traditionalisternes retsopfattelse i 
Shīʿa fællesskabet. Al-Mufīd, Sharīf al-Murtaḍā og andre nye rationalisters 
akademiske angreb mod traditionalisterne førte ved århundredskiftet til 
faldet af traditionalisternes retsopfattelse. Inden for den retsvidenskabelige 
sfære var de nye rationalister enige om en generel udledning af de koraniske 
påbud, accept af mutawāṭir-traditioner (dvs. videregivet ved flere 
overleveringskæder) og ekskludering af āḥād-traditioner (dvs. 
overleveringstradition der var sjældne eller kun berettet fra en enkelt kæde) 
som retskilder. 

IV. PERIODE 
Begyndelsen af det 5./11. århundred op til 8./14. århundred markerer 

den fjerde periode. Op igennem den første halvdel af det 5./11. århundred 
begyndte den rationalistiske skole at bære særskilt præg af én rationel 
udlægning, navnlig Sheik al-Ṭūsīs skole. Tilsvarende sin forgænger al-
Mufīd, blev Sheik al-Ṭūsī (d. 460/1068) i sin tidsalder anset som den mest 
prominente Shīʿa lærd, der siden da er blevet givet tilnavnet ’Sheiken’ (al-
shaykh). I modsætning til rationalisterne der ikke accepterede āḥād-
traditioner, ville al-Ṭūsī fastholde gyldigheden af disse og samtidig bevare 
den analytiske og rationelle tilgang til udlægning af retslæren. 
Rationalisternes tilgang forinden ham var blevet nedtonet i et vist omfang 
og samtidig havde han accepteret visse tendenser af de tidligste 
traditionalister. Dertil præsenterede al-Ṭūsī retslæren i en delvis systematisk 
og strukturel tilgang, der på daværende tidspunkt var ukendt inden for Shīʿa 
retsplejen; en tilgang der siden har dannet fundamentet for moderne Shīʿa 
retslære. Selvom hans strukturelle tilgang var banebrydende i sin epoke, var 
præsentationen ikke altid i overensstemmelse med andre retspraksisser og 
kategoriseringer. På tværs af hans værker skabte dette inkonsistens for det 
rammeværk han arbejdede ud fra. 
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Alligevel formåede Sheik al-Ṭūsīs skole at dominere iblandt Shīʿa 
fællesskabet i et helt århundred efter hans død. Adskillige af hans elever ville 
viderebringe og artikulere skolens retning og forståelse. Derudover var der 
også modstandere af skolen, som specielt kritiserede al-Ṭūsīs tilbøjelighed til 
de moderne traditionalister (bl.a. ved anvendelse af āḥād-traditioner) og 
valgte i stedet at falde tilbage på Sharīf al-Murtaḍās skole, der udelukkende 
var funderet i deduktiv tænkning af retslæren. Op igennem det 6.-7./12.-13. 
århundred, førte dette til en række midterskoler der i højere eller mindre 
grad accepterede al-Ṭūsīs skole og en højere anvendelse af deduktiv tilgang 
til retslæren. Med både forkæmpere for og mod al-Ṭūsīs skole, ville en vis 
Muḥaqqiq al-Awwal (d. 676/1277) redefinere al-Ṭūsī skolens udlægning, 
harmonisere de retslige kendelser og strukturere beskrivelsen af retslæren. 
Denne strukturel-kritiske tilgang til al-Ṭūsīs værker og genpræsentation af 
retsskolens fundament skulle vise sig at genetablere al-Ṭūsīs skole som den 
dominerende retslære. Muḥaqqiq al-Awwals elev, ʿAllāma al-Ḥillī (d. 
726/1325), forsatte ad samme kurs som sin læremester, hvortil han også 
uddybede al-Ṭūsī skolens retslære op ind i det 8./14. århundred. Det var 
Muḥaqqiq al-Awwals systematisering og ʿAllāma al-Ḥillīs videre 
udformning, der banede vejen for skolens overlevelse i over fire 
århundreder. 

V. PERIODE 
Midten af det 8./14. århundred og frem til begyndelsen af det 10./16. 

århundred markerer den femte periode. Op igennem den forrige periode 
havde Shīʿa retslæren gennemgået en række forandringer, hvor blandt andet 
elementer fra ikke-Shīʿa retspleje var blevet inkorporeret i retslæren. Shahīd 
al-Awwals skole ville akkurat gøre op med denne blanding af tilgange og 
inkonsistens ved at reformulere de fundamentelle retsregler og -principper 
og hermed gøre Shīʿa retslæren en uafhængig enhed. Shahīd al-Awwals (d. 
786/1384) tilgang ville undervejs give skolen mulighed for at kaste lys på 
usete og nye elementer inden for retslæren. I det næste halvanden 
århundred efter Shahīd al-Awwals død, fortsatte retslærde med at referere 
tilbage til hans skole som basis for deres forståelse af retsskolen. 
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VI. PERIODE 
Den sjette periode markeres ved Safavid-dynastiets regeringsperiode 

(907-1135/1502-1722). I denne periode opstod tre på hinanden følgende 
særskilte skoler, der side om side eksisterede over flere århundreder. 

1. Muḥaqqiq al-Thānīs skole 
Med safavidernes institutionalisering af Shīʿisme som statsreligion i Iran, 

gennemgik Shīʿa retslæren (specifikt det der omhandlede den kollektive ret) 
en større omvæltning. De tidligere lærde havde helt eller delvist ikke berørt 
aspekter af en Shīʿa stats virke ud fra retspleje eller kun flygtigt diskuteret 
forskellige aspekter på et teoretisk plan. Muḥaqqiq al-Thānīs skole ville 
fremadrettet belyse dette og danne fundamentet for Shīʿismens retslære på 
både et individuelt og kollektivt plan. Hertil havde Muḥaqqiq al-Thānīs 
skole også den fordel at efterprøve retslæren i praksis; der hvor den indførte 
retspleje ikke virkede efter hensigten, kom den gængse retsopfattelse til 
eftersyn. Muḥaqqiq al-Thānī (d. 940/1533) havde en handlekraftig og 
energisk karakter, der selv til nederste detalje sikrede at retslæren blev 
iværksat og efterlevet af det brede Shīʿa fællesskab. Hans skole havde 
efterladt indflydelse på den efterfølgende generation af lærde. 

2. Muqaddas al-Ardabīlīs skole 
Muqaddas al-Ardabīlī (d. 993/1585) udviklede en skole der adskilte sig 

fra alle andre gængse skoler på daværende tidspunkt. Retsprincipperne, der 
dannede basis for skolens retning eller forståelse, var primært udledt af ham 
selv. Hans tilgang var baseret på en strukturel rationel begrundelse på basis 
af hans personlige juridiske analyse, dette uden at konsultere eller inddrage 
tidligere retsskolers synspunkter. Selvom skolen ikke introducerede 
signifikant ændring til retslæren, blev den kendt på det særskilte træk at 
Muqaddas al-Ardabīlīs skole havde en komplet anden tilgang end 
størstedelen af de andre daværende skoler. 

3. Akhbārī skolen 
Traditionalisterne (ahl al-ḥadīth) var siden slutningen af det 4./10. 

århundred og begyndelsen af det 5./11. århundred blevet svækket, men 
alligevel formåede at overleve op indtil starten af det 11./17. århundred. 
Herfra begyndte skolen i en anderledes og ny form at få styrke igen, 
primært igennem skolen af Muḥammad Amīn al-Astarābādī (d. 1033/1624). 
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Der var en række samfundstendenser iblandt de intellektuelle kredse der 
styrkede traditionalisternes genvindende fremgang. Op igennem de sidste 
århundreder var tidligere lærde blevet citeret og anvendt som ubestridelige 
autoriteter inden for retslæren. Hertil var der en række prominente 
individer der skrev afhandlinger om ikke at følge retslæren af tidligere lærde, 
uden at deres principper og tilgange forinden udførligt var blevet undersøgt. 
Herfra så andre værker dagens lys, der blandt andet fremhævede at 
deduktiv begrundelse og rationelle argumenter ikke nødvendigvis var den 
eneste måde at udlægge retslæren på eller udlede de normative 
retsprincipper. Dette førte til genoplivelsen af tidligere uenigheder blandt 
traditionalisterne (ahl al-ḥadīth) og rationalisterne (qadīmayn) fra det 4./10. 
århundred. Igen blev der kastet tvivl om anvendelsen og brugen af 
rationelle argumenter, teologiske, logiske, og filosofiske følgeslutninger inden 
for retslæren. Denne nye traditionelle skole blev bedre kendt som 
Akhbāriyya. Al-Astarābādī sammenfattede værker hvor han kritiserede de 
lærde, der udøvede retsvidenskabeligt ræsonnement (ijtihād) inden for 
retslæren. Tilsvarende de tidligere traditionalister, var den nye traditionelle 
skole modstander af rationel eller analytisk tilgang til retsprincipperne – 
retter skal loven udledes fra grundteksternes ordrette betydning alene. 
Stamfaderen og frontfiguren af disse nye traditionalister var al-Astarābādī, 
selvom han var blevet inspireret fra en række tilsvarende tendenser af sin 
læremester. Efterhånden som al-Astarābādīs Akhbārī skole begyndte at 
vinde fremgang i Shīʿa fællesskabet, voksede kløften mellem den 
traditionelle og rationelle skole også stødt. I slutningen af det 11./17. 
århundred begyndte Akhbārī skolen at vinde indflydelse i større dele af 
Shīʿa fællesskabet og udgjorde den dominerende opfattelse blandt skolerne i 
starten af det 12./18. århundred. 

VII. PERIODE 
Midten af det 12./18. århundred op til midten af det 13./19. århundred 

markerer den syvende periode. I den mest intense periode af Akhbārī 
skolernes dominans, overlevede få rationelle skoler som en minoritet uden 
for Shīʿa lærddomscentrene. Den svækkede position af rationalisterne ses 
specielt ud fra de historiske data, der ikke beretter om nogen prominente 
rationelle skoler eller lærde fra midten af det 12./18. århundred. Som 
Akhbārī skolen fandt fodfæste begyndte de forskellige skoler at udgive 
værker om deres forståelse og retning. Tilsvarende de tidligere 
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traditionalister, var der større uenighed i hvor vidt omfang det var tilladt at 
udlede retslige kendelser (uṣūl) fra deduktiv tænkning. De mere moderate 
Akhbārī skoler ville tillade visse aspekter af rationalisternes udlægning af 
retsprincipperne, mod andre mere yderliggående traditionelle skoler der var 
imod enhver form for deduktiv begrundelse inden for retslæren. Paradoksalt 
var det de interne uenigheder iblandt Akhbārī skolerne, der banede vej for 
tilbagevendelsen af rationalisterne. Waḥīd al-Bihbahānīs skole udnyttede til 
fulde den uoverensstemmelse der eksisterede mellem Akhbārī skolernes 
fundament til at redegøre for udlægningen af rationalisternes retsskole. På 
ene og samme tid ville Waḥīd al-Bihbahānī (d. 1205/1791) afvise Akhbārī 
skolerne på basis af deres egen dogmatiske konflikter og som en kyndig 
rationalist ville han proaktiv kæmpe for rationalisternes udledning af retslige 
kendelser (uṣūl) som legitim og normativ. Med hans energiske og 
handlekraftige karakter, samt hans sammenfattende kendskab til retslæren 
og tidligere restskoler, formåede Waḥīd al-Bihbahānīs skole at genetablere 
autoriteten af deduktiv tænkning og rationel udledning inden for Shīʿa 
retslæren. 

VIII. PERIODE 
Midten af det 13./19. århundred og op indtil dato markerer den ottende 

og sidste periode. Den sidste signifikante ændring blev gennemført af Sheik 
al-Anṣārīs skole. Sheik al-Anṣārī (d. 1281/1864) kan passende karakteriseres 
som en af de største Shīʿa retslærde med en utrolig gennemgående indsigt i 
alle de formative skoler og deres retlige udlægning. På basis herfra 
genopbyggede han større dele af den nuværende skole med en strukturel-
kritisk akademisk tilgang med kommentarer og uddybning af alle forrige 
skolers forståelse og udlægning. Som værende rationalist anvendte han 
deduktiv begrundelse til udledning af retslige kendelser (uṣūl), hvortil han 
også redefinerede størstedelen af retsprincipper, der dannede rammeværket 
hertil. Både under og efter Sheik al-Anṣārī har skolen udgjort den mest 
accepterede retsskole inden for Shīʿisme. De talrige elever af retsskolen har 
efterfølgende holdt skolens forståelse og udlægning i live. Sheik al-Anṣārīs 
skole har overlevet helt op til dato, hvor selv prominente lærde, såsom 
storayatollah Khomeini (d. 1989) og Sayyid Abū al-Qāsim al-Mūsawī al-
Khūʾī (d. 1992) tilkendegiver sig til skolens retslære. 
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Akhbāriyya & Uṣūliyya 
Op igennem den moderne tid har både muslimske historikere og vestlige 

islamforskere retrospektivt omtalt Shīʿismens to hovedskoler som 
henholdsvis traditionalisterne og rationalisterne; til tider anvendes 
betegnelserne ’Akhbārī’ eller ’Uṣūlī’1 som respektive synonymer. Skønt 
begge hovedskoler har hver deres unikke særtræk og forståelse af retslæren, 
er diversiteten i opfattelsen og anskuelsen blandt begge skoler oftest 
overlappende. På et konceptuelt plan (samt i ydrefløjene), fungerer 
traditionalisterne/Akhbārī og rationalisterne/Uṣūlī som dikotomiske 
standpunkter, selvom de i praksis i langt højere grad er forbundet til 
hinanden på vidt forskellige faconer. Med dette sagt, vil det være ukorrekt at 
tale om to adskilte fløje på et praktisk perspektiv, idet størstedelen af 
skolerne kan placeres et sted midt imellem yderfløjene. Til trods for dette 
har historikere fundet det anvendeligt at benytte Akhbārī- og Uṣūlī-
betegnelserne som fællesbetegnelser for den konceptuelle forskel, der 
eksisterede mellem tidlige Shīʿa skoler. I et historisk tilbageblik kategoriseres 
således en skole som værende Akhbārī eller Uṣūlī ud fra deres standspunkt 
om hvilken retskilder der skal ligge til grund for skolens forståelse af 
retslæren. Generelt er målestokken den, at deduktive redskaber er ugyldige 
retskilder iblandt Akhbārī og gyldige iblandt Uṣūlī skoler; sekundært hertil 
er de retsprincipper der ligger til grund for fortolkning af 
overleveringstraditionerne (der i høj grad er forbundet med deduktive eller 
bogstavtro udlægning af retsprincipper). 

 
Selvom henholdsvis Akhbārī og Uṣūlī-betegnelserne (som synonyme 

med traditionalister og rationalister) fungerer som relative begreber for 
uenighederne iblandt de intellektuelle kredse og som et kriterium mellem 
hovedskolerne af tidlige Shīʿa lærde, skal denne sekundære betydning ikke 
forveksles med den primære betydning af Akhbāriyya, nemlig den Akhbārī 
skole der blev stiftet af Muḥammad Amīn al-Astarābādī (d. 1033/1624) 
under Safavid-dynastiet. Ved et studie af de retrospektive omtalte Akhbārī 
skoler og den egentlig Akhbārī skole som stiftet af al-Astarābādī, findes der 
ikke nogen logiske sammenhængende elementer eller basiskoncepter. Hertil 

 
1 Termen ’Akhbārī’ er en betegnelse der tilskrives de skoler, som primært udleder retslæren ud 

fra overleveringstraditioner og rapporter (akhbār) fremfor ’Uṣūlī’ der også gør brug af 
retsvidenskabelige principper (uṣūl al-fiqh). 
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er det faktum at ingen tidligere ”Akhbārī” skrifter eller værker har overlevet 
forinden al-Astarābādīs Akhbārī skole. Således kan den egentlige 
intellektuelle debat mellem Akhbārī og Uṣūlī skolerne bedst betragtes i lyset 
af Akhbārī skolens tilblivelse med al-Astarābādī i det 11./17. århundred. 
Siden den syvende periode (midten af det 12./18. århundred) op indtil dato 
har Uṣūliyya eller Uṣūlī skolerne udgjort Tolver Shīʿismens hegemoniske 
opfattelse. 

 
Fra det 19. og 20. århundred frem har Akhbārī skolerne udgjort en 

meget lille minoritet i det store hele Shīʿa fællesskab. De mindre Akhbārī 
skoler der har overlevet til dato, er primært til at finde i det sydelige Iran, 
østlige Arabien (nuværende Saudi Arabien og Bahrain) og Indien. Akhbārī 
fællesskabet har til dato minimal politisk indflydelse og har siden det 19. 
århundred ikke udgivet større værker om skolens overbevisning. Med 
tilblivelsen af Den Islamiske Republik Iran i 1979, ville den iranske Shīʿa 
folkebevægelse blive institutionaliseret i én bestemt version af Uṣūlī 
overbevisningen. Med både modstandere og tilhængere af denne udlægning 
ville nogle iblandt sidstnævnte tage afstand fra denne teori og i en mindre 
grad genoplive Akhbārī overbevisningen som et direkte modsvar. I denne 
moderne og nytænkte version af Akhbārī overbevisningen ligger 
tilhængerne fokus på individets eget ansvar til at søge svar i grundteksterne, 
der hermed gør den troende uafhængig af lærde og det religiøse hierarki. 
Enhver er således sin egen lærd og skal selv søge svar i grundteksterne. 
Denne moderne fortolkning af Akhbāriyya adskiller sig markant fra den 
oprindelige udlægning fra skolens stamfader al-Astarābādī i det 11./17. 
århundred og selv fra de ældste skoler, der kan betragtes som havende visse 
Akhbārī tendenser. Til dato kan denne moderniserede form af Akhbāriyya 
bedst karakteriseres som en græsrodsbevægelse der hidtil ikke udgør nogen 
reel trussel mod de hegemoniske Uṣūlī skoler i det brede Shīʿa fællesskab. 

Retskilde 
Det gældende retsvæsen inden for Shīʿisme danner grund i den viden der 

opnås ved fortolkningen og udlægningen af retskilderne. Vurderingen af 
hvilke retskilder der skal tillægges betydning og med hvilken vægt opererer 
ud fra relativ faste rammer. Overordnet kan retskildelæren opdeles i to 
kategorier: 
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(a) Dogmatisk retskildelære tilstræber sig at belyse grundteksterne 
(Koranen og sædvanen) og deres relative vægt inden for 
retssystemet. 

(b) Retsfilosofisk retskildelære søger at beskrive de faktorer og principper 
(retssædvaner) der erfaringsmæssigt findes i veludviklede 
retssystemer. 

 
Forskellen mellem de to kategorier ligger i at den dogmatiske 

retskildelære tager udgangspunkt i grundteksterne og de gældende 
retskilderegler og påbud, mens den retsfilosofiske tilgang søger at finde 
almene normer der gælder på tværs af retssystemer. Fundamentet for 
retskildelærdommen inden for Shīʿisme danner grundlag i fire retskilder, 
hvoraf de to første passende kan kategoriseres som dogmatiske og to sidste 
som en retsfilosofisk disciplin: (i.) Koranen som den primære retskilde, som 
altid skal tages i betragtning ved fastlæggelse af retsstillinger, (ii.) Ahl al- 
Bayts sædvane, som specificerende og sekundære til Koranen (iii.) konsensus 
eller enstemmig enighed blandt de tidligste retslærde og (iv.) menneskets 
intellektuelle begrundelsesevne.1 Selvom der inden for rammeværket 
eksisterer mindre forskelle i fortolkningsudlægning, er den centrale del af 
retskildelærdommen en sammenhængende helhed hvorom de retslærde er 
enige om. Imidlertid vil de forskellige udgangspunkter få betydning for 
hvilket materiale og principper, der lægges til grund for udlægningen. 
Denne distinktion, vægtning, prioritering og senere fortolkning og 
udlægning af retskilderne har en reel betydning for hvordan Shīʿisme 
udfolder sig og opfattes som en retsskole.2 

 
Hvad der videre følger, er den efterhånden klassiske retskildegrundlag 

inden for nutidig Shīʿisme. En kort introduktion af de forskellige retskilder 

 
1 Konsensus (ijmāʿ) som retskilde er et retsfilosofisk middel til at udlægge noget om det 

dogmatiske – hermed befinder konsensus sig nok snarere i en tærskel mellem de overordnede 
kategorier. I og med at udgangspunktet er det retsfilosofiske er den hermed kategoriseret herunder. 
Inden for Sunnīsme udgør Koranen, sædvanen og konsensus også en del af retskildelæren. 

2 I særtilfældet hvor retslige kendelser ikke kan opnås direkte fra retskilderne, har 
retsvidenskaben oprettet et rammeværk for de videre processuelle principper (uṣūl al-ʿamaliyya). 
Denne disciplin udfolder sig i fire principper, navnlig fritagelse- (barāʾa), forsigtigheds- (iḥtiyāṭ, 
ishtighāl), valg- (tahkyīr) og vedblivelses-princippet (istiṣḥāb). De dækker alle tilfælde, hvor den reelle 
pligtighed er ukendt. I tilfældet af at en ukendt sag har en præcedens (retspraksis), skal denne danne 
basis for kendelsen ellers skal den retslærde anvende de allerede etablerede regler inden for logiske, 
filosofiske, og teologiske tilsvarende fagfelter til udledning af en kendelse. 
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samt deres oprindelse og udvikling er præsenteret, for blandt andet hermed 
at give et indblik i Shīʿa retskilder og anden litteratur fra den formative 
periode op indtil dato. Tidlig islamisk litteratur, der særskilt har udlagt islam 
ud fra et Shīʿa perspektiv, er blevet fremhævet og en kort personbeskrivelse 
er blevet givet. Hertil præsenterer de forskellige afsnit også de historiske og 
dogmatiske forskelle, der er relevant at belyse, i et mere overordnet 
perspektiv. 

Koranen 
Koranen er fundamentet for den islamiske troslære. Den blev åbenbaret 

menneskeheden for at oplyse om alting (K 16:89) og som en sti til salighed 
og det der er mere rigtigt (K 17:9). Hermed fungerer Koranen som den 
normative retskilde inden for islam, hvortil alle andre kilder er sekundære. 
Ydermere beskriver Koranen sig selv som tydeliggøren af alting (tibyānan li-
kulli shayʾ) (K 16:89). Omfanget af det koraniske budskab kan således ikke 
afgrænses til tid eller rum, nok snarere rummer dets tekst et sæt af 
vejledende principper som universelt er gyldige og kan anvendes korrekt i 
enhver tid og rum. Den universelle signifikans af Koranen—medfører 
naturligt også dens nutidige relevans—kan kun begribes til fulde gennem en 
levende fortolkningsproces. I stedet for kun at begrænse sig til en ukritisk 
afliret bogstavtro udlægning af versene og hermed tro at man kan 
’tydeliggøre’ alting, er muslimer påkrævet at fundere over de principper, der 
gennemgribende præger versene og gør brug af sit intellekt til at nå den 
rette løsning. Simpel bogstavtro efterlevelse (taqlīd) skal vægtes over for 
personlig påvisning (taḥqīq) af rigtighed og sandhed af versets betydning. 
Hertil skal tilføjes, at en personlig påvisning af de koraniske fraser ikke skal 
tilsidesætte de allerede veletablerede eksegeseprincipper, ej heller skal ens 
personlige påvisning af ret og sandt sætte sig udelukkende tilfreds med ens 
forgængers udlægning. Med dette eksisterer der en tærskel mellem en 
bogstavtro efterlevelse og personlig påvisning, hvorom den 
sammenhængende kobling udgør essensen for den udlægning der senere 
opnås. Alle muslimer, uafhængigt af retsskoler, er opfordret til at læse den 
koraniske åbenbaringer åbent, levende og intellektuelt. Koranen påbyder de 
troende til at reflektere og fundere over dets vers: ”… Således tydeliggør 
Gud versene [el. tegnene] for jer, så I må reflektere” (K 2:119; cf. 266) og 
”… Deri er der tegn for folk, der vil reflektere” (K 13:3). Dette intellektuelle 
særpræg med at reflektere og fundere (tafakkur) over Koranen, udgør en 
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væsentlig del af det koraniske budskab.1 Hertil er der også andre facetter der 
opfordrer til en intellektuel læsning af Koranen, fx at spekulere (tadabbur), at 
begribe (tafaqquh), anvende ens intellekt (ʿaqila), lære (taʿallum) og lignende. 
Som bekræftet i adskillige overleveringstraditioner, er denne aktive proces 
med til at begribe Koranen intellektuelt på ingen måde begrænset til en 
øvre elite eller særskilte visdomsmænd i fællesskabet, nok snarere er det en 
integreret del af troen: »Der er ingen værdi i recitation uden refleksion; der 
er ingen værdi i tilbedelse uden forståelse«2 som ytret af Imam ʿAlī. Som 
retskilde udmunder dette i hvordan og i hvilken grad fortolkningsprocessen 
og den senere udlægning skal opnås. 

 
Under profeten Muḥammads levetid var han den endelige autoritet 

hvad angår Koranens umiddelbare betydning. Ydermere fungerede han 
også som mellemmand mellem åbenbaringen og de præsenterede koraniske 
spørgsmål af sine nære fæller. Efter profetens død påtog de der havde stået 
ham nærmest, her iblandt hans Ahl al-Bayt og fæller (ṣaḥāba), sig ansvaret 
for udlægningen af Koranen. Inden for Shīʿisme er det netop profetens 
families og efterkommeres, altså Imam ʿAlīs og Ahl al-Bayts, særskilte ret at 
fortolke og udlægge Koranen. I en velkendt tale af Imam ʿAlī fremhæver 
han: »Koranen består af en indskrevet bog mellem dets to omslag; den taler 
ikke med en tunge, og den kan ikke fungere uden en udlægger (tarjumān)«.3 I 
endnu en velkendt overleveringstradition, som både er citeret i Shīʿa og 
Sunnī traditionssamlinger, bekendtgør profeten Muḥammad: 

»Der er én iblandt jer som vil kæmpe for den [korrekte] fortolkning (taʾwīl) af 
Koranen, som jeg har kæmpet for dets åbenbaring (tanzīl), og dette er ʿAlī b. 
Abī Ṭālib. (inna fīkum man yuqātilu ʿalā taʾwīl al-Qurʾān kamā qātaltu ʿalā tanzīlih 
wa huwa ʿAlī b. Abī Ṭālib)« 

Imam ʿAlīs og (implicit) hans efterkommeres prærogativ til udlægning og 
fortolkningen af Koranen udledes også fra andre overleveringstraditioner, 

 
1 Sammenlagt 17 gange er de troende enten eksplicit eller implicit opfordret til at reflektere eller 

fundere (tafakkur) i Koranen. Cf. K 2:219, 266; 3:191; 6:50; 7:176, 184; 10:24; 13:3; 16:11, 44, 69; 30:8, 
21; 34:46; 39:42; 45:13; 59:21. 

2 M. M. Rayshahri, The Scale of Wisdom (Mīzān al-Ḥikma), s. 900, nr. 5191. En tilsvarende 
overleveringstradition af Imam ʿAlī er citeret af al-Ghazālī: »Der er intet godt i andagtshandlinger 
hvis de ikke forstås, ej heller i recitationen af Koranen hvis der ikke reflekteres«, The Recitation and 
Interpretation of the Qurʾān: al-Ghazālī’s Theory, overs. M. Abul Quasem (Kuala Lumpur, 1979), 63. 
Dette er en oversættelse af al-Ghazālīs Iḥyāʾ ʿulūm al-dīn ottende bog. 

3 Nahj, 125/239 khuṭba (=508). 
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hvoraf den mest velkendte er overleveringen om de ’to tyngder’ (al-
thaqalayn). Denne overlevering, som også er vidt berettet i både Shīʿa og 
Sunnī traditionssamlinger, klargør: 

»Jeg efterlader to tyngder (al-thaqalayn) blandt jer. De af jer som holder fast i 
disse, vil ikke føres i fejl efter mig. En af disse er større end den anden: Guds 
Bog [=Koranen], som er et strakt reb mellem Himlen og jorden, og min Ahl 
al-Bayt. Disse to vil ikke adskilles indtil de vender tilbage til den paradiske 
kilde (al-ḥawḍ)«.1 

Det er således gennem Ahl al-Bayt at den indre og ydre mening, 
udlægning og fortolkning af de koraniske vers kan begribes til fulde af den 
troende. Imam ʿAlīs grundlæggende rolle i etableringen af koranisk eksegese 
inden for islam er et ubestridt faktum blandt både Shīʿa og Sunnī 
traditioner: Ibn al-ʿAbbās, som oftest refereres til i Sunnī kilder som 
stamfaderen til koranisk eksegese, hævdede selv at have lært denne disciplin 
af Imam ʿAlī.2 Inden for Sunnīsme var det generelt i ligeså høj grad 
profetens fæller der fungerede som tidlige fortolkere af Koranens 
underliggende betydning. 

 
Som den første generation af profetens fæller svandt bort, blev netop 

forrettigheden til udlægningen af de koraniske fraser også mere diffus blandt 
de efterkommende generationer. Det var primært senere generationer af 
lærde, som enten havde kendt eller studeret under prominente individer af 
den første generation, heriblandt Imam ʿAlī (d. 40/660), Ibn al-ʿAbbās (d. 
68/687), Ibn Masʿūd (d. 32/652) og Ubayy b. Kaʿb (d. 30/651), der påtog sig 
denne opgave. Ud fra et akademisk perspektiv er det den anden generation 
af fællers (tābiʿūn) værker der er udgangspunktet for ethvert studie af 
eksegeseværker og anden tidlig islamisk litteratur. Netop den anden 
generation af fæller udgjorde en grundlæggende rolle inden for næsten alle 
fagområder inden for al tidlig islamisk litteratur, lige fra biografiske 
gengivelser af profeten (maghāzī, sīra), retsvidenskab (fiqh) til ḥadīth (tidlige 
eksegeseværker er oftest gengivet i form af ḥadīth). Specielt i denne epoke 
flød de forskellige islamiske fagfelter sammen og var uadskillelige. Værkerne 

 
1 I en anden overleveringstraditioner havde Imam ʿAlī påstået at være den ’talende Koran’ (al-

Qurʾān al-nāṭiq), da hans modstandere i slaget ved Ṣiffīn gjorde krav på at Koranen skulle danne 
basis for opmandskommissionen (se ’ʿAlī, Første Imam’ s. 34). Se også Rayshahrī, Mawsūʿa, 8/206. 

2 Muḥammad Murādī, Rawish-e tafsīr-e Qurʾān i ʿAlī-Akbar Rashād, red., Dānish-nāmah-e Imām 
ʿAlī (Teheran 2001), 1/238-9. 
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behandlede oftest flere emner af gangen og det er kun retrospektivt at de er 
blevet betegnet værker der primært omhandler et fagfelt fremfor et andet. 
Klassiske Shīʿa eksegese-værker og -beretninger af den anden generation er 
særskilt tilskrevet Muḥammad al-Bāqir (d. 114/732) og sin søn Jaʿfar al-Ṣādiq 
(d. 148/765), Zurāra b. Aʿyan (d. 150/767) og Ḥarīz b. ʿAbd Allāh (d. 
149/765).1 Først efter den anden generation af fæller, begyndte det særskilte 
islamiske studiefelt af eksegeseværker (tafsīr) at finde fodfæste. Andre 
eksegetiske tekster af denne periode er Ḥaqāʾiq al-tafsīr af Ṣūfī lærd al-Sulamī 
(d. 412/1021) som tilskrevet Jaʿfar al-Ṣādiq (d. 148/765) og en udførlig 
korankommentar af de to første kapitler (sūra) tilskrevet Ḥasan al-ʿAskarī (d. 
260/874), også kendt som Tafsīr al-ʿAskarī. Inden for et strukturelt-kritisk 
akademisk studium, er det vanskeligt at anvende eksegeseværker af meget 
senere generationer, idet de oftest er selektive i deres respektive udlægning 
med henblik på at underbygge en bestemt troslære. De tidligste Shīʿa 
eksegeter efter denne periode er:2 

 
1. ʿAlī b. Ibrāhīm al-Qummī (d. ~307/919, hovedværker fra starten af 

d. 4./10. århundred). Qummī levede under Ḥasan al-ʿAskarīs samtid 
(232-260/846-874). Hans korankommentar, kendt som Tafsīr ʿAlī b. 
Ibrāhīm, betragtes oftest som den tidligste eksisterende Shīʿa 
korankommentar. Blandt Ithnāʿasharī anses han som en sund 
beretter (thiqa) og af sund religion (ṣaḥīḥ al-madhhab). Han var 
læremester til den velkendte Muḥammad b. Yaʿqūb al-Kulaynī (d. 
328/940) og formentlig også til Sheik al-Ṣadūq (381/991), begge 
forfattere af et kanonisk værk blandt de ’fire bøger’ (al-kutub al-arbaʿa) 
(se ’Sædvane’ s. 297). Inden for Ithnāʿasharī litteratur, er Qummīs 
værk højt anset som en klassisk korankommentar særskilt på grund 
af værkets nærhed til tidsalderen af imamerne. 

2. Abū al-Naḍr al-ʿAyyāshī (hovedværker fra slutningen af d. 3./9. 
århundred). Eksegeseværket kan klassificeres som en klassisk 
korankommentar, der består af overleveringstraditioner og 

 
1 Af klassiske Sunnī eksegeseværker og -beretninger fra den anden generation kan fremhæves 

Mujāhid b. Jabr (d. 104/722), Qatāda b. Diʿāma (d. 118/736), Ḥasan al-Baṣrī (d. 110/728), Saʿīd b. 
Jubayr (d. 95/714), ʿIkrima (d. 105/723-24), Ibn Shihāb al-Zuhrī (d. 124/742) og al-Ḍaḥḥāk b. 
Muzāḥim (d. 105/723). 

2 Af Sunnī eksegeseværker fra denne generation kan fremhæves, Muqātil b. Sulaymān (d. 
150/767), Sufyān al-Thawrī (d. 161/778) og Abū Jaʿfar al-Ṭabarī (d. 310/923). 
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beretninger fra Shīʿa imamerne, hvor de har forklaret koraniske 
vers. ʿAyyāshī, som blandt andet også levede samme tid som al-
Kulaynī, var en fremtræden retslærd fra det 3.-4./9.-10. århundred, 
specielt aktiv i Transoxanien. Oprindeligt havde ʿAyyāshī været 
Sunnī, men havde i en ung alder konverteret til Shīʿisme og 
studerede i de daværende klassiske lærdomscentre i Bagdad, Kūfa 
og Qom. Begge hans lærermestre, navnlig al-Ḥasan b. ʿAlī b. Faḍḍāl 
(d. 224/838-9) og Abū ʿAbd Allāh b. Muḥammad b. Khālid al-
Ṭayālisī al-Tamīmī, var traditionister fra Kūfa og berettede 
overleveringstraditioner direkte fra ʿAlī al-Riḍā (d. 203/818). Hans 
fulde korankommentar har ikke overlevet til dato. Den der er i 
besiddelse strækker sig kun til slutningen af det attende kapitel af 
Koranen (sūrat al-Kahf). Imidlertid vides det med sikkerhed at han 
havde en fuld korankommentar, idet blandt andet Ibn Ṭāwūs (d. 
664/1266) bekræftede at have en komplet kopi og det at senere 
korankommentar, fx i Majmaʿ al-bayān af Abū al-Faḍl al-Ṭabrisī (d. 
548/1154), har citeret direkte fra hans komplette værk. 

3. Furāt b. Furāt al-Kūfī (hovedværker fra slutningen af d. 3./9. 
århundred). Tilsvarende den af ʿAyyāshīs eksegeseværk, kan denne 
kvalificeres som en standard korankommentar (tafsīr bi al-maʾthūr), 
hvor eksegesen af versene udledes ud fra beretninger fra profeten og 
imamerne. Overleveringstraditionerne går primært tilbage til Jaʿfar 
al-Ṣādiq eller en af Imam ʿAlīs nære fæller, såsom al-Aṣbagh b. 
Nubāta, og til tider helt tilbage til Ibn al-ʿAbbās. Tilsvarende 
eksegeseværkerne af Qummī og ʿAyyāshī, rummer hans værker kun 
kommentarer på selektive vers, oftest de der har henblik på at 
underbygge imamernes status og rang som legitime og retmæssige 
efterfølgere af profeten samt deres ufejlbarlige og opløftede religiøse 
status. 

 
Eksegetiske tekster og beretninger så dagens lys, mens Shīʿa troen var 

ved at finde fodfæste blandt de talrige bevægelser og fraktioner. De tidlige 
Shīʿa værker og beretninger var blandt andet karakteriseret ved at have en 
radikal anti-Sunnī tilbøjelighed. Adskillige af de koraniske fraser der har en 
ydre (ẓāhir) betydning som utydeligt og generelt refererer til misgerninger, 
udåd og ugerningsmænd, blev allegorisk (bāṭin) fortolket til at referere til 
prominente Sunnī historiske figurer. Koraniske vers med negative fraser 
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blev ligeledes tolket, enten direkte eller indirekte, til at referere til fjenderne 
af Shīʿa, særskilt de tre første historiske kaliffer, to af profeten Muḥammads 
koner (navnlig ʿĀʾisha og Ḥafṣa, respektive døtre af den første og anden 
historisk kalif), og mere generelt Umayyad- og Abbasid-dynastiet. 
Tilsvarende var eksegeseværker også med til at underbygge Shīʿa doktrinet 
om imamatet og de koncepter der kan udledes herfra, særskilt 
ufejlbarligheden (ʿiṣma) af profeterne og imamerne. Endnu et andet aspekt 
var karakteriseret ved de forskellige læsestile og i enkeltstående tilfælde 
tilføjelse af ord eller fraser til Koranen. Denne ændring i teksten byggede på 
antagelsen af at Koranen er mangelfuld eller ufuldendt. Disse lærde anså at 
den koraniske tekst var forvansket og at en kommende frelser vil åbenbare 
den sande tekst og afsløre den originale betydning. Eksempler på sådanne 
variationer i læsestilene er fx at ordet umma (muslimske fællesskab) skal læses 
som aʾimma (imamerne), tilsvarende i en anden bøjning af ordet ville 
ummatan (nation) læses som aʾimmatan (lederne) (cf. K 2:143; 3:110). Eksempler 
på fraser der angiveligt manglede var blandt andet ’omhandlede ʿAlī’ (fī ʿAlī) 
i koraniske vers som: ”…Tro på det, som Gud har sendt ned omhandlende 
ʿAlī…” (cf. K 2:91) og ”Men Gud er vidne til, hvad Han har sendt ned til dig 
omhandlende ʿAlī …” (cf. K 4:166). Tilsvarende fraser som ’Muḥammads 
families [ret]’ (āl Muḥammad [ḥaqqahum]) anses også som hyppigt udeladt. 
Denne sidstnævnte kategori er dog en særskilt tendens blandt Akhbārī 
skolen og det er yderst sjældent at sådanne alternative læsestile og tilføjelse 
af fraser findes iblandt Uṣūlī skolens eksegeseværker. Med den voksende 
Uṣūlī-dominans de kommende århundreder ville senere udgivelser af disse 
tidlige værker naturligvis undergå en vis censur, hvor specifikt betydelige 
dele der kritiserede profetens fæller og Sunnīsme ville blive nedtonet. 

Hvad der er fælles for disse tidlige eksegeseværker, der alle dateres 
forinden den ’Større Okulation’ (ghayba al-kubrā) i år 329/941, er deres 
stræben efter at definere Shīʿa troen som en mellemvej blandt adskillige 
yderliggående Shīʿa (ghulāt) fraktioner på den ene side og Sunnī på den 
anden. Okulationen (ghayba) af imamen og den nu direkte manglende 
adgang til en ’guddommelig vejleder’ fremskyndede en intens intellektuel 
debat, der prøvede at danne mening med hele okulationen. Pro- og proto-
Ithnāʿasharī værker fra denne periode var oftest optaget med at modarbejde 
værker af yderliggående og interne grupperinger. Særskilt i ʿAyyāshīs 
eksegeseværk fremgår der specifikt hvordan han modsatte sig og gendrev 
fire daværende gængse opfattelser af ikke-Ithnāʿasharī: (1) anfægte den 
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bogstavtro udlægning af antropomorfiske koranvers der blev holdt af 
forskellige yderliggående og ekstremister (ghulāt). Sådanne fraser skulle 
udlægges gennem en rationel tilgang som hermed banede vej for en 
metaforisk fortolkning; (2) underbygge doktriner om profeternes 
ufejlbarlighed (ʿiṣmat al-anbiyāʾ) i modsætning til muʿtaziliterne som var imod 
sådan en opfattelse; (3) forfægte tilstedeværelsen af ʿuthmānisk kodeks som 
gyldig og komplet; og (4) benægte de yderliggående (ghulāt) opfattelser af at 
imamerne havde overnaturlig karakter som spirituelle entiteter og kosmiske 
kræfter. I de tidlige eksegeseværker af denne periode og de efterfølgende var 
det oftest disse faktorer der var af relevans, fremfor at understege 
’fejlslutningen’ blandt Sunnī eller ’mangelfuldheden’ af Zaydī bevægelsen. 

 
De mest enestående Shīʿa eksegeseværker fra postokulationsperioden er:1 
 
1. Muḥammad b. Ḥasan al-Ṭūsī (d. 460/1067), bedre kendt som Sheik 

al-Ṭūsī. Forfatter af korankommentaren al-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān 
(’Tydeliggørelsen af Koranen’), generelt omtalt som al-Tibyān. Sheik 
al-Ṭūsī var nok den største traditionist af sin tid hvor han 
sammenskrev to af de ’fire bøger’ (al-kutub al-arbaʿa) der senere blev 
kanoniske traditionssamlinger blandt Ithnāʿasharī (se ’Sædvanen’ s. 
301). 

2. Al-Faḍl b. al-Ḥasan al-Ṭabrisī (el. Ṭabarsī) (d. 548/1154). Forfatter 
af korankommentaren Majmaʿ al-bayān fī tafsīr al-Qurʾān 
(’Belysningens samling’), generelt omtalt som Majmaʿ al-bayān. 
Værket har tydeligt været inspireret af al-Tibyān og Tafsīr-e rawhḥ al-
jinān wa rūḥ al-janān af den iranske Abū al-Futūh Rāzī (hovedværker 
fra første halvdel af 6./12. århundred). Værket er gennemgribende 
rationalistisk i den teologiske udlægning, hvortil der anvendes 
deduktiv udledning og lovbefalet metodologisk grundprincipper til 
udledning af den koraniske retspleje. Al-Ṭabrisī var elev af ʿAbd al-
Jabbār b. ʿAbd Allāh al-Muqriʾ al-Rāzī (i live i 503/1109) som selv 
var elev af den ledende traditionist i Bagdad, Muḥammad b. Ḥasan 
al-Ṭūsī. Herudover havde al-Ṭabrisī blandt andet studeret med to 

 
1 Af Sunnī eksegeseværker fra denne generation kan fremhæves, Aḥmad b. Muḥammad al-

Thaʿlabī (d. 427/1035), Rashīd al-Dīn Maybudī (hovedværk fra 6./12. århundred), Jār Allāh al-
Zamakhsharī (d. 538/1144) og Fakhr al-Dīn al-Rāzī (d. 606/1209). 
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prominente Sunnī kommentatorer, navnlig Maḥmūd b. al-Ḥusayn 
al-Kirmānī (d. omtrent 500/1106) og Abū al-Fatḥ ʿUbayd Allāh al-
Qushayrī (d. 521/1127), og var således bekendt med kommentarstilen 
iblandt Sunnī retskyndige. Som værende tilhænger af den rationelle 
teologiske retsskole lænede al-Ṭabrisī sig tæt op ad Zamakhsharīs (d. 
538/1144) muʿtazilitiske korankommentar al-Kashshāf. Hermed 
rummer hans korankommentar både overleveringstraditioner fra 
Shīʿa og Sunnī kilder. Majmaʿ al-bayāns stil er markant anderledes fra 
de af den første periode, idet korankommentaren både rummer 
overleveringstraditioner, teologiske diskussioner, filosofiske 
observationer og perifrastiske bemærkninger. Hermed fremstår al-
Ṭabrisīs noter, anskuelser, diskussioner og kommentarer som en 
sammenfattende korankommentar. Blandt Ithnāʿasharī er det med 
en vis sandsynlighed den højst ansete korankommentar af tidlig 
dato. I sin epoke blev den også anvendt som standard læretekst både 
blandt Shīʿa og Sunnī retslærde. 

 
Der er en signifikant forskel mellem de tre tidlige eksegeseværker af 

henholdsvis Qummī, ʿAyyāshī og Furāt og de to senere af al-Ṭūsī og al-
Ṭabrisī. Udover at studiet i langt højere grad er veletableret og en 
akademisk strukturel-kritisk tilgang er præsenteret i de senere værker, udgør 
de historiske rammer, hvori disse værker så dages lys, også en markant 
forskel: her havde større grupperinger fundet fodfæste og præsenteret deres 
fortolkningsproces og udledning af daværende teologiske og religiøse 
uenigheder. Muʿtazilisme og ashʿarisme havde påvirket hele den teologiske 
debat, som de retskyndige så sig nødsaget til at tage stilling til. Teologiske 
temaer som disse pryder større dele af eksegeseværkerne af al-Ṭūsī og al-
Ṭabrisī. Tilsvarende kan begge værker også betragtes som tilhængere af den 
rationalistiske skole og hovedstrømmen af Ithnāʿasharī bevægelsen, hvor 
fokus nu var på at underbygge Shīʿisme (i stedet for tidligere værker der i 
langt højere grad blev anvendt til at bekæmpe andre fraktioner og 
ekstremister). 

 
Senere Ithnāʿasharī korankommentarer, som primært tog udgangspunkt 

i tidligere værker, blev forfattet under Safavid-dynastiet (r. 10./16. indtil 
12./18. århundred). Blandt disse er de mest prominente værker Taʾwīl al-āyāt 
al-Ẓāhira fī Faḍāʾil al-ʿItra al-Ṭāhira af Sharaf al-Dīn ʿAlī al-Ḥusaynī al-
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Astarābādī al-Najafī (hovedværker fra d. 10./16. århundred), al-Ṣāfī fī tafsīr 
al-Qurʾān af Muḥammad b. Murtaḍā al-Kāshānī (d. 1091/1680) som også 
har sammenfattet en af de velkendte senere traditionssamlinger (se al-Wāfī s. 
303) og al-Buhrān fī tafsīr al-Qurʾān af Hāshim b. Sulaymān al-Baḥrānī (d. 
1107/1695). 
 

Samtidige korankommentarer der har opnået større popularitet og 
fodfæste i det 20. og 21. århundred er: 
 

1. Muḥammad Ḥusayn al-Ṭabāṭabāʾī (1892-1981) al-Mīzān fī tafsīr al-
Qurʾān (’Korankommentars vægt’), generelt bliver omtalt som al-
Mīzān. Værket blev publiceret 1973-74 i sammenlagt tyve bind, 
hvoraf de første otte bind blev oversat til engelsk (’Al-Mīzān: An 
Exegesis of the Qurʾān’) af Sayyid Saʿīd Akhtar Rizwī fra 1983-92. 
Korankommentaren er uden lige en af de største 
korankommentarer blandt Shīʿa og Sunnī udgivet inden for nyere 
tid. Al-Mīzān er efterhånd ved at blive anset som et ligeså prominent 
værk som de tidligste nævnte eksegeseværker. Al-Ṭabāṭabāʾīs 
adskillige værker, specielt de der vedrører rationelle, mystiske og 
spirituelle elementer inden for Shīʿisme, er højt ansete både blandt 
muslimer og vestlige islamforskere. Hertil er over tyve af hans 
værker blevet oversat til engelsk og andre vestlige sprog. 

2. Muḥammad Ḥusayn Faḍl Allāh (1935-2010). Forfatter af 
korankommentaren Min Waḥy al-Qurʾān (’Fra Koranens 
åbenbaring’). Korankommentaren har sin oprindelse i studiekredse 
(ḥalaqāt) som Faḍl Allāh holdte i Beirut igennem 1970’erne. 
Efterfølgende blev disse forbedret og udkom i tryk i 1979. Siden da 
har værket gennemgået yderligere redigeringer og tilføjelser, hvor 
den sidste udgave er fra 1998 i sammenlagt firetyve bind. I 
modsætning til alle forrige nævnte Shīʿa eksegesetekster, er Min 
Waḥy al-Qurʾān særegent og unik. Formålet med eksegeseværket er at 
undersøge de eksistentielle spørgsmål af de guddommelige ord og 
viderekommunikere disse til muslimer i moderne Libanon og 
Vesten. Netop sin faders fødeland Libanon var senere Faḍl Allāhs 
permanente bolig, hvorfra omgivelserne også påvirkede og 
inspirerede ham. Med diversiteten i kultur og religion, vedvarende 
optøjer og uroligheder, der kulminerede i den libanesiske borgerkrig 
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(1975-1990), søger hans diskurser enhed og samarbejde på tværs af 
trostolkninger, specielt med henblik på andre muslimske 
denominationer og grupperinger samt et ønske om dialog med 
kristne (der udgør en af de andre majoritetsreligioner i Libanon). 
Faḍl Allāhs pragmatiske og liberalistiske synspunkter, som også 
afspejles i værket Min Waḥy al-Qurʾān, er særegent til sammenligning 
med andre samtidige traditionelle lærde. 

 
Endnu et værk der særdeles har fundet fodfæste er det persiske 

eksegeseværk Tafsīr-e Namūna af Nāṣir Makārim al-Shīrāzī (f. 1924); siden 
oversat til arabisk under titlen al-Amthāl fī tafsīr Kitāb Allāh al-munzal (’Den 
sublime korankommentar af Guds nedsendte Bog’), generelt omtalt som al-
Amthāl. Den arabiske oversættelse blev udgivet på sammenlagt tyve bind i 
1992. 

Sædvanen 
Sekundær til Koranen er profetens sædvane den vigtigste retskilde. 

Muḥammad er i Koranen tildelt en ophøjet rang, hvortil han bliver 
præsenteret som den ansvarlige for at fortolke Koranen (K 16:44), og 
videregive Koranen og visdommen (K 62:2). Ud fra et koranisk perspektiv 
er han i øvrigt en, der aldrig taler ud fra egne lyster (K 53:3) og det bedste 
forbillede (K 33:21). Specielt inden for Shīʿisme anses profeten Muḥammad 
samt alle tidligere profeter som værende ufejlbarlige i deres handlinger, taler 
og tanker (se ’2. Profetisme (nubuwwa)’ s. 319). Særskilt inden for Shīʿisme er 
imamerne (som ledere og vejledere for den fuldkommengjorte religion) 
ufejlbarlige (se ’4. Imamatet (imāma)’ s. 326). Således er alle profeter og 
imamer forbilledlige eksempler i en altomfattende forstand – de er det 
perfekte forbillede i livsførelse, da alle deres tanker, tale og handlinger 
stammer fra en synd- og fejlfri kilde. Helt præcis danner deres sædvane 
grund i deres (a) ytringer, (b) stiltiende accept og (c) billigelse af handlinger – 
alle tre facetter af det islamiske korpus’ videnskabsfelt inden for 
overleveringstraditioner (ḥadīth). 

 
Hver enkelt overleveringstradition (ḥadīth, khabar) er en nedfældet 

beretning om en eller flere af profetens eller Ahl al-Bayts sædvaner. 
Traditionen består af en beretningskæde (isnād) af traditionsbærere og 
efterfulgt af selve teksten (matn). Beretterkæden gengiver noget om hvem der 
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har berettet traditionen og hvor mange generationer der har været mellem 
beretteren og det individ, der rent faktisk har hørt eller set sædvanen 
udfolde sig. Således kan en beretningskæde strække sig lige fra et direkte 
førstehåndsindtryk af profetens og Ahl al-Bayts sædvane til senere 
generationer, hvor en overleveringstradition er gået i arv over flere 
generationer. Indholdet eller teksten er oftest gengivet i form af 
førstehåndsberetning (en eller flere berettere der giver en personlig eller 
direkte erfaring). Et klassisk eksempel på en Shīʿa overleveringstradition er 
som følgende: den velkendte retslærd, Sheik al-Ṣadūq (d. 381/991), beretter 
fra en vis Abū Ṣalt al-Harawī i sin Kitāb al-tawḥīd: 

»Imam ʿAlī b. Mūsā al-Riḍā og jeg rejste gennem Nishapur, da en gruppe 
traditionister fra den by—heriblandt Muḥammad b. Rāfiʿ, Aḥmad b. Ḥarb, 
Yaḥyā b. Yaḥyā, Isḥāq b. Rāhwayh (el. Rāhūya) og andre visdomssøgere—
tog fat i imamen og udbrød: ”Ved dine rene forfaders ret bønfalder vi dig, 
gengiv en ytring som du har hørt den fra dine forfædre”. Imamen vendte sig 
om fra hestevognen og sagde: ”Min fader, al-ʿAbd al-Ṣāliḥ Mūsā b. Jaʿfar 
fortalte mig: Min fader, al-Ṣādiq Jaʿfar b. Muḥammad fortalte mig: Min 
fader, Abū Jaʿfar Muḥammad b. ʿAlī Bāqir ʿilm al-anbiyāʾ fortalte mig: min 
fader, ʿAlī b. al-Ḥusayn Sayyid al-ʿĀbidīn fortalte mig: min fader, Shabāb Ahl al-
Janna al-Ḥusayn fortalte mig: min fader, ʿAlī b. Abī Ṭālib sagde: Jeg hørte 
profeten sige: jeg hørte Gabriel sige: jeg hørte Gud—Må Han være 
Opløftet— sige: ’der er ingen gud(er) foruden Gud (lā ʿilāha ʿillā llāhu)’ er Min 
fæstning; så enhver der træder ind i Min fæstning vil være beskyttet fra Min 
vrede”«.1 

Som retskilde inden for Shīʿisme er overleveringstraditioner blandt andet 
vurderet ud fra beretteres pålidelighed og sandfærdige natur, irrelevant om 
disse senere er blevet samlet i Shīʿa eller Sunnī traditionssamlinger. Hermed 
findes der adskillige referencer til Sunnī overleveringstraditioner inden for 
Shīʿismens retskildelærdom. Inden for fagfeltets retskilde og retsvidenskab 
opdeles hver enkelt overleveringstradition i henhold til fire overordnede 
kriterier: sund (ṣaḥīḥ), god (ḥasan), pålidelig (muwaththaq) og svag (ḍaʿīf). 
Kriteriet for hvilke traditioner, der anses som værende sunde, gode, 
pålidelige eller svage bestemmes af traditionskyndige ud fra en samlet 
vurdering af den enkelte overleverings indhold og dens kæde af beretteres 
individuelle troværdighed. Med dette eksisterer der også upålidelige 

 
1 Ṣadūq, Tawḥīd, 24-5/21-3. 
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overleveringstraditioner, ligeså vel inden for Shīʿa og Sunnī litteratur, hvor 
de der specielt går Koranen eller profetens (veletablerede) sædvane imod, 
definitivt anses som værende svage (ḍaʿīf) og ugyldige. Udover de 
overordnede kriterier, eksisterer der adskillige underkategorier der blandt 
andet markerer de forskellige overleveringstraditioner som fx mutawāṭir 
(videregivet ved flere overleveringskæder) og musnad (beretningskæden kan 
føres tilbage til Muḥammad). Inden for retskildelærens sfære indgår alle 
disse retsvidenskabelige aspekter til kategoriseringen og markeringen af 
overleveringstraditionen forinden påbegyndelsen af selve 
fortolkningsprocessen af substansen og indholdet af overleveringsteksten. 

 
Fra den islamiske formative periode op indtil det 21. århundred har hele 

retsplejen af sædvanen og overleveringstraditionerne gennemgået en række 
markante faser eller perioder. Disse kan groft opdeles i (I.) påbegyndelsen af 
at nedfælde overleveringstraditioner, (II.) de tidligste nedfældede skrifter og 
artikler med Ahl al-Bayts sædvaner, (III.) sammenskrivningen til større 
traditionssamlinger, (IV.) kommentering og uddybelse af de kanoniske 
traditionssamlinger, (V.) udvikling af fortolkningsproces, kategorisering og 
bedømmelse og (VI.) systematisering af de store traditionssamlinger i 
kompendier og korpusser. Hver enkelt periode er ud fra et historisk 
perspektiv kort gengivet, idet de hver især giver et indblik i, hvordan Shīʿa 
overleveringstraditioner som retskilde har udviklet sig. 

I. PERIODE 
Fra begyndelsen af profeten Muḥammads mission, ville muslimer 

nedfælde overleveringstraditioner om hans sædvane. Individer som ʿAbd 
Allāh b. ʿAmr b. al-ʿĀṣ, Samara b. Jundab, Saʿd b. ʿUbāda og Jābir b. ʿAbd 
Allāh al-Anṣārī var nogle af de første til at samle hans ytringer, handlinger 
og tanker i små traditionsruller (ṣaḥīfa). Angiveligt skulle stammen Quraysh 
have forbudt folket at nedfælde profetens sædvane, idet han som menneske 
kunne fejle i sine handlinger, ligesom alle normale mennesker, og hermed 
banede hans sædvane ikke vej for en praksis eller skik. Selv med denne 
indførte censur blandt daværende stormænd, eksisterer der beretninger om 
at profeten Muḥammad direkte bad sine fæller om at nedfælde sine ord i 
form af overleveringstraditioner. Det første islamiske århundred (fra 
profetens død og op til omtrent Muḥammad al-Bāqirs død [d. 114/732]), 
kan passende kategoriseres som den første periode hvor særskilt Shīʿa 
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overleveringstraditioner så dagens lys. Perioden var karakteriseret ved de 
første kaliffers strikse forbud mod at nedfælde overleveringstraditioner.1 
Historiske kilder omtaler adskillige skriftruller og bøger af bestemte fæller af 
profeten og som ikke længere eksisterer, fx Salmān al-Fārisīs bog, Abū 
Dharrs Kitāb al-Khutba, ʿAbd Allāh b. al-ʿAbbās’ tekster omhandlende Imam 
ʿAlīs kendelser og Jābir b. ʿAbd Allāh al-Anṣārīs bog. Endnu andre bøger og 
skriftruller er ikke bevaret til dato, selvom det menes at imamerne havde 
dem i deres besiddelse, såsom Imam ʿAlīs bog og skriftrulle og Fāṭimas 
skriftrulle. Andre bøger fra denne periode er delvist overlevet, fx Sulaym b. 
Qays’ bog. Af komplette bøger der er bevaret fra denne periode er Imam 
ʿAlīs Nahj al-Balāgha og ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīns al-Ṣaḥīfa al-Sajjādiyya. 

II. PERIODE 
Op indtil det 3./9. århundred voksede antallet af Shīʿa skrifter kraftigt, 

og der berettes om over sekstusind artikler og skrifter der blev nedfældet i 
den anden periode, særskilt under Muḥammad al-Bāqirs og Jaʿfar al-Ṣādiqs 
levetid. Efter al-Mahdīs mindre okulation i 260/874, banede disse værker 
vej for sammenskrivningen af traditionssamlinger. Det var her at tidlige 
Shīʿa værker som fx Kitāb al-Maḥāsin af Aḥmad b. Muḥammad b. Khālid al-
Barqī (d. 274/887), Baṣāʾir al-Darajāt af Muḥammad b. Ṣaffār al-Qummī (d. 
290/902-903) og Qurb al-isnād af ʿAbd Allāh b. Jaʿfar al-Ḥimyarī (3./9. 
århundred) blev nedfældet. Disse tidlige traditionsværker blev hurtigt 
overskygget af den efterfølgende generation, der påtvang en mere 
strukturel-kritisk tilgang til hele korpusset af overleveringstraditioner. 

III. PERIODE 
Op igennem det 4.-5./10.-11. århundred, der hermed markerede den 

tredje periode, blev større traditionssamlinger sammenskrevet. Af de talrige 
skrifter og artikler der nu cirkulerede på daværende tidspunkt blandt det 
voksende Shīʿa fællesskab, var det kun firehundred af disse skrifters 
gyldighed der blev underbygget; senere kendt som de firehundred artikler 

 
1 Forbuddet mod at nedfælde overleveringstraditioner (ḥadīth) fortsatte helt op til den 

umayyadiske kalif ʿUmar (II) b. ʿAbd al-ʿAzīz (r. 99-101/717-720). Ud fra et Sunnī perspektiv var det 
først her at de officielle overleveringstraditioner (og efterfølgende traditionssamlinger) så dagens lys. 
Indledningsvis var perioden præget af at nedfælde de mundtlige beretninger i skriftform, derefter 
sammenskrivning og kategoriseringen af overleveringstraditionerne i henhold til beretterne (masānīd, 
sing. musnad) og afsluttende præsenteret i samlede værker som traditionssamlinger. 
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(al-uṣūl al-arbaʿumiʾa). Til dato er det kun seksten af disse der er bevaret, 
selvom tidligere traditionister har citeret direkte fra dem eller været i 
besiddelse af et eller flere af disse værker. Tidlige biografier og historiske 
kilder bekræfter, at over hundred af de sammenlagt firehundred artikler 
eksisterede helt op til det 14./20. århundred. De tidligste Shīʿa 
traditionssamlinger fra denne periode, som samtidig anses som kanoniske 
værker inden for sædvaner er:1 
 

1. Muḥammad b. Yaʿqūb al-Kulaynī (d. 328/940), bedre kendt som 
Kulaynī. Forfatter af Kitāb al-Kāfī fī ʿIlm al-Dīn (’Den tilstrækkelige i 
religiøse videnskaber’). I hans oprindelige værk, som tog al-Kulaynī 
over tyve år at sammensætte, var al-Kāfī på 36 bind, 326 kapitler og 
rummede 16.199 overleveringstraditioner. Værket var opdelt i to 
hoveddele, religionens principper (uṣūl) og grene (furūʿ). Værkets 
første del blev først publiceret som litografi i Iran år 1281/1864 og 
den anden del i år 1315/1897. Siden da er den blevet gentrykt 
adskillige gange, både i form af litografi og tryk. 

2. Muḥammad b. ʿAlī b. Bābūya (d. 381/991-2), bedre kendt som Sheik 
Bābūya (Bābawayh). Forfatter af Kitāb Man la Yaḥḍuruh al-Faqīh (’Den 
der ikke har adgang til en retskyndig’, egl. ’Enhver er sin egen 
retskyndig’) på sammenlagt fire bind. Værket er sammensat af 666 
kapitler der rummer 5.998 overleveringstraditioner. Omtrent to 
tredjedele af alle traditioner er blevet kvalificeret som musnad (egl. 
’understøttet’, betegner en beretning hvor beretningskæden kan 
føres helt tilbage til profeten Muḥammad). Værket blev først 
publiceret som litografi i Iran år 1325/1907 og er siden da blevet 
gentrykt adskillige gange, både i form af litografi og tryk. 

3. Muḥammad b. Ḥasan al-Ṭūsī (d. 460/1067), bedre kendt som Sheik 
al-Ṭūsī. Forfatter af Tahdhīb al-Aḥkām (’Afgørelsernes berigtigelse’) og 
al-Istibṣār (’Skarpsindighed’). Tahdhīb al-Aḥkām er sammensat af 393 

 
1 Inden for Sunnīsme har følgende seks værker status af kanoniske: al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ (’Den sande 

bog’) af Muḥammad b. Ismāʿīl al-Bukhārī (d. 256/870), al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ (’Den sande bog’) af Muslim 
b. al-Ḥajjāj al-Qushayrī (d. 261/875), Kitāb al-Sunan (’Sædvanernes Bog’) af Sulaymān b. al-Ashʿath 
al-Sijistānī (d. 275/889), al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ (’Den samlede Sande Bog’) af Muḥammad b. ʿĪsā al-
Tirmidhī (d. 279/892), Kitāb al-Sunan (’Sædvanernes Bog’) af Aḥmad b. Shuʿayb al-Nasāʾī (d. 
303/915) og Kitāb al-Sunan (’Sædvanernes Bog’) af Muḥammad b. Yazīd b. Māja al-Qazwīnī (d. 
273/887). Hertil kan også tilføjes de tidligere værker af Muwaṭṭaʾ af Mālik b. Anas (d. 179/795) og 
Musnad af Aḥmad b. Ḥanbal (d. 241/855). 
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kapitler og rummer 1.359 overleveringstraditioner. Al-Istibṣār er 
opdelt i tre dele, hvoraf to omhandler rituelle praksisser og en 
omhandler forskellige aspekter inden for islamisk retsvidenskab. 
Værket rummer 5.511 overleveringstraditioner. Både Tahdhīb al-
Aḥkām og al-Istibṣār er blevet publiceret adskillige gange både i form 
af litografi og tryk. 

 
Forfatterne, senere kendt som de tre Muḥammad’er, og deres ’fire 

bøger’ (al-kutub al-arbaʿa) har siden da fungeret som kanoniske værker og 
fundamentet for retskilden inden for profeten Muḥammads og imamernes 
sædvane. Netop at de tre Muḥammad’er anvendte en strukturel-kritisk 
tilgang til hele korpusset af overleveringstraditioner og at de var en enkelt 
generation fra personligheder, der havde direkte adgang og omgang med 
imamerne, har siden underbygget deres værker som kanoniske. De tidligere 
skrifters beretninger om Ahl al-Bayts sædvane er også inkluderet som et 
centralt element af traditionssamlingerne, det ses fx at store dele af Baṣāʾir 
al-Darajāt materialet også er blevet inkluderet i al-Kāfī. 

IV. PERIODE 
Overgangen til den fjerde periode ses med det voksende behov for at 

kommentere og uddybe de kanoniske traditionssamlinger. Historiske kilder 
beretter om adskillige bøger der udelukkende fungerede som noter, 
kommentarer og forklaring på hver enkelt overleveringstradition. Fx 
eksisterede der inden for et par århundreder over tyve kommentarværker på 
al-Kulaynīs monomentale traditionssamling. Over tid er talrige af disse 
bøger gået tabt, selvom de har været vidt cirkuleret blandt de efterfølgende 
generationer. 

Hertil skal også fremhæves de diktater (amālī) som talrige elever har 
nedfældet fra deres læremestre. Oftest ville diktaterne blive læst op til 
forsamlinger (majālis, sing. majlis), der siden er blevet generelt omtalt som 
majālis. Adskillige af sådanne diktater fra prominente retslærde som Sheik 
Bābūya, al-Mufīd, Sharīf al-Murtaḍā og Sheik al-Ṭūsī er blevet bevaret. 
Overleveringstraditionerne i disse værker er ikke kategoriseret i henhold til 
specifikke emner, snarere i relation til forskellige historiske og dogmatiske 
begivenheder. 
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V. PERIODE 
Det 11.-12./17.-18. århundred markerede begyndelsen på den femte 

periode, hvor Shīʿa traditionssamlinger undergik en større 
fortolkningsproces. Med de fire kanoniske værker som udgangspunkt, 
begyndte lærde at fylde de kløfter der manglede og endnu ikke var blevet 
kategoriseret. Det er særskilt tre individer og værker der er højt anset inden 
for denne periode: 

 
1. Muḥammad b. Murtaḍā al-Kāshānī (d. 1091/1680), bedre kendt 

som Muḥsin al-Fayḍ. Forfatter af al-Wāfī (’Komplette’). Dette værk 
er en sammenskrivning af de fire første værker med betydningsfulde 
overleveringstraditioner fra andre værker samt uddybende 
kommentarer og forklaringer på adskillige beretninger. I det 
oprindelige værk er al-Wāfī på 14 bind og rummer 50.000 
overleveringstraditioner. Værket er publiceret som litografi i Iran. 

2. Muḥammad b. Ḥasan (d. 1104/1692), bedre kendt som Ḥurr al-
ʿĀmilī. Forfatter af Tafṣīl Wasāʾil al-Shīʿa Ilā Taḥṣīl Masāʾil al-Sharīʿa 
(egl. ’Detaljeret fremstilling af redskaber for Shīʿa til at tilegne sig 
retsvidenskabelig viden’). Generelt omtalt som Wasāʾil al-Shīʿa eller 
bare al-Wasāʾil. Sammenskrivning af alle overleveringstraditioner fra 
de tidlige fire bøger og inkludering af overleveringstraditioner 
omhandlende retslige kendelser fra andre Shīʿa bøger – rummer 
sammenlagt 35.850 overleveringstraditioner. Værket består af 
omtrent halvfjerds bind og er primært til at finde i større retslærdes 
biblioteker. Ḥurr al-ʿĀmilīs tilgang til opdelingen af beretningerne, 
udlægning af deres respektive betydninger og tilføjelser af brugbar 
information om videnskaben bag overleveringstraditioner er højt 
anset. Ligeså vel som al-Kāfī af al-Kulaynī oftest ses som 
hovedværket af de fire værker, anses Wasāʾil al-Shīʿa af Ḥurr al-
ʿĀmilī som hovedværket i denne periode. I lighed med al-Kulaynī, 
tog det også Ḥurr al-ʿĀmilī over tyve år at sammensætte dette værk. 

3. Muḥammad Bāqir al-Majlisī (d. 1110/1699). Forfatter af Biḥār al-
Anwār al-Jamiʿa Li Durar Akhbār al-Aʾimma al-Aṭhār (egl. ’Oceaner af 
Lys der samler perlerne af de rene aʾimmas beretninger’). Generelt 
omtalt som Biḥār al-Anwār eller bare al-Biḥār. Sammenskrivning af 
tidligere traditionssamlinger på sammenlagt 25 bind. Blev udgivet i 
Iran mellem 1303/1885 og 1315/1897 i både litografi og tryk – senere 
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gentrykt i 110 bind. Værket er kendt for at rumme adskillige 
overleveringstraditioner med tilhørende forklarende noter (velanset 
blandt Shīʿa retskyndige). Værket minder i højere grad om en 
encyklopædi end et kompendium af Shīʿa overleveringer. 

 
Hertil kan også nævnes det noget senere værk Mustadrak al-Wasāʾil wa 

Mustanbiṭ al-Dalāʾil, generelt omtalt som al-Mustadrak af Mirza Ḥusayn al-
Nūrī (d. 1320/1902). Al-Mustadrak rummer 23.000 overleveringstraditioner, 
der præsenterer rettelser af fejlslutninger i Wasāʾil al-Shīʿa af Ḥurr al-ʿĀmilī 
samt det at beretningerne er gengivet kronologisk i over 70 bind. Værket 
blev publiceret i form af litografi i Iran og tryk i Libanon. Halvdelen af 
Jihād-bindet (omhandlende den ’indre jihād’ el. ’store jihād’, se s. 342) er 
siden da blevet publiceret på engelsk, Combat with the ‘Self’, ICAS (2003). 

VI. PERIODE 
Den sidste periode som også udgør vores samtid, markerer 

systematisering af de store traditionssamlinger. I denne periode er de 
forskellige værker blevet opdelt i kompendier efter kategorier, emner, 
temaer og andre forespørgsler for at målrette et bestemt studiefelt. Visse 
prøver at præsentere en oppefra-ned læsning af overleveringstraditionerne, 
andre fjerner redundans og endnu andre inkluderer kun de sunde 
overleveringstraditioner. Hele korpusset har også gennemgået en 
raffineringsproces, hvor forskellige fortolkningsteknikker og andre 
kategoriseringer er blevet præsenteret. Værker der også systematisk 
gennemgår og evaluerer Sunnī traditionssamlinger og 
overleveringstraditioner, som ud fra et Shīʿa perspektiv anses som værende 
gode eller sunde, er også begyndt at se dagens lys. Adskillige af disse nyere 
traditionskompendier er præsenteret i henhold til en enten kronologisk, 
alfabetisk eller efter omgivelserne hvori overleveringen blev nedfældet. Et 
velkendt nutidigt eksempel på en traditionsværk er Mīzān al-Ḥikma 
(’Visdommens Perle’) af Muhammad Muhammadi Rayshahri født 1946 i 
Rayy nær Teheran. Originalt er værket udgivet på 15 bind med over 23.000 
overleveringstraditioner, kategoriseret under 564 overskrifter og 4.260 
underoverskrifter. Kort tid efter dets udgivelse blev den oversat og gentrykt 
over tyve gange på persisk og urdu. Religionsstuderende, islamforskere og 
akademikere fandt værket meget praktisk og anvendeligt. Mīzān al-Ḥikma og 
lignende værker fungerer godt som opslagsværker og inkluderer ofte 
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negligerede emner, fx overleveringstraditioner der særskilt er opdelt efter 
etik, politik og samfundsvidenskab. Med de adskillige referencer, 
krydsreferencer, koraniske passager og de særdeles omfattende emner og 
temaer der strukturelt er præsenteret, fungerer værket som et 
traditionskompendium. Siden da er værket også udgivet i en forkortet 
udgave på et enkelt bind, hvor overleveringstraditioner der særskilt 
omhandler nutidige tendenser er inkluderet. Et forkortet 
traditionskompendium er siden da blevet oversat til blandt andet engelsk, 
The Scale of Wisdom – A Compendium of Shiʿa Hadith (2009), med sammenlagt 
6.852 sunde Shīʿa overleveringstraditioner. 

Konsensus 
I henhold til Shīʿa og Sunnī er konsensus (ijmāʿ) den tredje retskilde inden 

for islamisk retslære.1 Ordet konsensus er en teknisk betegnelse inden for 
retsvidenskabelig fagfelt, der defineres ved en ’enstemmig enighed blandt de 
kvalificerede retslærde om en retskendelse’. Konsensus betragtes nok 
snarere som et beskyttende princip af de retslige fortolkninger (efter de er 
blevet undersøgt af de kvalificerede retslærde), end en retskilde i og for sig. 
Selv med denne brede enighed om definitionen af termen, eksisterer der en 
vis forskel i omfanget af dets praktiske anvendelse. Inden for Sunnīsme 
repræsenterer konsensus en enstemmig enighed om en retskendelse blandt 
alle kvalificerede retslærde af en given generation (uafhængig af tid). I 
modsætning hertil, er det inden for Shīʿisme påkrævet at alle kvalificerede 
retslærde gennem tiderne, særskilt de der levede i profeten Muḥammads og 
imamernes levetid (tre første islamiske århundreder), er enstemmig enige.2 
Fx hvis en daværende retslærd udsteder en kendelse (fatwā), hvorom der ikke 
(direkte) eksisterer klare instruktioner fra grundteksterne, kan kendelsen kun 
være grundet i (a) en verbal eller praktisk sædvane af profeten eller 
imamerne, eller (b) en slutning der er truffet på forkerte grundlag. Ud fra 
dette enkeltstående tilfælde er der alt andet lige intet sagligt basis for at 
acceptere denne kendelse som gyldig. Hvis der yderligere eksisterer endnu 
en retslærd der har udledt selv samme kendelse, styrker det basis for (a). 
Endvidere hvis alle retslærde er enstemmig enige om en kendelse, 

 
1 Zaydī Shīʿa accepterer også konsensus (ijmāʿ) som en retskilde, hvor Ismāʿīlī Shīʿa og den 

teologiske Tolver Akhbārī retsskole benægter den og anser det som en nyskabelse (bidʿa) og uforenlig 
med doktrinet om imamatet. 

2 Shīʿa kvalificerer yderligere konsensus (ijmāʿ) i verbale og praktiske sædvaner. 
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underbygger dette (a) og betegnes hermed som konsensus (ijmāʿ) inden for 
retskildelæren.1 Ud fra et Shīʿa perspektiv er der to principelle faktorer der 
danner rammer for konsensus som retskilde: (i.) enstemmig enighed kan kun 
udledes ud fra retslærdes kendelser under profeten Muḥammads og 
imamernes tidsalder og (ii.) enstemmig enighed er i grunden ikke en 
retskilde, eftersom det udelukkende fungerer som et middel til at tydeliggøre 
sædvanen af profeten og imamerne. Sagt anderledes, er virkeområdet af 
konsensus (ijmāʿ) som en retskilde, bundet af at det skal belyse den verbale 
eller praktiske sædvane af profeten eller imamerne. Årsag til at begrænsning 
af konsensus som retskilde kun bruges til at belyse sædvanen af profeten og 
imamerne, er nærliggende; fundamentet for konsensus ville ellers være 
bundet i antagelser. Inden for rammerne af retsvæsnet underbygger 
grundteksterne ikke autoriteten af denne eller andre former for antagelser. 

 
Som et retsvidenskabeligt koncept kan konsensus dateres tilbage til det 

2./8. århundred. Først senere i slutningen af det 4./10. århundred og 
begyndelsen af det 5./11. århundred under buyiderne blev det en del af 
Shīʿismens retsvæsen. Herfra blev konsensus betragtet som en officiel og 
integreret del af retsvæsnet og en gyldig retskilde. Sheik al-Mufīd (d. 
413/1022) var den første Shīʿa retslærd til at behandle konceptet om 
konsensus, selvom han ikke så det som en retskilde. Det var først hans elev 
ʿAlam al-Hudā (d. 436/1044) i et værk skrevet før 420/1029, der 
formaliserede konsensus som en retskilde og endnu senere af hans elev 
Sheik al-Ṭūsī (d. 460/1067). Som et retsvidenskabeligt koncept har 
konsensus gennemgået en vis raffinering gennem årenes løb. Senere 
retslærde har blandt andet kritiseret visse retslærde fra den formative 
periode for at anvende termen for løst eller til en kendelse hvorom kun 
majoriteten var enstemmig enig. Den samtidige opfattelse blandt generelle 
retslærde er den, at det er ekstremt vanskeligt eller praktisk talt umuligt at 
forme konsensus nutidigt og de argumenterer for en mere begrænset 
anvendelse af konsensus som en retskilde. Nutidige retslærde som fx Shahīd 
Muḥammad Bāqir al-Ṣadr (1934-1980) anser en underkategorisering af 
konsensus som retskilde. Denne kan passende betegnes som ’bredt kendt’ 

 
1 Tilsvarende eksisterer der en underkategorisering ’bredt kendt’ (shuhrah) hvis majoriteten af 

retslærde er enstemmig enige. 
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(shuhrah), hvor majoriteten af de tidlige retslærde er enstemmig enige, kan 
anvendes som retskilde. 

Begrundelse 
Menneskets evne til at begrunde og anvende fornuften er en egenskab 

der direkte udledes fra Koranen. Gud tiltaler talrige gange forskellige 
nationer om at anvende deres rationelle fornuft og fundere (tafakkur) over 
Hans tegn (K 2:226).1 De ikke-troende der ser bort fra at anvende fornuften 
bliver oftest kritiseret og fordømt, eksempelvis når de blindt efterlever deres 
forfædre (K 2:170). Det intellektuelle særpræg med at anvende fornuften og 
fundere over religionen udgør en central del af det koraniske budskab, hvor 
evnen til at begrunde skal anvendes til at spekulere (tadabbur), begribe 
(tafaqquh), anvende ens intellekt (ʿaqila) og lære (taʿallum). Inden for Shīʿa 
retsvidenskab defineres ’begrundelse’ som objektet hvormed mennesket kan 
forstå Guds herredømme over Sine skabninger, og det gennem hengivelse 
til Ham, at mennesket vælger at adlyde Gud. Hermed tilbyder den troende 
sin lydighed over for Gud og de islamiske kendelser (sharīʿa) på basis af 
begrundelseserkendelsen, der belærer den troende om Guds almagt.2 
Således kan det ikke siges at den rettroende skal tro på Gud eller religionen 
islam, fordi Koranen påbyder det. Ligeledes kan det ikke siges at individet 
skal undersøge sandfærdigheden af religionen, fordi religionen påbyder det. 
Det er individets egen evne til at begrunde og anvende fornuften, der skal 
motivere den troende til at afsløre rigtigheden af Guds væren, Koranens og 
religionens sandfærdighed. Hermed er mennesket forpligtet til at undersøge 
sin overbevisning og afholde sig fra at efterleve andre i sfæren af religionen. 
Naturligvis når eksistensen og sandfærdigheden er etableret, er der talrige 
andre sandheder der kan læres direkte fra religionen. 

 
Inden for retskildelærdommen er dialektisk begrundelse (ʿaql) den fjerde 

retskilde.3 Begrundelsen betegner udelukkende en ubetinget retskendelse 

 
1 Se indledende afsnit til ’Koranen’ s. 97 for yderligere referencer. 
2 Den logiske inferens er, at evnen til at begrunde vægtes højere end blind lydighed – for hvis 

individet underkaster sig Gud med ren blind lydighed, ville usikkerheden om hvorfor Guds befaling 
skal adlydes, stadig eksistere. Usikkerheden udfolder sig i form af spørgsmål som i sidste ende vil 
føre til den logiske konklusion at begrundelse påbyder lydighed over for Gud på basis af at Gud gør 
krav på lydighed. 

3 Sunnīsme og Akhbāriyya accepterer ikke begrundelsen (ʿaql) som en gyldig retskilde, dog 
accepter Sunnī retsskoler analogi (qiyās) som værende en fjerde retskilde. Denne og spekulativ 
(forts.) 
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der udledes fra fornuften. Fundamentet herfor skal findes i det 
retsvidenskabelige princip, at ’hvad enden der er beordret af fornuften også 
er beordret af religionen’ (kull mā ḥakam bih al-ʿaql, ḥakam bih al-sharʿ). Ud fra 
dette princip—bedre kendt som korrelationsprincippet (qāʿida al-
mulāzama)—kan religiøse kendelser udledes direkte fra begrundelsen som 
enkeltstående retskilde. Begrundelsen som retskilde opdeles generelt i en 
todelt forståelse af fornuften, henholdsvis den rene og praktiske fornuft. 
Korrelationen mellem en pligtig handling og dens pligtige forudsætninger 
(muqaddamat al-wājib) og fastsætte noget og forbyde dets modsatte (masʾala al-
ḍidd) er eksempler på grundlæggende rationelle forskrifter inden for Shīʿa 
retsvidenskab, hvor det som retskilde danner basis i den rene fornuft. 
Tilsvarende er et eksempel på den praktiske fornuft, hvor der begrundes for 
at retfærdighed er godt og uretfærdighed er ondt. 

 
Som et generelt accepteret retsvidenskabeligt koncept, kan dialektisk 

begrundelse dateres tilbage til det 6./13. århundred. Værket al-Sarāʾir af 
Muḥammad b. Idrīs al-ʿIjlī al-Ḥillī (d. 598/1202) er det tidligste dateret 
værk, hvor alle fire retskilder præsenteres sidestillende inden for 
retskildelæren. Tidligere Shīʿa værker anså generelt ikke dialektisk 
begrundelse som en retskilde og det var nok først efter Ḥasan b. al-
Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726/1325) at det fik sit permanente fodfæste som 
retskilde inden for Shīʿisme. 

 
begrundelse (raʾy), der til tider er tilknyttet til analogi eller præsenteret sidestillende, er delvist 
overlappende med begrundelse som retskilde. 



 

 

Doktriner 

Kapitlet præsenterer en kortfattet, men samtidig vidtrækkende indblik i 
Shīʿismens doktriner, læresætninger og religiøse ritualer. Udlægningen af 
disse elementer præsenterer hovedstrømmen af retsskolerne, som blandt 
andet også danner grundlag for den iranske stats virke. Selv med 
anskuelsernes og holdningernes diversitet blandt ”officielle” religiøse cirkler, 
præsenterer udlægningen her en vis fællesnævner, hvorom størstedelen af 
Shīʿa kan tilskrive deres anskuelser. Således er kapitlet ikke kun en 
introducerende tekst til Shīʿa doktriner og ritualer, men i ligeså høj grad et 
samtidigt indblik i Shīʿa lærdommen og dens traditionelle præsentation, som 
den har udfoldet sig til dato. 

Doktrinerne er primært præsenteret ud fra en teologisk, retslig og etisk 
tilgang, selvom andre centrale elementer også er betragtet ud fra et 
filosofisk, gnostisk og metafysisk perspektiv. Hvor det har været muligt (og 
der samtidig eksisterer nuanceforskel), er disse elementer præsenteret 
sidestillende med overbevisningerne af andre retsskoler og teologiske 
bevægelser. Med dette giver kapitlet et indblik i de forskelle og ligheder der 
eksisterer mellem Shīʿisme og andre teologiske overbevisninger (som fx 
muʿtazilisme og ashʿarisme) og retsskoler (Sunnīsme generelt). Hensigten her 
er ikke at give en udtømmende afhandling om de forskellige 
religionsvidenskabelige fagfelter inden for Shīʿisme, men snarere at 
introducere Shīʿisme som en religiøs overbevisning. Netop gennem pligtige 
og tilrådede rituelle praksisser opnår den enkelte muslim sit reelle mål i 
livet. Med den rette hensigt (niyya) og udøvelse af disse praksis, vil mennesket 
indse den sande værdi af sin hengivelse, og som led heraf bringe sig selv 
tættere på sin Skaber. 

 
Shīʿisme adskiller sig fra Sunnīsme inden for en række teologiske og 

rituelle punkter. Inden for sfæren af retsvidenskab adskiller Shīʿa retsskolen 
sig mærkbart fra hver af de respektive fire velkendte retsskoler inden for 
Sunnīsme. Til trods for denne forskel mellem denominationerne, så er 
forskellen ikke større end den der findes internt iblandt de fire Sunnī 



310  Shīʿisme ‒ Oprindelse, Tro & Praksis  

 

retsskoler. I virkeligheden er det til tider slående, hvor stor lighed der er 
mellem Shīʿisme og Sunnīsme, taget i betragtning af førstenævntes 
retsvidenskabelige udvikling og krystallisering, der fandt sted under helt 
andre forhold end den af Sunnīsme. Naturligvis har udvekslingen af idéer 
og tanker mellem lærde i de første to islamiske århundreder haft sin andel 
heri, specielt hvor Shīʿa kyndige studerede under Sunnī lærde og vice-versa; 
men det er ikke kun inden for retsvidenskabelige kendelser og juridiske 
fagområder at Shīʿisme og Sunnīsme tenderer til at konvergere. Inden for 
sfæren af riter og ritualer tegner der sig et tilsvarende billede. Det er 
evident, at jo længere tilbage i historien en går, des større lighed eksister der 
mellem de to denominationer. Hermed er det ganske få ritualer (hvis nogle i 
det hele taget) der i sig selv kan klassificeres som havende en oprindelse i 
Shīʿa traditioner. De fleste af de kulturelle praksisser der menes at have 
oprindelse i Shīʿa, kan enten dateres tilbage til profeten Muḥammads 
levetid, og i tilfælde af før-islamiske praksisser, blive fundet inden for Sunnī 
grundtekster også. 

 
Et moderne eksempel på dette er sørgeprocession i anledning af al-

Ḥusayns martyrdød (som på årlig basis udspiller sig i starten af Muḥarram 
måned, se s. 391). Denne praksis er i moderne tid anset som værende 
idiosynkratisk Shīʿa. Imidlertid er det kun over de sidste fem århundreder at 
ʿĀshūrā sørgeprocessen særskilt er blevet mærket som Shīʿa. Forinden 
Safavid-dynastiet (r. 10./16. indtil 12./18. århundred), blev al-Ḥusayns 
martyrdød fejret af større Sunnī samfund, fx i de større byer som Isfahan og 
Shiraz i det før-safavidiske Iran, var det Sunnī shafiitiske og hanafitiske der 
udgjorde majoriteten og samtidige afholdte sørgeprocessionerne. Med en vis 
sikkerhed var det den velkendte Sunnī lærd Ḥusayn Wāʿiz al-Kāshifī (d. 
910/1504) i hans Rawḍat al-shuhadāʾ (’Martyrenes Have’) som den første til at 
præsentere de sørgmodige beretninger (marthīya) dedikeret til tragedien i 
Karbalāʾ. Selvom sørgehøjtideligheder kan dateres helt tilbage til kort efter 
al-Ḥusayns død i år 61/680 (specielt Tawwābūns oprør i 65/684), var det 
netop disse retoriske sørgeetos af al-Kāshifī der senere ville præge 
højtideligheden inden for Shīʿisme. Det samme er gældende, mutatis mutandis, 
for andre praksisser. Dertil er forbøn (tawassul, se s. 352) og helgenbesøg 
(ziyāra, se s. 353) to ritualer der efterhånden oftest særskilt anses som 
værende Shīʿa i karakter og udtryk. Imidlertid er det en praksis der også var 
udbredt inden for Sunnīsme. Mālik b. Anas (d. 179/795), stifteren af den 
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Sunnī malkitiske retsskole, opfordrede muslimer til at besøge profetens 
gravplads for at indgå i forbøn. Tilsvarende er det nedfældet at stifteren af 
den shafiitiske retsskole, al-Shāfiʿī (d. 188/820) udtrykkeligt sagde: 

»Ahl al-Bayt er mit middel og min forbøn til Ham: gennem dem håber jeg 
på, at mine [gode] gerninger bliver givet mig i min højre hånd på 
dommedagen«.1 

Inden for Ṣūfīsme (som primært er et Sunnī fænomen) var helgenbesøg 
en integreret del af religionen fra sin oprindelse og var senere bekræftet som 
værende prisværdigt (hvis udført korrekt) af den velkendte Sunnī teolog og 
filosof al-Ghazālī. Nydelsesægteskab (mutʿa, se s. 347), nu særskilt en Shīʿa 
praksis, var praktiseret på forordning af Koranen og profeten Muḥammad. 
Siden profetens død og til dato er der uafklarede spørgsmål og livlige 
debatter blandt ufaglærte som faglærte om, hvorfor senere retslærde 
accepterede den historiske kalif ʿUmars forbud mod nydelsesægteskab. 
Tilsvarende står Shīʿa lærde uforstående over for, hvorfor betalingen af 
femtedelskatten (khums, se s. 341) blev bandlyst af Abū Bakr efter profeten 
Muḥammads død, især i betragtning af at en af Sunnī restskolernes 
stamfader, al-Shāfiʿī, bekræftede dets retsgyldighed. Sidestillet med de 
fremhævede eksempler, er der adskillige andre riter og ritualer, hvorom 
muslimerne havde fælles fodslag, hvor forskelle har udviklet sig siden tidlig 
islamisk tid. 

Det er ikke hensigten at identificere de kritiske historiske begivenheder, 
hvor de ovenstående ritualer og praksisser gik fra at være muslimske ritualer 
til særskilt at blive identificeret med Shīʿisme. Nok snarere er det den 
efterfølgende udvikling over flere århundreder, der til dato udgør de 
adskillige facetter og nuancer af Shīʿisme, der er fokuspunktet her. Ikke 
desto mindre er netop dette fælles fodslag blandt tidligere muslimer med til 
at aflive de talrige myter om Shīʿisme som værende et selvopfundet 
fænomen; en retrospektiv perspektiv iblandt en fraktion; eller for den sags 
skyld at Shīʿisme skulle være et persisk svar på en arabisk religion osv. 

Trosartikler 
Shīʿa retskyndige har siden tidlig tid præsenteret en række læresætninger 

eller trosartikler som værende grundelementerne af Shīʿismens troslære.1 
 
1 Shāfiʿī, Dīwān, 59. 
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Sammenlagt er der tale om fem trosartikler i religionen (uṣūl al-dīn, egl. 
’religionens rødder’) som udgør:2 
 

1. Guddommelig enhed (tawḥīd) 
2. Profetismen (nubuwwa) 
3. Genopstanden (maʿād) 
4. Imamatet (imāma) 
5. Guddommelig retfærdighed (ʿadl) 

 
Generelt fremhæves det, at disse fem læresætninger er fundamentet og 

basis for troen, og ’religionens grene’ (furūʿ al-dīn) (se efterfølgende afsnit) er 
af sekundær signifikans i forhold hertil. 

 
Kun to af disse trosartikler er essentielle for at være muslim: troen på 

guddommelig enhed og profetkaldet. Disse to er de eneste trosartikler der 
gør sig gældende i muslimernes trosbekendelse, ”Jeg bevidner, at der ingen 
gud(er) er foruden Gud (Allāh) og bevidner, at Muḥammad er Guds 
sendebud” (ashadu ʿanna lā ʿilāha ʿillā llāhu wa ʿashadu ʿanna Muḥammadan rasūl 
Allāh).3 Det er altså med ytringen af trosbekendelsen man betragtes som 
muslim: en der har underkastet eller hengivet sig til islam. 

 
For Shīʿa er disse fem trosartikler (som en samlet helhed) det, der udgør 

det essentielle i troen.4 Det er her der adskilles mellem: (i.) en der kun har 
underkastet (muslim) sig troen og (ii.) en rettroende (muʾmin), som hengiver sig 

 
1 Bemærk at de ikke er blevet introduceret af imamerne. 
2 Disse fem trosartikler skal ikke forveksles med de fem grundlæggende elementer af 

gudsdyrkelse og rituel praksis, bedre kendt som ”islams søjler” (arkān al-islām) inden for Sunnisme. 
Disse fem søjler inden for Sunnīsme er navnlig 1. trosbekendelsen (al-shahāda), 2. tidebønnen, (al-
ṣalāt), 3. almisseskatten (al-zakāt), 4. fasten (al-ṣawm) og 5. den store valfartsrejse (al-ḥajj). Elementerne 
af søjlerne går også igennem i Shīʿisme, der dog klart adskiller mellem trosartikler og ritual praksis. 

3 I øvrigt er den anden del af vidnesbyrdet i trosbekendelse specifikt relateret til Muḥammads 
profetkald og ikke profetkaldet i dets generelle betydning. Troen på profetkaldet af alle tidligere 
profeter er dog en del af religionens trosartikler og en lovpligtig del af troens fundament. 

4 Vel at mærke er disse trosartikler opsummeret i den iranske forfatning, se særskilt Artikel 2 
[Grundlæggende principper]. Her tilkendegives statens virke som grundlæggende troen på (§ 1.) 
Guds enhed, som det udtrykkes i frasen ’der er ingen gud(er) foruden Gud’ [lā ʿilāha ʿillā llāhu]); (§ 2.) 
Anerkendelse af Guds natur som værende basis for udledning af lov; (§ 3.) Menneskets 
tilbagevendelse til Gud; (§ 4.) Guds retfærdighed og (§ 5.) Kontinuiteten af lederskabet (imamatet) til 
at revolutionære islam. 
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til den komplette islamiske tro.1 I tre af disse trosartikler—navnlig, 
guddommelig enhed, profetismen og genopstandelsen—er Shīʿisme og 
Sunnisme generelt enige. Disse tre trosartikler udgør en andel af troens 
hovedelementer. Hvad angår guddommelig retfærdighed er den i og for sig 
ikke mere central end andre guddommelig egenskaber (dvs. Guds viden, 
almagt osv.), og er således ikke en del af troens hovedelementer, men er en 
af de doktriner, der specifikt kendetegner Shīʿisme.2 Trosartiklen om 
imamatet betragtes både som en doktrin, der udgør et af troens 
hovedelementer og fungerer som et kendetegn ved Shīʿisme.3 

1. Guds Enhed (tawḥīd) 
Fundamentet for islam er troen på Guds enhed, tawḥīd. Denne 

bekendelse er islams bærende søjle (rukn), hvorfra alle andre søjler og 
trosartikler udledes samt anskues som sekundære hertil. Denne trosartikel er 
på ene og samme tid simpel i sin forståelse og yderst dybsindigt – for hvad 
rummer bekendelsen af, at der ingen gud(er) er foruden Gud egentlig? 
Inden for Shīʿisme omtales Guds enhed traditionelt i forskellige aspekter, 
som hver især behandler et eller flere bestemte træk af den guddommelige 
enhed. 

 
Det første aspekt angår ’enheden af Guds essens’ (dhāt). Essentielt kan 

dette træk bedst udtrykkes ved, at Guds essens er absolut transcendent, 
fuldkommen unik og mageløs – intet er tilsvarende eller lig Ham. Guds 
natur er simpel, ikke sammensat og uden nogen form for flerheder (K 42:11; 
112:1, 4).4 

 
1 Det er nævneværdigt at fremføre, at valget af disse fem læresætninger, kan anskues ud fra to 

perspektiver, henholdsvis et religiøst og historisk. Ud fra et religiøst aspekt er de udvalgt for at 
fastsætte troens fundament, og ud fra et historisk aspekt har de især fungeret som Shīʿismens 
kendetegn og identiteten som en særskilt denomination. 

2 Begrundelsen fremgår senere under afsnittet ’5. Guds Retfærdighed (ʿadl)’ s. 116. 
3 Efterhånden er den generelle antagelse inden for Shīʿisme, at: (1) fra en samfund-politisk 

kontekst [=styre eller lederskab], er det ikke essentielt for troen og således ikke et hovedelement af 
troen. (2) Fra en spirituelt-religiøs kontekst [=anerkende imamen som Guds bevis (ḥujja) og 
stedfortræder (khalīfa), som for al tid fungerer som det spirituelle og religiøse led mellem enhver 
muslim og Gud], anses det som et hovedelement af troen og essentiel del af hengivelsen for den 
rettroende (muʾmin). 

4 Ud fra et islamisk perspektiv er den kristne lære om treenigheden—opfattelse af Gud som ét 
”væsen”, men tre ”personer”: Fader, Søn og Helligånd—udenfor rammerne af dette første aspekt af 
enhed, nemlig Guds essens. Treenigheden kan forstås på en af følgende to måder: (a) tre væsner 
som hver især besidder en særskilt ontologisk personlighed, sammen med alle dets 
(forts.) 
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Det andet aspekt angår ’enheden af Guds egenskaber’ (ṣifāt). Gud alene 

besidder alle positive egenskaber til fuldkommenhed, fx er Gud den mest 
Viden, Mægtige, Levende, Hørende, Seende osv. Fra et menneskeligt 
perspektiv, er det evident at disse egenskaber adskiller sig hver især fra 
hinanden, hvad angår deres betydning (dvs. hvad der forstås ved at Gud er 
’Viden’ er forskelligt fra det, der forstås ved ’Mægtig’). Selvom disse 
egenskaber adskiller sig fra hinanden, hvad angår deres respektive 
betydning, er de én hvad angår deres objektive realitet. I den 
guddommelige natur er de forenet. Sagt anderledes, omfatter Guds essens, i 
sin absolutte og komplette unuanceret natur, alle disse egenskaber i en 
helhed.1 Det er således ikke tilfældet, at en del af essensen består af viden og 
en anden del af magt, og endnu en tredje af liv osv. De essentielle 
egenskaber ved Gud er i virkeligheden evige og ustandselige,2 hver især en 
helhed, som udgør den komplette enhed af Guds essens.3 Det vil fx være 
ukorrekt at sige: ”Gud ved gennem Sin Viden som er i Hans essens”; det 
korrekte udsagn lyder: ”Gud ved gennem Sin Viden som er Hans essens”. 

Guds positive egenskaber kan overordnet opdeles i to kategorier: (a) 
essens egenskaber (ṣifāt al-dhāt) og (b) handlingsegenskaber (ṣifāt al-fiʿl). Essens 
egenskaber er de grundlæggende, som giver en fornemmelse af Guds 
essentielle natur (såsom Vorherre er den mest Viden, Mægtige, Levende og 
lignende). Hvad angår handlingsegenskaberne, er det de, hvormed Gud 
bliver beskrevet (såsom den Skabende, Opretholdende, Tilgivende og 
lignende). Med andre ord er det via Guds skabelse og opretholdelse, at Han 

 
guddommeligheder og egenskaber. I dette tilfælde strider det imod det første krav, nemlig at Gud 
ingen partner eller tilsvarende har; (b) tre væsner som hver udgør en del af en enkelt ontologisk 
personlighed, således at de alle tre tilsammen udgør helheden. I dette tilfælde vil hver entitet per 
nødvendighed være sammensat, som strider imod det andet krav, nemlig at Gud er absolut simpel, 
ikke sammensat eller af flerheder. 

1 Egenskaberne er kun evige som adjektiver: de hjælper mennesket med at begribe noget om 
Gud, men de skal ikke forveksles med Gud (eller Hans essens). 

2 Hvad angår synspunktet af de som også anser Guds egenskaber som evige og ustandselige, 
men på den ene eller anden måde ’tilføjer’ det til Guds essens, er det ud fra Shīʿismens troslære en 
ukorrekt anskuelse. Angivelig er denne holdning udledt ud fra en fejlagtig og falsk analogi mellem 
Guds egenskaber og menneskets: i og med menneskets egenskaber kan adskille sig fra (og tillægges!) 
dets essens – således skulle det samme være blevet antaget at være gældende for Gud. 

3 Med andre ord er hver egenskab identisk med essensen og kan kun adskilles fra et relativt 
synspunkt. Den fulde forståelse af Guds eksklusive enhed (aḥadiyya) kan først begribes efter, at dette 
relative synspunkt elimineres. Hvad der bliver elimineret er ikke (og kan ikke være) egenskaberne 
som så – rettere er det vores ontologiske gyldighed af menneskets forestilling af egenskaberne. 
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tiltales som Skaberen og Opretholderen (selvsagt udspringer alle Guds 
handlinger fra Hans essens).1 

 
Det tredje aspekt angår ’enheden af Gud som skaber’ (khāliqiyya). Der er 

ingen anden skaber end Gud. Hvad og hvem som helst, der eksisterer, er 
per nødvendighed en del af Hans skabelse (K 13:16; 40:62). Denne 
bekræftelse af Gud som skaberen af alting er ikke en negation af sekundære 
kausalitet i rækkefølgen af eksistens.2 At naturen, tilværelsen og fænomener 
er underkastet årsagsloven (kausalprincippet) og eventuelt har gensidig 
påvirkning på hinanden, udspringer fra Guds herredømme. Realiteten af 
årsagen og selve kausalprincippets forbindelse til eksisterende ting skal 
begge begribes som en manifestation af Guds Vilje. 

 
Det fjerde aspekt angår ’enheden af Guds Herredømme’. Denne enhed 

manifesteres i Hans styring og ledelse af alting. Ledelsen (tadbīr) rummer en 
komplet befaling og administration af mennesket og universet på ethvert 
stadie og i alle aspekter, både hvad angår denne og den hinsidige verden. 
Dette er både gældende, hvad angår frembringelse af eksistens og 
etableringen af religionen. Således er ledelsen af menneskelige affære i alle 
aspekter eksklusivt reserveret Gud alene. Med dette kan enhed i 
herredømmet betragtes ud fra to aspekter: (a) skabende ledelse (tadbīr takwīnī) 
og (b) religiøs ledelse (tadbīr tashrīʿī). Hvad angår skabende ledelse (tadbīr 
takwīnī) er tilkendegivelsen, at universets ledelse er uadskilleligt fra kilden, 
som er dets skaber. Inden for sfæren af menneskelige aktiviteter og 
handlinger, er det korrekt, at der kan adskilles mellem skaberen og lederen 
af noget (fx kan en person bygge en maskine og en anden person kan styre 
denne). Dette er ikke gældende inden for domænet af guddommelig 
skabelse, der er skaberen og styren den ene og samme. Dette aspekt af 

 
1 Forskellen mellem de to typer guddommelige egenskaber er: essens egenskaber er de hvorom 

det modsatte i relationen til Gud vil være absolut umuligt. Således vil det være ukorrekt at benægte 
dem på nogen vis, fx egenskaberne viden (ʿilm), magt (qudra) og liv (ḥayāt): Gud har altid været den 
mest Viden og vil altid være det, tilsvarende den Mægtige og Levende. Det vil altså være umuligt, at 
Han ikke er disse i et hvilket som helst givet øjeblik. Hvad angår handlingsegenskaber er det de, 
hvormed Gud kan beskrives—og samtidig—kan det modsatte også beskrives om Ham, ved en 
anden lejlighed. Fx egenskaberne skabe (khalq) og skænke (rizq). Det er åbenlyst at fx Guds tale 
(kālam) er en handlingsegenskab, da der kan siges: ”Gud talte til Moses og ikke til Faraoen” eller 
”Gud talte til Moses ved Sinajbjerget og ikke ved Nilen”. Med andre ord er disse egenskaber dem, 
som kræver en aktiv handling af Gud. 

2 Om kausalprincippet i Koranen se 30:48. 
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enheden gør således op med polyteistiske og henoteistiske tillæg til den rene 
monoteistiske overbevisning.1 Hvad angår religiøs ledelse (tadbīr tashrīʿī) er 
det gældende, at lige såvel som Gud alene er lederen over alle domæner af 
skabelsen, har Gud også suveræn ret til alle sager, der vedrører religionen. 
Som følge af dette gælder det alle sfære (heriblandt indførelse af kendelser 
og befalinger, udforme religiøs lov, definer lydighed og etablere 
retningslinjer for forbøn og tilgivelse af synder). Dertil har ingen ret til at 
ændre nogen religiøse forskrifter udenom Guds befaling. Enheden i 
herredømme, etablering af religiøse kendelser og lydighed er alle forskellige 
dimensioner af enheden i ledelse. Når profeterne fx er udvalgt som 
forkyndere af fællesskabet, er dette alene fordi Gud valgte dem hertil; 
således er dette herredømme i overensstemmelse med den guddommelige 
autoritet. Det er på denne basis, at lydighed over for profeten Muḥammad, 
er som lydighed over for Gud – for lydighed over for profeten er med et, 
lydighed over for Gud (K 4:64, 80). 

 
Det femte aspekt angår ’enheden i tilbedelse af Gud’. Alle muslimer 

(blandt andet i forlængelse af deres daglige tidebønner) bevidner i deres 
tilbedelse om princippet af enheden med fremlæsningen af Åbningskapitlet 
og frasen ’Dig alene tilbeder vi’ (K 1:5). Der hersker ingen tvivl om det faktum, 
at Gud alene skal tilbedes, og tilbedelse af alt andet er forbudt.2 I og for sig 
adskiller dette femte aspekt sig fra de ovenstående fire: hvor de forrige 
aspekter relaterede sig til domænet af Vorherre, er dette sidste aspekt i 
relation til mennesket og dets optræden over for Gud. 
 

 

 
1 Se eventuelt henoteisterne fra profeten Abrahams tid. De bekendte sig angiveligt til én 

Skaber, men fejlagtigt betragtede stjernerne, månen og solen som deres herrer og ledere af universet 
(K 6:76-78). Lignende eksempler ses hvad angår det vantro folk fra profeten Josefs (K 12:39) og 
Muḥammads epoke (K 19:81; 36:74-75). Hvad angår araberne i profeten Muḥammads tid, vides det 
ikke med sikkerhed, hvor stor udstrækning araberne var polyteister eller henoteister. 

2 Der hersker ingen tvivl om at tilbedelse af fx ens forældre, profeter eller helgener er 
polyteisme (shirk) og forbudt – men samtidig er det at bevare veneration og vise respekt til dem en 
nødvendighed og ’integreret del af tawḥīd’ (K 17:23). Det er omfanget af denne veneration, der til 
tider har ført til debat mellem retskyndige om, hvornår noget er udenfor foldet af tilbedelse af Gud. 
Historisk har Sunnī lærde igennem tiderne tilskrevet Shīʿa for at bryde dette dogme ved at ophøje 
statussen af imamerne og venerationen af dem til et punkt, hvor de angiveligt bliver sidestillet som 
partnere af Gud i folkets hjerter. Naturligvis afviser Shīʿa denne anklage og fremhæver, at dette kun 
er synspunktet af ekstremisterne (ghulāt) og ikke hovedstrømmen af Shīʿa (se ’Ghulāt’ s. 69). 
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Alle muslimer bekender sig til det første og femte aspekt af enhed, 

navnlig ’enheden Guds essens’ og i ’tilbedelse af Ham alene’. Ingen 
muslimer har nogensinde modsat sig disse to bestemte træk af den 
guddommelige enhed. Både muʿtaziliterne og ashʿariterne inkluderer disse 
to aspekter iblandt deres centrale trosartikler, dog med den mindre forskel 
at (1) muʿtaziliterne også inkluderer det andet aspekt (’Guds egenskaber’) – 
en doktrin som ashʿariterne fornægter; i direkte kontrast til (2) ashʿariterne 
der inkluderer det tredje aspekt (’Gud som skaber’) – en doktrin som 
muʿtaziliterne fornægter. Shīʿa bekender sig til alle omtalte aspekter, men 
med en vis forskel i udlægningen til sammenligning med muʿtaziliterne og 
ashʿariterne. Hvad angår muʿtaziliternes forståelse af Guds egenskaber, 
anser de det som synonymt med idéen om, at alle Guds egenskaber er 
fraværende fra Guds essens – den guddommelige essens er altså blottet fra 
alle egenskaber. Shīʿa opfattelsen adskiller sig ved at fremføre, at alle Guds 
egenskaber hver især er en helhed, som komplet udgør Guds essens.1 Hvad 
angår ashʿariternes forståelse af Guds skabelse, bekender de sig ikke til 
kausalitetsprincippet og anser således, at alle skabningers handlinger er 
forordnet af Gud. Som følge heraf er Han også skaberen af alle menneskets 
handlinger, hvilket svarer til idéen om absolut prædestination (forudbestemt 
skæbne). Shīʿa opfattelsen stadfæster, at årsagsloven med årsag-virkning 
effekten er reel, mens alle virkninger er afhængige af deres umildbare årsag, 
er de også underlagt Guds herredømme og autoritet. 

 
I relation til Guds enhed var der på tværs af de forskellige tidlige 

teologiske bevægelser også en uenighed om Guds enhed, med henblik på 
Guds væren og Koranen. Akkurat debatten om skabelsen eller 
evindeligheden af Koranen – sagt med andre ord, spørgsmålet om Koranen 
var skabt over tid eller evig (qadīm), var et omdiskuteret emne. I kontekst af 
den guddommelige enhed, kan der tales om to overordnede opfattelser: 
ashʿariterne som fastholdte at Koranen er evig samt det relaterede emne, at 
Guds tale er af to typer: (a) betydningen af Koranen (kālam al-nafsī egl. 
’sjælens tale’) og (b) den ytrede tale (kālam al-lafẓī). Det er netop Guds 
’sjæletale’, der eksisterer i essens egenskaberne og således retfærdiggørelsen 

 
1 Visse blandt muʿtaziliterne har også præsenteret et synspunkt som er identisk med den 

opretholdte inden for Shīʿisme. 
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for den uendelige og evige eksistens af Koranen.1 I modsætning til 
ashʿariterne var der enighed blandt de andre teologiske retsskoler, at Guds 
tale ikke er opdelt i to typer; Hans tale er udelukkende en egenskab af Hans 
handling. Som følge heraf må Koranens ord have fundet sted i tid og rum 
og kan således ikke være evindelig. Det er netop hele debatten om evighed, 
der er i en vis kontrast til det islamiske koncept om Guds enhed – for hvis 
Koranens ord er evige, er der tale om evigheder, henholdsvis Gud og 
Koranen, hvilket antyder en form for polyteisme (shirk). Shīʿa anser kun Gud 
som evig. Guds tale er en egenskab af Hans handling, og hermed er 
Koranen skabt over tid. Hvis målet er at tilegne sig viden om Gud gennem 
Koranen, både hvad angår ordene og den underliggende betydning, så er 
det evident, at Guds viden er evig, da den udspringer fra Hans essens 
egenskaber. 

 
Hertil var det relaterede emne om der eksisterer en lighed mellem Gud 

og Sine skabninger. Hvad angår spørgsmålet om hvorvidt mennesket kan 
forstille sig eller begribe Gud, eksisterede der forskellige udlægninger blandt 
de teologiske skoler. Generelt er der tale om forstillelsen af Gud med enten 
det blotte øje, tanke eller hjerte. Afhængig af hvilken af disse aspekter, der 
anses som værende gyldige (og i hvor høj grad mennesket herved kan 
begribe Gud), strækker spektrummet sig fra en vis antropomorfistisk til en 
komplet transcendent begribelse af Gud som væsen. Forskellen i opfattelsen 
udledes direkte fra Koranen, her er Gud på den ene og samme tid omtalt 
som værende komplet transcendent, men samtidig beskrives Han andetsteds 
som værende både siddende på tronen i himlen, som talende, seende og 
hørende. Størstedelen af muslimerne anser at sidstnævnte egenskaber skal 
fortolkes allegorisk, mens andre fastholder, at beskrivelsen af Gud må tages 
for pålydende. Shīʿisme er fortaler for Gud som værende komplet 
transcendent og de beskrivelser, der omhandler Hans handlende væsen, 
udelukkende er underlagt allegorisk fortolkning. Gud kan kun begribes med 
hjertet gennem troens realitet. Med dette fraskriver Shīʿisme enhver form 
for antropomorfisme i relation til Gud i modsætning til andre teologiske 
skoler og denominationer. 

 
1 Inden for ashʿarisme er der enighed om kālam al-nafsī, men derudover er der vidt forskellige 

anskuelser om, hvad denne indebærer og rummer. 
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2. Profetisme (nubuwwa) 
Gud har betroet Sit budskab til udvalgte gudsmænd, som forkyndere og 

vejledere af menneskeheden. Disse er apostelerne (rasūl) og profeterne (nabī), 
gennem hvis åbenbaring og formaning, vejledning har strømmet ned til 
jorden fra det guddommelige empyreum. Det guddommelige budskab har 
strømmet fra Guds tilstedeværelse siden begyndelsen af menneskeslægten 
med Adam op indtil Muḥammad, der markerer sejlet af alle profeter (K 
30:40). Troen på profetkaldet og profetismen (nubuwwa), samt at Gud alene 
udnævner Sine forkyndere (K 6:124), er en central dogme for alle muslimer. 

Profeternes formål er at forkynde og underbygge fundamentet af Guds 
enhed og kæmpe imod alle former for afvigelser fra den monoteistiske tro 
(K 16:36); belære mennesket om det guddommelige budskab, visdommen 
ved religionen og vise dem vejen til selvransagelse (K 62:2); etablere 
retfærdighed i fællesskabet (K 10:47; 57:25); tilvejebringe autoritative 
kendelser i diverse sager (K 2:213); og sætte en ende for at mennesket skal 
have et argument mod Gud ved Genopstandelsen (K 4:165). 

Koranen nævner en snes profeter ved navn og fremhæver samtidig at 
der var adskillige andre (K 40:78). Overleveringstraditioner gør det 
gældende at der gennem tiderne er sendt sammenlagt 124.000 profeter. 
Blandt de profeter der er nævnt i Koranen og som muslimer samtidige 
bekender sig til er Adam, Enok, Noa, Abraham, Ismael, Isak, Lot, Jakob, 
Josef, Job, Moses, Aron, Elisa, Ezekiel, David, Salomon, Elias, Jonas, 
Zakarias, Johannes Døber, Jesus og Muḥammad.1 
 

 
 

Alle muslimer bekender sig til profetkaldet og profetismen og specielt 
det, at profeten Muḥammad er den sidste profet. Enhver der benægter en af 
de tidlige profeter eller accepterer en eller flere profeter efter Muḥammad, 
betragtes som kættere inden for både Shīʿisme og Sunnīsme. Generelt 
vækker sådanne yderliggående overbevisninger forargelse og fordømmelse 
af det brede muslimske fællesskab, der hverken accepterer, respekterer eller 

 
1 Respektive Ādam, Idrīs, Nūḥ, Ibrāhīm, Ismāʿīl, Isḥāq, Lūṭ, Yaʿqūb, Yūsuf, Ayyūb, Mūsā, 

Hārūn, al-Yasaʿ, Dhuʾl Kifl, Dāwūd, Sulaymān, Ilyās, Yūnus, Zakariyyā, Yaḥyā, ʿĪsā og 
Muḥammad på arabisk. Udover disse kan blandt andet nævnes tre profeter som ikke er nævnt i 
tidligere religiøse skrifter per navn, men som er nævnt i Koranen, hhv. Hūd, Ṣāliḥ og Shuʿayb. 
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tiltaler disse som ’muslimer’. Skønt Shīʿa og Sunnī enstemmigt er enige om 
profetismens ydre dogme, adskiller de sig i relation til den indre natur af 
profeterne som gudsmænd. Specielt omhandlende profeternes (og generelt 
gudsmændenes) synd- og fejlfrie (ʿiṣma) natur. Hvis synd- eller fejlfri natur 
forstås i form af fredhellige og ukrænkelighed, omfatter det en eller flere af 
følgende kategoriser: (1) synd- og fejlfri som modtager, bevarer og 
overbringer af den guddommelige åbenbaring; (2) begunstiget imod enhver 
form for ulydighed og synder og (3) begunstiget imod at begå fejl i alle sfære 
(social, politisk, religiøst og spirituelt). 

Hvad der angår den første kategori af synd- og fejlfri karakter af 
profeterne, er alle muslimer enige. Oftest udledes dette fra en logisk 
følgeslutning, at hvis der eksisterede en sandsynlighed for at profeterne 
kunne have fejl eller mangler i åbenbaringen og forkyndelsen, er den 
naturlige konsekvens at hele formålet med religionens sandfærdighed er 
undermineret. Hertil følger de koraniske referencer, hvor Gud selv bevidner 
at Han har placeret profeterne under et altomfattende tilsyn, for at sikre at 
åbenbaringen formanes korrekt til menneskeslægten (K 72:26-28). 
Herudover bekender Shīʿa sig også til de efterfølgende to kategoriseringer af 
profeternes synd- og fejlfrie natur,1 og hermed betragter profeterne som 
ufejlbarlige i en altomfattende forstand. Iblandt Sunnī er der diverse 
anskuelser af hvor omfattende en grad, den anden og tredje kategori af synd 
og fejlfri natur er gældende for profeterne som gudsmænd. Hvor visse Sunnī 
retsskoler og teologiske bevægelser accepterer dem helt eller delvist, er der 
andre der fornægter dem komplet.2 

 
1 Til trods for at Shīʿa bekender sig til denne altomfattende tro på synd- og fejlfrihed (ʿiṣma) af 

alle profeter, anser de ikke at denne karakter nødvendigvis er begrænset til profeterne alene. I 
højere grad er profeterne som gudsmænd—tilsvarende imamerne—begunstiget denne ufejlbarlige 
egenskab for at formane og lede fællesskabet til den ene absolutte og sande tro. Hermed er det en 
nødvendighed at alle gudsmænd der kalder til sandheden per definition også må være komplet 
sande i deres udsagn, sædvane og handlinger. Ud fra et koranisk perspektiv underbygges denne 
påstand også fra eksemplet med gudsmanden (eller retter ’gudskvinden’) Jomfru Maria. Generelt 
anses Jomfru Maria ikke som en profetinde, men som en gudskvinde i relation til hendes slægtskab 
med profetslægten (K 3:33) og specielt det at Gud har renset hende komplet fra besudling (K 3:42; 
cf. Ahl al-Bayts renselse 33:33). 

2 Forskellighed iblandt Shīʿa og Sunnī opfattelsen afspejler sig også i tidlig islamisk litteratur 
omhandlende profeterne, imamerne og hellige islamiske individer. Hertil er der også de koraniske 
historier om fx Adam og Eva der spiste af det forbudte træ (K 2:35), Moses der uforsætlig dræbte 
kopteren (K 28:15) og Jones som udsending der forlod sit kald blandt folket (K37:139-140), der 
udlægges og fortolkes på forskellige vis. 
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3. Genopstandelsen (maʿād) 
Selvom princippet om den eskatologiske tilbagevenden, 

genopstandelsens dag (el. opstandelsen) (al-maʿād), også er nævnt i tidligere 
religiøse skrifter, er netop denne trosartikel i særdelshed blevet præsenteret i 
Koranen. En betragtelig del af den koraniske tekst beskriver forestillingen 
om menneskehedens død, verdenernes undergang og hvad der venter 
mennesket efter døden indtræder. Dommedagen, genopstandelsen og 
tilbagevendelsen af mennesket efter dets død, er blandt andet refereret til 
ved forskellige navne i Koranen, heriblandt: Opstandelsens Dag (yawm al-
qiyāma), Regnskabets Dag (yawm al-ḥisāb), Opvågningens Dag (yawm al-baʿth), 
Adskillelsens Dag (yawm al-faṣl), Dommens Dag [el. Dommedag] (yawm al-
dīn), Timen (al-sāʿa), Omringelsens Dag (yawm al-muḥīṭ) og Sidste Dag (yawm 
al-ākhir). Troen på dommedagen og menneskets genopstandelse (hvor den 
naturlige følge er, at der er liv efter død), kan direkte udledes fra Koranen. 

 
I og med Gud er den absolutte sandhed, er alle Guds handlinger som 

naturlig følge heraf også sande og blottet fra enhver form for falskhed; 
hvilket indbefatter at menneskeslægten også er født rene (K 30:30).1 Det er 
med den absolutte retfærdighed af Gud, at den gode og dårlige—
henholdsvis den gudfrygtige og ugudelige—ikke vil modtage den samme 
belønning i det hinsidige. Guds løfte om belønning er hævet over denne 
verdslige verden, som kun er en ydre skal, hvor mennesket er blevet givet 
muligheden for at hengive sig til den indre realitet af det rette. Det er kun 
med genopstandelsen hvormed Gud kan dømme alle sine skabninger lige, 
ud fra den eksakte vægt af individets gode og dårlige handlinger. 

 
Vel at mærke er mennesket i denne verden skabt fra en partikel, som 

inden for de første par måneder vokser sig til en færdigdannet krop. 
Herefter nås et punkt hvor Ånden pustes ind i fosteret og med dette 
fuldkommengør Gud sin bedste skabning; mennesket (K 23:14-16).2 Fra 
dette tidspunkt og op indtil døden indtræder, påhviler (taklīf) det ethvert 
menneske at stræbe efter perfektion, af både krop og sjæl. Gud har hverken 

 
1 Overleveringstraditioner og korankommentarer beskriver, at menneskets natur er født med 

troen på Guds enhed og det blandt andet er gennem påvirkning af ens omgivelser efter fødslen, at 
mennesket kan vælge at benægte denne medfødte indre realitet. 

2 Inden for islam er det først fra dette stadie, fosteret betragtes som et menneskefoster. 
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skabt mennesket meningsløst eller dødelige (K 13:115). Når døden indtræder, 
er det ikke ophør af ’livet’; snarere er døden en transformation fra et 
domæne (el. stadie) til et andet.1 Dette nye domæne, som er en uundgåelig 
sandhed for alle levende skabninger, er menneskets permanente bolig,2 der 
dog først fremkommer med genopstandelsens dag.3 Mellem denne og den 
hinsidige verden befinder skærsilden sig—en overgang eller tærskel, 
Barzakh4,—hvori mennesket hviler indtil genopstandelsens dag.5 I henhold 
til overleveringstraditionerne er det første stadie af selvet i skærsilden at 
sjælen udtrækkes fra kroppen. På det tidspunkt den afdødes legeme 
jordfæstes, vil englene6 udspørge individet om Guds enhed, profetismen og 
en række andre spørgsmål omhandlende religionen. Selvsagt følger det, at 
svarene der gives af de rettroende vil være forskellige fra de vantro. Som 
følge heraf vil skærsilden være et ophold hvor guddommelig nåde 
manifesterer sig for de rettroende og guddommelig vrede for de vantro. 
Dette ophold vil vare indtil genopstandelsens dag. 

Ved genopstandelsen vil menneskets sjæl endnu engang forenes med sin 
respektive krop, for at mennesket kan modtage sin retmæssige dom for dets 
gode og dårlige handlinger. Manifestationen af Guds belønning eller straf 

 
1 Når døden indtræffer, vil kroppen gradvist miste sine karaktertræk og nedbrydes, mens dette 

ikke er tilfældet for sjælen. Liv i sin oprindelse og essens ”tilhører” altså sjælen. Der er gennem 
foreningen af sjælen og kroppen, at kroppen også får liv deraf. Når sjælen separeres fra kroppen 
(begivenheden hvor døden indtræder), ophører kroppen med at virke, mens sjælen fortsætter sit liv. 

2 Inden for islam fortolkes ’døden’ som en transformation fra et domæne (el. stadie) til et andet. 
Menneskelivet har således ingen grænse, hvilket passende betegnes som ’sjælens udødelighed’. Død 
eller døden skal tolkes som adskilleren af krop og sjæl efter verdslig død indtræder, hvorefter 
individet løftes til dets nye evige domæne. 

3 Verden som mennesket kender den er ikke uophørlig og endeløs – ved en fastsat dag vil 
verdenen og alle dets beboere komme til en ende (K 46:3) der hermed markerer genopstandelses 
dag. 

4 Barzakh (egl. ’barriere’) betegner en overgang, tærskel eller mellemstadie hvori mennesket 
hviler efter døden indtræder op indtil genopstandelsen. 

5 Koranen gør omtale af denne forhindring, mellemstadie eller barriere flere steder: (a) I 
fortællingen om de gudløse der bønfalder Gud om at få lov til at vende tilbage til denne verden (for 
her at vende deres tidligere synder til gode gerninger), men ikke får lov hertil da deres tilbagegang 
blokeres af en barriere (K 23:99-100). Versene tyder på at sjælen har en reel eksistens efter døden, 
men er ude af stand til at vende tilbage til denne verden. (b) Hvad angår martyrerne (shahīd, plur. 
shuhadāʾ) fremhæves der, ’Sig ikke: »Døde« om dem, der bliver dræbt for Guds sag: Nej, de lever, uden at I aner 
det.’ (K 2:52). Således befinder martyrerne sig i en speciel overgang mellem denne og den hinsidige 
verden [jf. K 3:170]. (c) Blandt synderne (specielt Faraos folk) berettes der, at de inden 
genopstandelsen vil blive udsat for ilden. Efter genopstandelsen vil de bliver udsat for en mere 
intens lidelse (K 40:46). 

6 Oftest er der tale om to engle der har ansvaret for forhøret af menneskets gode og dårlige 
bedrifter i verdenen, til tider omtalt som Nākir (Munkar) og Nakīr i overleveringstraditionerne. 
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for hver enkelt skabning, kan i sin altomfattende sfære (mærkebar, kendelig, 
sanselig osv.) først begribes efter foreningen af sjælen med kroppen, da 
belønningen og straffen er opgjort for mennesket som ét væsen: hverken 
kroppen eller sjælen separeret og alene. 

 
Selvom det ikke vides hvornår genopstandelsens dag vil finde sted, er der 

en række indikationer og tegn i Koranen der omtaler begivenheden. Disse 
tegn kan groft opdeles i to typer: (1) begivenheder som vil finde sted før 
dommedagen og genopstandelsens dag – disse vil finde sted mens 
mennesket stadig befinder sig i denne verden. Fænomenet ’Timens Varsel’ 
(ashrāṭ al-sāʿa) refererer udelukkende til denne gruppe af begivenheder. (2) 
Begivenheder som er årsagen til dommedagen. 
 

Tegnene af den første type er blandt andet: 
 

1. Ankomsten af messias (K 43:57-61) 
2. Ankomsten af den sidste profet Muḥammad (K 47:18) 
3. Fjernelsen eller tilintetgørelsen af barrieren som hidtil har 

tilbageholdt Gog og Magog (K 18:98-99) 
4. Tildækningen af himlen af en tydelig røg (K 44:10-16) 
5. Tilsynekomsten af Bæstet fra jordens indre (K 27:82) 

 
Hvad angår tegnene af den anden type, omtaler Koranen i detaljer 

transformationen af universets eksistentielle forhold (kollapset af solen, 
månen, verdens have, bjerge og alt mellem himmel og jord).1 Ved 
dommedagen vil den eksisterende orden kollapse og en ny orden vil blive 
præsenteret over for Gud (K 14:48). 

 
Efterfølgende vil en begivenhed finde sted, der bedre er kendt som 

’blæsene i Hornet’ (el. Hornblæsningen) – dette vil finde sted to gange: (1) 
det første blæs vil bringe død over alle levende skabninger på jorden og i 
himlen (med undtagelse af de som Gud vil anderledes) og (2) det andet blæs 
vil bringe alle døde til live for derefter at bringe dem alle foran Gud (K 
39:68). Efter denne opstandelse og dets indtræden i dette nye domæne af 

 
1 Specielt omtalt i Koranen kapitel: 81 Indhyllingen (al-Takwīr), 82 Spaltningen (al-Infiṭār), 84 

Kløvningen (al-Inshiqāq) og 99 Jordskælvet (al-Zalzalah). 
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genopstandelsen, men forinden den evige bolig i Paradis eller Helvede, vil 
en række begivenheder finde sted: 
 

1. Enhver persons afregning og dom vil blive viderebragt på en specifik 
måde, hvoraf en af disse måder er præsentationen af et skrift med 
alle ens handlinger og gerninger (K 17:13-14). 

2. Udover præsentationen af et skrift med alle menneskets gerninger, 
vil der ved genopstandelsen også være vidner blandt mennesker og 
ikke-mennesker, som vil bevidne til ens handlinger i denne verden. 
De ’eksterne vidner’ vil være: Gud (K 3:98), englene (50:18), jorden 
(K 99:4-5), profeterne af ethvert religiøst fællesskab (K 16:89), 
profeten Muḥammad (K 4:41) og de bedste blandt det muslimske 
fællesskab (K 2:143). De ’interne vidner’ vil bestå af dele og legemer 
af selvet (K 24:24) og personificeringen af ens egne handlinger (K 
9:34-35). 

3. For at menneskets gerninger kan tages i betragtning (udover hvad 
der allerede er nævnt), vil retfærdighedens vægt (mīzān) blive fremsat 
og hver person vil få hvad der tilkommer ham (K 21:47). 

4. Visse overleveringstraditioner gør det gældende at der er en bro 
eller sti (al-ṣirāṭ) som alle skal tilbagelægge ved genopstandelsen.1 

5. Mellem Paradiset og Helvede er et slør (ḥijāb) og ved 
genopstandelses dag vil eminente individer løftes til høje stader hvor 
de vil kunne se Paradiset og Helvendes beboere (K 7:46). 
Overleveringstraditionerne bevidner at disse individer er profeterne 
og deres noble efterfølgere/efterkommere. 

6. Når regnskabets time er ovre og selvets skæbne er kendt, vil Gud 
give profeten Muḥammad en banner ved navn, de pristes banner 
(lawāʾ al-ḥamd). Med dette vil han lede de skæbnebestemte til 
Paradiset. 

7. Adskillige overleveringstraditioner nævner en dam ved navn al-
Kawthar (cf. K 108), der befinder sig i domænet af genopstandelsen. 
Profeten Muḥammad vil som den første blandt menneskeheden 
nærme sig og drikke af denne dam. Derefter vil de der er 

 
1 Til tider identificeret med stien der implicit refereres til i versene: ”Ingen af jer vil undgå at komme 

derned. Det har din Herre endegyldigt besluttet. Så frelser Vi dem, der var gudfrygtige, men lader dem, der handlede 
uret, blive liggende dér på knæ” (K 19:71-72). 
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skæbnebestemt til Paradis nærme sig al-Kawthar, hvorfra de kan 
drikke med tilladelse af profeten og sin nære familie Ahl al-Bayt. 

 
Selvom beliggenheden af Paradis og Helvede er ukendt for mennesket, 

hentyder Koranen, at Paradiset befinder sig i en helt og aldeles ophøjet 
dimension af realiteten (K 51:22). Hvad der med sikkerhed kan udledes er, 
at både Paradis og Helvede allerede er eksisterende (K 53:13-15), sagt 
anderledes er Paradis og Helvede allerede ’beredt for’ henholdsvis de troende 
og vantro (K 3:131, 133). 
 

 
 

Hvad angår den teologiske anskuelse af Barzakh, er der enstemmighed 
om eksistensen af denne tærskel iblandt de forskellige retsskoler og 
teologiske bevægelser. Der er en vis forskel i udlægningen af den 
bogstavelige, metaforiske og mystiske forståelse af Barzakh. Herudover 
bekender alle muslimer sig til troen på dommedagen og genopstandelsen. 
Selv med dette, er der mindre forskelle om hvordan den hinsidige verden 
som trosartikel er forbundet med religionen. Inden for Shīʿisme udgør 
dogmet om genopstandelsen (maʿād) en af de fem religiøse trosartikler. 
Selvom Sunnisme også bekender sig hertil, inkluderer de det ikke som et 
fundamentalt element af religionen. 

 
Hvad der yderligere angår forestillingen om synet af Gud ved 

genopstandelsen, er der forskellige udlægninger blandt de teologiske 
bevægelser. Muʿtaziliterne benægter på det kraftigste muligheden for at se 
Gud med det blotte øje. Gud kan kun ”ses” med troen på Hans eksistens 
som en fast overbevisning i hjertet og sindet (cf. K 6:103). Ashʿariterne 
hævder tværtimod at Gud ses med det blotte øje, dette dog kun ved 
genopstandelsen (cf. K 75:22-23). Shīʿa udlægning er delvis i 
overensstemmelse med muʿtazilismens koncept om synet af Gud; således 
kan Gud hverken ses i denne eller det hinsidige verden med det blotte øje. 
Den højeste grad af troen og synet af Gud er ligeledes ikke baseret på 
intellektet (ʿilm al-yaqīn), men med vished i hjertet (ʿayn al-yaqīn egl. ’vished 
ved synet’). Det er med troen i en selv, at den rettroende kan se Gud. Denne 
teologisk funderede uenighed har ført til forskellige udlægninger og senere 
fortolkninger af profeten Muḥammads velkendte himmelrejse (miʿrāj). 
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Stridsemnet har blandt andet omhandlet hvordan profeten Muḥammad så 
Gud. Iblandt Ṣūfīsme (som primært er et Sunnī fænomen) og Shīʿisme ville 
Muḥammad betragte eller se Gud gennem hjertet og ikke det blotte øje. 
Iblandt nuværende Sunnī eksisterer der forskellige udlægninger, alt 
afhængig af hvilken retsskole og teologisk bevægelse der omtales. 

4. Imamatet (imāma) 
Imamatet som dogme er et af de særpræg ved Shīʿisme der ikke 

eksisterer som trosartikel iblandt andre denominationer. Indledningsvis skal 
det fremhæves, at fra et politisk, spirituelt og religiøst perspektiv er imamatet 
allerede udførligt blevet beskrevet i kapitlet ’Imamatet’, hvortil den 
afsluttende perspektivering i kapitlet ’Denomination’ også har præsenteret 
det spektrum af idéer der er relateret til omfanget af troen. Hertil er 
imamerne som gudsmænd, samt deres synd- og fejlfri natur flygtigt blevet 
behandlet i ovenstående afsnit omhandlende profetismen. Hvad der videre 
følger er et bredt indblik i imamatet, der udelukkende af hvervet af 
gudsmanden imamen, og hvordan dennes funktion og rang er til 
sammenligning med andre gudsmænd. Afsluttende er et kortfattet afsnit om 
okulationen, tilsynekomsten af al-Mahdī og konceptet om frelseren inden 
for Shīʿisme. 

For til fulde at kunne begribe imamatet som en religiøs dogme inden for 
Shīʿisme, vil der kort præsenteres en klar beskrivelse af hvad apostel-, profet- 
og imam-embedet udgør i relation til hinanden, idet alle tre embeder delvis 
er sammenhørende og overlappende (både hvad angår deres funktion og 
grad el. rang i det spirituelle og religiøse hierarki). En profet (nabī) er en 
gudsmand til hvem guddommelig kendelse (sharīʿa) åbenbares. Denne 
åbenbaring kan både være i form af trosartikler (ʿaqāʾid) og religiøse praksis 
(ʿibādāt). Generelt tager åbenbaringen (waḥy) udgangspunkt i profetens eget 
liv eller den af sit fællesskab. Måden hvorpå profeterne som gudsmænd 
modtager åbenbaring, kan både være direkte eller generelt gennem et 
mellemled (dvs. engle). En apostel eller budbringer (rasūl) er også en profet 
og gudsmand, samtidig med at være modtager af ny åbenbaring der 
vedrører sig selv og sit fællesskab.1 Enhver apostel var modtager af 

 
1 Der her er tale om ’menneskelig’ aposteller og budbringere (rasūl), idet Koranen anvender 

termen rasūl for både mennesker og engle der udsteder ordre på Guds befaling (K 22:75) Denne 
(forts.) 
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åbenbarede skrifter, mens kun visse profeter modtog bekræftende skrifter. 
Sagt anderledes, er profeterne sendt af Gud til at formane retskaffenhed, 
men ikke nødvendigvis som ledere af fællesskabet og åbenbarer af nye 
kendelser, tilsvarende apostlene. Derom i Koranen hvor en profet omtales 
sidestillende med et fællesskab, kan det oftest udledes at denne følgelig også 
er en apostel. Således gælder det at enhver apostel altid er en profet, mens 
det modsatte ikke er gældende. I og med at Koranen omtaler Muḥammad 
som både profet og apostel og samtidig fremhæver at Muḥammad er sejlet 
af profeterne, er han per definition også sejlet og afslutningen af apostel-
rækken.1 

Hvor det er apostelens opgave at overbevise folket om at acceptere en ny 
religion (med tilhørende nye praksisser), er profeten kun forkynder af 
tidligere fremførte praksisser. Således vil en profet kun referere tilbage til 
skik og gang af en tidligere apostel. Inden for islam stiller dette naturligvis 
apostlene med et fortrin og en højere religiøs rang end profeternes. Selv 
iblandt apostlene er der fem af disse—navnlig, Noa, Abraham, Moses, Jesus 
og Muḥammad,—som er ”besiddere af determination” (ūlūl al-ʿazm) og 
hermed af endnu højere religiøs rang end andre aposteller (K 33:7; 42:13). 
Forskellen mellem disse fem og de resterende aposteller er, at disse var sendt 
til hele menneskeheden og ikke kun til et afgrænset folkefærd eller 
landområde. 

Ud fra et koranisk perspektiv er imamerne guddommelige udnævnte 
(vej)ledere, til hvem underdanighed og lydighed er pligtig (K 21:73; 32:24). I 
modsætning til profeter og aposteller som guddommelige formaner, er 
imamerne guddommelige vejledere. En imam modtager ikke åbenbaring 
hvad angår kendelser (sharīʿa) eller befalinger om nye religiøse praksisser, da 

 
dobbelthed i betydning er ud fra et koranisk perspektiv ikke gældende for betegnelsen nabī; følgelig 
er en profet altid per definition et menneske.  

1 Selvom Muḥammad på dansk (og generelt andre vestlige sprog) omtales som profet (nabī) 
fremfor apostel (rasūl), bliver han på arabisk og persisk oftest omtalt som sidstnævnte. Den islamiske 
anvendelse af ordet ’apostel’ gengiver noget om Guds budbringere eller udsendige på linje med 
profeterne; hvortil aposteller ud fra et religiøst hierarki er højere stillet end en profet. Denne 
udlægning skal ikke forveksles med den kristne anvendelse af termen, hvor en apostel også kan 
betegne en gruppe eller kreds af særlige personer, som har til opgave at forkynde eller betro et 
budskab. Vestlige islamforskere har tenderet til at anvende betegnelsen ’profeten Muḥammad’ 
enstemmigt for ikke at skabe forvirring mellem den kristne og islamiske forståelse og brug af termen. 
Imidlertid skal det bæres in mente at ’profeten Muḥammad’ og ’apostellen Muḥammad’ gengives 
og bruges vidt forskelligt, alt afhængig af hvilken kontekst Muḥammad omtales. Betegnelserne 
’sendebud’ og ’budbringer’ dækker tilsvarende over apostel. 
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dennes funktion som gudsmand udelukkende er at lede mennesket ud fra 
allerede etablerede forskrifter. Hermed tilkommer den fulde profetiske 
åbenbaring (waḥy) ikke imamerne, selvom de er modtagere af en eller anden 
form for inspiration (ilḥām). Denne noget anderledes form for åbenbaring 
eller inspiration, der tilkommer imamerne som gudsmænd, er ud fra et 
koranisk perspektiv fx tilsvarende den der tilkom profeten Moses moder (K 
28:7). 

 
Profeter, aposteller og imamer er hermed alle gudsmænd, der hver især 

har deres særskilte spirituelle og religiøse funktioner. Som gudsmænd har de 
alle til fælles, at de var i en eller anden form for kommunikation med det 
transcendente herredømme.1 Denne udledning er koranisk funderet og 
sådan en type kommunikation er ikke afgrænset til guddommelig 
åbenbaring til profeter og aposteller. Fx gengiver Koranen historien om 
profeten Moses’ ledsager (til hvem Gud har skænket esoterisk viden), om 
hvem Moses i en ung alder spurgte om vejledning (K 18:65-82); ministeren 
under profeten Salomons herredømme, »ham, der havde viden om Skriften,« 
hvor formålet var at frembringe Dronning af Sabas trone, fra Yemen til 
Salomons gård med et enkelt blink med øjet (K 27:40); og kongen som var i 
kommunikation med Gud og som var blevet »vist en vej til alting.« (K 18:83-
98). Ingen af disse nævnte individer var profeter eller aposteller, men 
alligevel havde de et specielt bånd til det hinsidige der overgår det af 
ordinære mennesker. Endvidere gengives den koraniske beskrivelse af unge 
Jomfru Maria, som en kvinde der er i vedvarende kommunikation med 
engle: ”Og [husk,] da englene sagde: »Maria! Gud har udvalgt dig og renset 
dig; [Han har] udvalgt dig frem for alverdens kvinder” (K 3:42). Til trods 
for dette eksplicitte vers (og andre tilsvarende koranvers omhandlende 
Jomfru Marias direkte kommunikation med Gud), er der blandt Shīʿa og 
Sunnī teologer generelt enighed om, at Jomfru Maria hverken var en 
profetinde eller apostel – snarere var hun blandt de ’adresserede’ 
(muḥaddath). Følgelig eksisterer der på basis af Koranen et stadium mellem 

 
1 Hvad angår kommunikation med det hinsidige (gennem en engel som mellemled), beretter 

overleveringstraditionerne om en mindre forskel mellem henholdsvis apostlene, profeterne og 
imamerne. En apostel (rasūl) kan se ærkeenglene og høre deres stemmer enten i form af en drøm 
eller i vågen tilstand. En profet (nabī) har enten en vision af ærkeenglene uden at høre deres tale, 
eller hører deres stemmer uden at se deres aktuelle figurer. En imam (imām) ser ikke overnaturlige 
skabninger hverken i form af drømme eller i vågen tilstand, men hører deres stemmer. 
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profeter og ordinære mennesker, der fungerer som et middel mellem det 
verslige og transcendente herredømme. Imamerne som værende de 
retmæssige arvtagere af imamatet, er tilsvarende profeterne og apostelerne 
som gudsmænd, guddommeligt opløftede ud fra et religiøst hierarki – dette 
selvom deres funktion i denne verden delvis er en anden. 

 
Skønt profetisme og imamatet er to forskellige gudgivne funktioner, kan 

de omend godt samles i ene og samme person. Ud fra et koranisk 
perspektiv, berettes der om to profeter der fungerede samtidigt både som 
aposteller og imamer, navnlig Abraham og Muḥammad. Betragtet ud fra et 
religiøst hierarki mellem henholdsvis profetkaldet, apostelkaldet og 
imamatet, er det vanskeligt at fremhæve noget definitivt herom, selvom 
Koranen indirekte omtaler imamatet som det mest ophøjede embede. Fx i 
et vers omhandlende Abraham, der i en lang årrække havde været profet, 
blev han prøvet med ordre fra sin Herre. Efter at han havde udført Guds 
befaling, begunstigede Gud ham med imamatet, dette ved at fremhæve: ”… 
Jeg vil gøre dig til imam (imām) for menneskene«” (K 2:124). 
Overleveringstraditionerne stadfæster at Abraham havde til at begynde med 
underkastet sig Guds herredømme og tjente (ʿabd) sin Herre, for derefter at 
blive hævet i rang til profet (nabī), for endnu derefter at blive hævet til 
apostel (rasūl) og afsluttende blev løftet til rang af en imam. 

Okulation (ghayba) 
Tilsynekomsten af en efterkommer fra profeten Muḥammad, som vil 

etablere et islamisk herredømme af guddommelig retfærdighed i en verden 
med uretfærdighed og undertrykkelse, er en skæbnebestemt fremtid for alle 
muslimer; og samtidig et doktrin alle muslimer bekender sig til. Inden for 
både Shīʿisme og Sunnīsme er der talrige gode (ḥasan) og sunde (ṣaḥīḥ) 
beretninger om sådan en fremtidig reformist og frelser, tilmed i så høj en 
grad, at denne ventede begivenhed er blevet tildelt den højeste grad af 
autoritet (tawātur) inden for islamisk retsvidenskab. Det er estimeret, at der 
eksisterer omtrent 657 overleveringstraditioner der udelukkende specifikt 
omhandler denne kommende begivenhed. Hertil sammenfatter den 
velkendte Sunnī historiker og jurist, Ibn Khaldūn (d. 808/1406), denne 
fælles muslimske overbevisning: 

Lad det være kendt, at det er berettet af alle muslimer i enhver æra, at der 
ved tidernes ende vil komme en mand fra profetens familie—uden at fejle—
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der vil styrke islam og sprede retfærdighed; muslimer vil følge ham og han 
vil dominere det muslimske rige. Han vil blive kaldt al-Mahdī.1 

Tilsvarende overleverer Sunnī traditionisten Ibn Ḥanbal (d. 241/855) en 
velkendt beretning fra profeten Muḥammad der omtaler al-Mahdī: 

»Hvis der kun var en enkelt dag tilbage i denne verden, da ville Gud 
forlænge denne dag indtil en mand iblandt mine efterkommere ville fylde 
verden med retfærdighed og lighed, præcist som den er blevet fyldt med 
uretfærdighed og undertrykkelse«.2 

Med dette og andre tilsvarende overleveringstraditioner eksisterer der 
enstemmig enighed iblandt Shīʿa og Sunnī om tilsynekomsten af en mandlig 
efterkommer af profeten Muḥammad der ved en ukendt fremtid (forinden 
genopstandelsen) vil genoprette et globalt islamisk styre. I de talrige 
overleveringstraditioner omhandlende al-Mahdī, er der en række fællestræk 
eller karakteristiske egenskaber som både berettes i Shīʿa- og Sunnī-
litteratur: 
 

1. Han vil være fra profeten Muḥammads Ahl al-Bayt (389 
beretninger) 

2. Han vil være en efterkommer af Imam ʿAlī (214 beretninger) 
3. Han vil være en efterkommer af Fāṭima al-Zahrāʾ (192 beretninger) 
4. Han vil være fra den niende generation efter al-Ḥusayn (147 

beretninger) 
5. Han vil være en efterkommer af ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn (185 

beretninger) 
6. Han vil være en efterkommer af Ḥasan al-ʿAskarī (146 beretninger) 
7. Han vil være den tolvte imam iblandt imamerne af Ahl al-Bayt (136 

beretninger) 
8. Overleveringer der er berettet direkte fra ham (214 beretninger) 
9. Hans liv vil blive forlænget (318 beretninger) 
10. Hans okulation vil være langvarigt (91 beretninger) 
11. Ved hans tilsynekomst vil han herske over verdenen (27 beretninger) 

 
1 Ibn Khaldūn, The Muqaddimmah - An Introduction to History, Princeton University Press 

(Tennessee 1967), 2/156. 
2 Ibn Ḥanbal, Musnad, 1/99, 3/17, 70. 
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12. Han vil fylde verden med retfærdige og retskaffenhed (132 
beretninger) 

 
Hvad angår selve tilsynekomsten af al-Mahdī, er der er en række 

kendetegn der er accepteret af både Shīʿa og Sunnī:1 
 

1. Han vil bære navnet Muḥammad al-Mahdī 
2. Han vil herske i enten syv, ni eller nitten år 
3. Hans ankomst vil være ledsaget af tilsynekomsten af den 

apokalyptiske figur Dajjāl (Antikrist), der her optræder som 
modstykke til al-Mahdī 

4. Hans ankomst vil blive ledsaget af en løftet sort banner fra 
Khorasan (nuværende distriktet i nordøst Iran) 

5. Hans ankomst vil blive ledsaget af profeten Jesus 
 

Udover overleveringstraditioner er der også adskillige koraniske vers der 
enten direkte eller indirekte hentyder til en sådan fremtidig frelser-skikkelse 
der vil sejre over alle andre religioner (K 21:105; 24:55; 28:5; cf. 9:33; 48:28; 
61:9). 
 

 
 

Uenigheden omhandlende figuren al-Mahdī iblandt muslimer er således 
ikke funderet i dogmet om den længe ventede frelser-skikkelse, men om 
hvorvidt al-Mahdī er blevet født i en fjern fortid eller om han vil blive født i 
en ukendt fremtid. Shīʿa og visse Sunnī skoler tilkendegiver sig til 
førstenævnte overbevisning. Hertil bekender de sig til at den tolvte imam er 
Muḥammad al-Mahdī der blev født i år 255/869 og er stadig i live til dato 
(se ’Muḥammad (al-Mahdī), Tolvte Imam’ s. 131 ff.). Derudover er der andre 
Sunnī skoler der anser at al-Mahdī vil blive født i en ukendt fremtid. 
Nævneværdigt er det at den første udlægning medfører den naturlige 
overbevisning at al-Mahdīs alder overstiger elleve århundreder. Shīʿa og 
Sunnī der bekender sig til denne overbevisning, redegør først og fremmest 

 
1 Herudover eksisterer der adskillige Shīʿa overleveringstraditioner om al-Mahdīs ankomst samt 

kendetegn og begivenheder der ville finde sted lige før, under eller efter tilbagevendelsen fra 
okulationen; se særskilt ’Tilbagevendelse (rajʿa)’ s. 203. 
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for denne udlægning på basis af koraniske beviser. Indledningsvis 
fremhæves Guds grænseløse almagt (K 6:91) som argument mod enhver 
forhåndsopfattelse af at det er i modstrid med menneskets aldersgrænse. 
Dertil fremføres en række koraniske referencer til tidligere fællesskaber, hvor 
mange mennesker blev flere århundreder år gammel; fx varede profeten 
Noas profetkald alene sammenlagt 950 år (K 29:14); profeten Jonas ville 
have forblevet i fiskens mave indtil Genopstandelsen hvis det ikke var fordi 
han havde angret sin handling og lovprist sin Herre (K 37:143-144); og 
profeten Jesus’ himmelrejse (dvs. besøg i transcendente verden) og sin 
tilbagevendelse med al-Mahdī. Alle disse argumenter anvendes til at 
underbygge at al-Mahdī rent faktisk er Muḥammad al-Mahdī, efterkommer 
af profeten Muḥammad gennem Fāṭima al-Zahrāʾ og Imam ʿAlī, og den der 
er født i år 255/869.1 

5. Guds Retfærdighed (ʿadl) 
Hvad angår guddommelig retfærdighed er denne trosartikel ikke mere 

(eller mindre) central end Guds andre egenskaber. Alle muslimer bekender 
sig til at en af Guds egenskaber er retfærdighed og at Gud er retfærdig. 
Alligevel har den senere teologiske fortolkning af Guds retfærdighed 
kendetegnet denominationen Shīʿisme som over tid har indtaget denne 
overbevisning iblandt dets centrale trosartikler. I de islamiske grundtekster 
er Guds essens beskrevet gennem en række egenskaber som direkte kan 
tilskrives Ham. I og for sig er alle egenskaberne positive og tydelige i deres 
beskrivelse, hvor Gud fx omtales som den mest viden, almægtige, retfærdig 
med flere. Med den voksende teologiske debat i tidlig islam, begyndte 
teologer at diskutere Guds natur og hvordan de forskellige egenskaber skulle 
fortolkes i relationen til hinanden. Ud fra et historisk kontekst var der visse 
der anså, at hvad Gud gør ud fra sin vilje, er retfærdigt. I modsætning hertil 
var der andre der havde et dikotomisk perspektiv, hvor de anså, at Gud 
aldrig ville gå mod sin etablerede retfærdighed (som mennesket kender fra 
grundteksterne) og således ville Guds ønske og gøren (fra sin vilje) aldrig 
være i modstrid med den etablerede retfærdighed (dvs. 

 
1 Blandt andet angiver den iranske forfatning Artikel 5 [Religiøse lederes embede]: ”Under 

okulationen af Walī al-ʿAṣr [’Tidernes herre’, dvs. al-Mahdī] (må Gud haste hans ankomst), påhviler 
wilāya og lederskabet af det muslimske fællesskab (umma), de retfærdige (ʿādil) og gudfrygtige (muttaqī) 
lærde (faqīh), …”. 
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gerningsretfærdighed). Forskelligheden i opfattelsen er kolossal, for blandt 
førstenævnte gruppes udlægning er retfærdighed hvad enten Gud vil og gør 
(som udledt fra hans vilje), hvor sidstnævnte opretholder at Gud aldrig vil 
eller gør noget mod en etableret retfærdighed, da dette vil medføre at Gud 
gør og vil noget der medfører en modstrid (og følgelig uretfærdig). 
Ashʿariterne tilkendegiver sig til den første udlægning, hvor muʿtaziliterne og 
Shīʿa tilkendegiver sig til den anden. 

Således bekender sidstnævnte skoler sig begge til, at visse handlinger 
essentielt er ’retfærdige’ eller ’uretfærdige’ som der kan udledes af 
grundteksterne. Et tydeligt eksempel herpå er, Gud belønner de rettroende 
og straffer de vantro; dette er Guds etablerede retfærdighed. Hermed er det 
umuligt for Gud at handle imod at belønne de rettroende og straffe de 
vantro, ud fra den retfærdighed Gud har tilskrevet sig selv. I modsætning 
hertil bekender ashʿariterne sig ikke til at handlinger i deres essens hverken 
er retfærdige eller uretfærdige. Retfærdighed er essentielt hvad som helst 
Gud vil og gør. I sammenspil med det fremførte eksempel, hvis Gud straffer 
den rettroende og belønner synderen er dette retfærdigt, akkurat fordi det er 
Guds vilje (dvs. hvad Gud gør, er retfærdigt, uafhængig af udledt og 
etablerede retfærdighed fra Koranen og profetens sædvane). Hertil er hele 
diskussionen om fri vilje og forudbestemt skæbne tæt relateret – hvorvidt det 
er Gud, der har begunstiget mennesket med en skæbne som vantro eller om 
dette netop er imod Guds etablerede retfærdighed og at mennesket hermed 
har fri vilje. Det har kun været muligt at beskrive denne trosartikel flygtigt, 
selvom den i den brede forstand danner fundamentet for Shīʿismens 
teologiske opfattelse af mennesket. Som allerede fremhævet, blev denne 
tidlige teologiske debat (der over tid udviklede sig til en særskilt 
overbevisning) et kendetegn ved Shīʿa troen, oftest set i modspil til andre 
denominationer der i højere grad adopterede ashʿariternes positionen. 

Ritual praksis 
I sammenspil med religionens trosartikler (uṣūl al-dīn), der i og for sig 

afgrænser og beskriver Shīʿismens trostolkning, findes en række islamiske 
riter og ritualer der tilsammen udgør religionens grene (furūʿ al-dīn). 
Tilsvarende trosartiklerne, er disse rituelle praksisser også funderet og 
udledt af grundteksterne. Enhver praktiserende Shīʿa vil efter bedste 
formåen efterleve disse riter og ritualer i stræben på en from og andægtig 
perfektion af selvet. 
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Religionens grene (furūʿ al-dīn) indeholder ti rituelle praksisser: 1. tidebøn 

(ṣalāt), 2. faste (ṣawn), 3. almisseskat (zakāt), 4. en femtedel-skat (khums), 5. 
valfart (ḥajj), 6. religiøs kamp (jihād), 7. påbyde det rette (amr bi al-maʿrūf), 8. 
forbyde det forkastelige (nahy ʿan al-munkar), 9. nære hengivenhed (tawallā) til 
profetens Ahl al-Bayt og 10. afstå (tabarraʾ) fra samvær med Ahl al-Bayts 
fjender. Det er specielt tre af disse—henholdsvis den fjerde, niende og 
tiende praksis—der efterhånden er særskilt karakteristiske ved Shīʿisme. I 
det følgende er visse ritualer blevet behandlet i større detaljegrad end andre, 
hvor formålet specielt har været at belyse Shīʿa perspektivet samt forskelle 
og ligheder iblandt Shīʿa og Sunnī denominationerne. 

1. Tidebøn (ṣalāt) 
Inden for islams rammer er de daglige tidebønner blandt de vigtigste 

former for ihukommelse og tilbedelse af Gud, hvorom Koranen blandt 
andet siger, ”Bønnen forhindrer det usømmelige og forkastelige, og 
ihukommelse af Gud er sandelig større. Gud ved, hvad I gør” (K 29:45). 

Det er pligtigt for enhver ’moden muslim’ (dvs. en der har nået 
pubertetsalderen; omtrent ni år for piger og fjorten år for drenge) at 
fremsige de fem daglige tidebønner (ar. ṣalāt, pr. namāz), dette i henhold til 
tidspunkterne, som foreskrevet i Koranen (K 17:87; 11:114): 
 

1. Daggry til solopgang er tidsrummet for morgenbønnen (fajr). 
2. Middag til solnedgang er tidsrummet for middags- og 

eftermiddagsbønnen (ẓuhr og ʿaṣr). 
3. Skumring til sen nat er tidsrummet for skumrings- og aftensbønnen 

(magrib og ʿishāʾ). 
 

Udover de daglige tidebønner er der andre bønner, der træder i kraft 
ved forskellige begivenheder, fx fredagsbøn (ṣalāt al-jumʿa), den afdødes bøn 
(ṣalāt al-mayyit), og Eid-bøn (ṣalāt al-ʿīd). Dertil er der adskillige tilrådet 
bønner, som både finder sted på daglig basis eller ved bestemte 
begivenheder. Alle bønner er forordnet mod bederetningen (qibla), Kaʿbaen 
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i Mekka.1 Det, der er gældende under bønneritualet, er indtagelsen af 
bestemte kropsstillinger, hvor der i hver position fremsiges bestemte fraser. 
Lige så centralt er erklæringen af hensigt (niyya) med udførelsen af ritualet 
for Guds skyld alene. 

 
En række af de praktiske kendelser vedrørende bønnen (ṣalāt), der 

specielt adskiller sig fra og fungerer karakteristisk ved Shīʿa er her 
opsummeret. Hvad angår selve indholdet af bønnen, er variationerne 
mellem måden hvorpå Shīʿa og Sunnī fremsiger bøn i og for sig ikke større 
end dem, der findes iblandt de fire velkendte Sunnī retsskoler: 
 

1. Bønnetidspunkt (awqāt al-ṣalāt). Koranen omtaler tre tidsrum for de 
fem daglige tidebønner. Shīʿa anser på basis heraf (og tilsvarende 
overleveringstraditioner), at det er tilladt at fremsige middags- og 
eftermiddagsbønnen i direkte forlængelse af hinanden, hvor det 
samme er gældende for skumrings- of aftensbønnen. Således er den 
troende frit stillet til at læse de respektive to tidebønner på et hvilket 
som helst tidspunkt inden for det foreskrevne tidsrum, uden 
nødvendigvis at fremsige hver bøn separat i dens foretrukne 
tidsrum. Det er dog bedst at adskille de to tidebønner og fremsige 
hver enkelt ved dets foretrukne tidspunkt. Principielt er der 
enstemmighed blandt alle muslimer for tilladelsen af at samle 
henholdsvis middagsbønnerne og aftensbønnerne under specifikke 
omstændigheder, fx på Arafat og Muzdalifa dagene under den Store 
Valfart (ḥajj). Majoriteten af Sunnī accepterer også, at tidebønnerne 
kan samles (som beskrevet) for en rejsende eller under andre 
specielle forhold. Forskellen mellem Shīʿa og Sunnī er, at 
førstenævnte på basis af Koranen og profeten Muḥammads 
sædvane, ubetinget accepterer tilladelsen til at samle tidebønnerne 
som foreskrevet. Overleveringstraditionerne gør det gældende, at 
profeten (med fravær af specielle årsager, fx under rejse, sygdom 
eller lign.) ved adskillige lejligheder har samlet tidebønnerne; dette 
for at aflaste det brede muslimske fællesskab. 

 
1 Oprindeligt var den muslimske bederetning mod Helligdommen (bayt al-maqdis) i Jerusalem, 

hvorefter profeten Muḥammad på Guds forordning blev beordret til at fastsætte denne til Kaʿbaen i 
Mekka (K 2:142-143). 
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2. Abdest (wuḍūʾ). Alle muslimer bekender sig til nødvendigheden af 
abdesten som en forudsætning for at kunne udføre både pligtige og 
frivillige bønner (ṣalāt) – dette udledes blandt andet direkte fra 
Koranen (K 5:6). Forskel og uenighed blandt Shīʿa og Sunnī opstår i 
to punkter med relation til koranverset under omtale: (1) I den første 
sætning læses der, ”vask jeres ansigt og hænder op til albuen”. Shīʿa anser 
denne indledende frase til at klargøre hvilken del af armen, der skal 
vaskes, og ikke hvordan den skal vaskes (altså fra albuen nedadrettet 
eller fra hånden opadrettet). Måden hvorpå selve abdesten skal 
foretages skal ses i kobling med menneskers skik og traditioner: her 
er den mest gængse måde at vaske noget oppefra ned. Således anser 
Shīʿa, at ansigtet og hænderne under abdesten skal vaskes i en 
nedadgående retning. (2) I den anden sætning læses der, ”… og gnide 
hoved og fødder op til anklen”. I henhold til Shīʿa skal fødderne og hoved 
gnides (og ikke vaskes). Således består abdesten først af at vaske 
(ghasl) ansigtet og hænderne; derefter gnide (masḥ) hoved og 
fødderne. Denne praksis bliver ikke kun praktiseret af moderne 
Shīʿa, men også af en bred gruppe af profetens tidlige fæller og den 
anden generation af muslimer (tābiʿīn). Af forskellige årsager har 
visse Sunnī erstattet handlingen af at gnide med vasken af fødderne, 
samt at vaske armene nedefra op fremfor oppefra ned. 

3. ’Bønnekald og liturgi’ (adhān wa iqāma). Bønnekaldet består af tre 
mindre forskelle inden for Shīʿisme til sammenligning med 
Sunnīsme: (1) Frasen ”Hast til den bedste dåd” (ḥayya ʿalā khayr al-
ʿamal) er ekskluderet hos Sunnī. Det anses, at frasen har været en del 
af det originale bønnekald, men blev udeladt på ordre af den anden 
historiske kalif ʿUmar. (2) Dertil anses det at ʿUmar har tilføjet frasen 
”Bøn er bedre end søvn” (al-ṣalāt khayr min al-nawm) til bønnekaldet 
ved daggry; naturligvis er denne tilføjelse undladt af Shīʿa. (3) Efter 
at have bevidnet Muḥammad som Guds sendebud, fremsiger nogle 
Shīʿa, ”Jeg bevidner, at ʿAlī er Guds forvalter (walī allāh, egl. ’Guds 
ven’ med betydningen af formynder og forvalter af Guds religion)”. 
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Denne ytring er enten en tilladt eller tilrådet praksis blandt Shīʿa og 
er ikke en del af selve bønnekaldet.1 

4. ’Folde hænder under bøn’ (takattuf el. takfīr). Ved fremsigelse af 
bønnerne er der en forskel mellem Shīʿa og visse Sunnī om 
placeringen af ens hænder under bønneritualet. Hvor de fleste 
Sunnī anser, at hænderne skal foldes og placeres hen over brystet, 
anser Shīʿa, at hænderne skal hvile langs lårene i udstrakt form.2 
Shīʿa anskuer denne Sunnī praksis som værende en nyskabelse (bidʿa) 
efter profetens bortgang, idet overleveringstraditionerne af både 
profetens fæller (ṣaḥāba) og deres fæller (tābiʿīn) entydigt viser, at 
profeten Muḥammad har fremsagt sine bønner med hænder i en 
hvilende placering langs lårene. Blandt enkelte Sunnī retsskoler er 
det fristillet om man vil vælge at fremsige bønnen på en af omtalte 
to måder. 

5. ’Bøjen under bøn’ (sujūd). Shīʿa anser, at bøjningerne under bønnen 
skal ske på jorden eller hvad der måtte gro deraf, så længe 
materialet er af en substans, der ikke kan anvendes til klæde eller 
spisen. Det at bøje sig på hvad som helst andet, anses som ukorrekt. 
Således anvendes oftest en bedesten, der placeres på bedetæppet, 
når bønnen ikke fremsiges i naturen eller på anden underlag som er 
af naturlig oprindelse. I modsætning hertil anser Sunnī, at bøjningen 
kan ske på enhver ren overflade, naturlig eller ej. Forskellen har sin 
oprindelse i, hvor bogstaveligt overleveringstraditionerne af 
profetens sædevane skal tolkes. 

6. ’Stående hengivelse i bøn’ (qunūt). Betegnelsen qunūt er direkte udledt 
fra Koranen, hvor termen bærer betydning af at ”stå i hengivent 
lydighed over for Gud” (K 2:238). De fleste eksegeseværker er enige 
om, at qunūt betegner en stående hengivelse i bønnen, generelt 
forbundet med bønfaldelse (duʿāʾ). Denne stående hengivelse er 
blandt de mere omdiskuterede emner inden for islamisk 

 
1 Det er en udbredt fejlopfattelse, at denne frase skulle være en del af selve bønnekaldet og 

liturgien inden for Shīʿisme. Se fx M. Hakimelahis, “The Inclusion of Ali ibn Abi Talib in the Adhan”, 
JSIS (2008, 1/3). 

2 Oftest kan man genkende en Shīʿa fra en Sunnī i bønnetilstand ved at se på vedkommendes 
placering af hænderne. 
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retsvidenskab.1 Visse overleveringstraditioner antyder at foretrække 
qunūt, mens andre benægter det helt og aldeles, hvor endnu andre 
begrænser det til bestemte bønnetyper. I øvrigt er der visse skoler, 
der anser det som en forældet forordning, da profeten angiveligt kun 
skulle have praktiseret det i en bestemt periode. Shīʿa anskuer den 
stående hengivelse i tidebønnen som en tilladt og yderst tilrådet 
praksis under alle tidebønner. Der er variationer blandt de 
forskellige Sunnī retsskoler. Der er de, der tillader det helt eller 
delvist (blandt andet under bestemte tidebønner), og andre, der 
forbyder det helt. 

7. ’Valgfri fællesbøn under Ramaḍān’ (tarāwīḥ). Blandt Sunnī er tarāwīḥ 
bønnen en tilrådet praksis under fastemåneden Ramaḍān. Bønnen 
består af adskillige cyklus (rakaʿ) og læses oftest som fællesbøn. Blandt 
Shīʿa kan bønner som er tilrådet (mustaḥab), i modsætning til de 
pligtige tidebønner,2 ikke fremsiges som fællesbøn. Alle tilrådede 
fællesbønner anskues således som en nyskabelse (bidʿa) og uden for 
islams rammer. Inden for Sunnī definerer man oftest tarāwīḥ 
fællesbønnen som en ’god nyskabelse’ (bidʿa ḥasana); en 
kvalificeringsmetode der er uhørt inden for Shīʿisme.3 

8. Den afdødes bøn (ṣalāt al-mayyit) (el. begravelsesbønnen (ṣalāt al-
janāza)) er endnu et emne, hvorom der eksisterer en forskel blandt 
Shīʿa og Sunnī. Hvor Sunnī vedligeholder, at bønnen består af fire 
takbīr (det at udbryde ’Gud er større’ [allāhu akbar]), anser Shīʿa, at 
denne bøn består af sammenlagt fem takbīr. Begge denominationer 
underbygger deres påstand ud fra profeten Muḥammads sædvaner. 
Overleveringstraditionerne er flertydige i deres beretninger, idet der 
både rapporteres om at profeten ville fremsige bønnen med enten 
fire, fem eller seks takbīr. Denne praksis med varierende antal takbīr i 
en afdødes bøn fortsatte under den første historiske kalif, men blev 

 
1 Historisk har praksissen blandt andet banet vej for forbandelse af politiske fjender under 

fremsigelsen af tidebønnen; dette selvom der ingen relation er mellem termen qunūt og det at 
forbande nogen eller noget. 

2 Disse er de fem daglige tidebønner (fajr, ẓuhr, ʿaṣr, magrib og ʿishāʾ) og fredagsbønnen (ṣalāt al-
jumʿa), samt de to Eid-bønner (ṣalāt al-ʿīd al-fiṭr og ṣalāt al- ʾadḥā), de afdødes bøn (ṣalāt al-mayyit) og 
tegnenes bøn (ṣalāt al-āyāt). 

3 Opdelingen af nyskabelse (bidʿa) i kategorier som ’gode/dårlige’ el. ’tilladt/forbudt’ giver 
ingen reel mening inden for Shīʿisme, idet enhver nyskabelse, inden for det religiøse domæne, er en 
tilføjelse til det ’fuldkomne budskab’ (cf. K 10:59). 
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standardiseret til fire takbīr under kalifatet af den anden kalif, ʿUmar. 
Forskelligheden (og over tid uenigheden) i antallet af takbīr, var et 
emne der overlevede den formative periode og helt op indtil det 
5./11. århundrede. Dette underbygger, at der både var uenighed om 
praksissen siden første færd og det at Shīʿa har fastholdt fem takbīr 
under bønnen, ikke nødvendigvis er en retrospektiv anskuelse. 

2. Faste (ṣawn) 
Under fastemåneden Ramaḍān er det pligtigt for enhver moden muslim 

at afholde sig fra blandt andet indtagelse af føde, drikke og kønslig omgang i 
dagstimerne (K 2:183-187). Denne fysiske afholdenhed er kun et symbol på 
en indre renselse. Således er fastemåneden i højere grad forbundet med at 
være from, retskaffen og stræbe efter at udføre alle de pligtige og tilrådede 
religiøse kendelser for hermed at forbedre sin karakter (for mere om 
fastemåneden og dens ritualer, sæder og skik, se ’Ramaḍān’ s. 398). 

Fasten indtræder med daggry og fortsætter til solnedgang. For Shīʿa er 
fasten på daglig basis en anelse længere end Sunnī, idet fasten først kan 
brydes efter skumringen indtræffer (dvs. omtrent et kvarters tid efter 
skumring, alt afhængig af hvor i verden man befinder sig). 

3. Almisseskat (zakāt) 
Almisseskat kategoriseres oftest i form af en frivillig almisse (ṣadaqa) eller 

en særlig religiøs afgift (zakāt). Sidstnævnte opdeles i yderligere to kategorier, 
nemlig pligtig og tilrådet afgift. Således er betegnelsen zakāt oftest synonym 
eller delvis overlappende med ṣadaqa. Dette sammenspil mellem 
betegnelserne gør sig også gældende i grundteksterne. Det at give frivillig 
almisse er ikke en ”gave” til almissemodtagerne, snarere er det et krav de er 
berettiget til (K 51:19). Imam ʿAlī siger herom, »Gud—den Lovpriste—har 
påbudt en del af de riges formue, til de fattiges levebrød. Når en fattig 
sulter, er det fordi en rig person har benægtet ham [egl. ’en rig person har 
fornøjet sig med’] hans andel…«.1 I adskillige koranvers omtales det at give 
almisse(skat) sidestillet med at fremsige ens bønner, begge som tegn af from 
hengivenhed og tro på Gud. Almisseskatten kategoriseres således som en 
tilbedelseshandling. Med dette fungerer almisseskat både som en social 

 
1 Nahj, 319/700 ḥikma (=902). 
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regulator, etablering af lighed og udvikling i samfundet, og i højere grad en 
renselse af selvets grådighed og kærlighed til det verdslige (K 9:103). 

Hvad der videre følger som rituel praksis er den særlige religiøse afgift, 
der er pligtig; oftest betegnet som almisseskatten. Det er veletableret, at otte 
grupper er kvalificeret og berettiget til at modtage almisseskat (K 9:60): den 
fattige (faqīr), den nødlidende (miskīn), almisseskatinddriveren (ʿāmil ʿalayh), 
’den vis hjerte kan vindes’ (muʾallaf qalbuh), slaverne (fī al-riqāb), den 
forgældede (gharīm), den stræbende i Guds sag (fī sabīl allāh) og den 
vejfarende (ibn al-sabīl). Betaling af almisseskatten er pligtig og påhviler 
enhver moden, rask og fri person.1 Det er ydermere veletableret, at det er 
obligatorisk at betale almisseskat over en række naturalier2, når mængden 
når dets reglementeret skattepligtige grænse. Således påhviler den generelle 
skattepligt en bestemt og velafgrænset gruppe af individer, der primært 
besidder større mængder eller overskud af afgrøde, frugthøst eller kvæghold. 

Indsamlingen og fordelingen af skatten påhviler generelt den enkelte, 
selvom der også her befinder sig undtagelser og et sæt reglementer, fx 
skæringsdatoen og fordeling af almisseskatten, eller hvem der er berettiget til 
den. 

 
Udover den generelle almisseskat, der påhviler enhver i samfundet, der 

har en vis mængde eller overskud af omtalte naturalier, er der en årlig 
almisseskat, der ubegrænset påhviler alle modne muslimer: almissen der 
gives ved slutningen af fastemåneden Ramaḍān (zakāt al-fiṭr el. fiṭriyya). For 
den brede Shīʿa befolkning, der hverken beskæftiger sig med landbrug eller 
tilsvarende erhverv, er det kun denne årlige almisseskat, der er aktuel. 
Almisseskatten i sin pligtige kategori (der primært kun berører landmænd) 
udgør ikke en særlig stor del af en Shīʿa dagligdag, tværtimod er det den 
frivillige almisse, der er dominerende, samt femtedel-skatten (khums). 

 
1 Det følger, at både muslimer som ikke-muslimer (i en islamisk nation), er underlagt betalingen 

af almisseskat. Forskellen mellem muslimer og ikke-muslimer er den, at hvis førstenævnte ikke 
betaler afgiften rettidigt, er det ham stadig pligtig at betale, når den første lejlighed præsenterer sig. 
Denne forpligtelse bortfalder for ikke-muslimer. Med andre ord påhviler skattepligten også ikke-
muslimer, men hvis de ikke betaler, frafalder forpligtelsen til senere opfølgning. 

2 Afgrøde, frugthøst og kvæghold (navnlig hvede, byg, dadler, rosiner, sølv, guld, kameler, køer 
og får). 
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4. ’En femtedel-skat’ (khums) 
Alle muslimer samt deres repræsentative retslærde er enige om, at 

krigsbytte skal deles blandt sejrherrerne, mens en femtedel (khums) heraf skal 
gives til en bestemt gruppe: ”I skal vide, at når I tager noget som bytte, så 
tilhører en femtedel deraf Gud og sendebudet, slægtningene, og de 
forældreløse, de fattige og den vejfarende” (K 8:41). Uenigheden iblandt 
Shīʿa og Sunnī om betaling af denne femtedel opstår først i relation til, hvor 
omfattende dette koraniske påbud skal fortolkes. Sunnī anskuer denne 
femtedelsbeskatning udelukkende som værende begrænset til krigsbytte – 
her anføres det, at koranverset under omtale er i relation til krigsbytte, da 
det blev åbenbaret efter slaget ved Badr. I modsætning hertil anskuer Shīʿa, 
at femtedelsbeskatningen ikke kun er begrænset til krigsbytte, tværtimod er 
den almengyldig og refererer til bytte i ens levebrød. Shīʿa argumenter 
herfor, på basis af den grammatiske ordstilling og konstruktion: termen 
ghanīma (”bytte”) betegner på arabisk enhver ting, der anskaffes eller 
erhverves uden at have arbejdet for det. Termen er således på ingen måde 
udelukkende på basis af, at verset blev åbenbaret efter slaget ved Badr, 
begrænset til krigsbytte. Til understøttelse af denne påstand henvises der til 
klassiske arabiske leksikoner og andetsteds i Koranen, hvor termen også 
anvendes i denne generelle betydning, fx Guds beskrivelse af goderne i 
Paradis (K 4:94). Denne udlægning er yderligere styrket i Shīʿa 
overleveringstraditionerne. 

 
Iblandt Shīʿa skal der på basis af denne forordning betales en årlig skat 

tilsvarende en femtedel af ens nettoindtægter (efter at have betalt alle 
udgifter). Ud fra grundteksterne har de retslærde specificeret reglementer 
om hvilket eje og ejendom, der er underlagt femtedelsbeskatningen, samt 
hvordan og hvornår det bliver skattepligtigt.1 Anvendelsen af femtedel-
skatten er seksdelt inden for Shīʿisme, hvor fordelingen finder ligeligt sted 
mellem: Gud, profeten, Ahl al-Bayt, de forældreløse, de fattige og den 
vejfarende (som forordnet på basis af ovenstående koranvers). I henhold til 
majoriteten af Shīʿa retskyndige tilhører Guds og profetens andel, profetens 
efterfølgere. Således modtager imamen tre andele (tilsvarende halvdelen; 

 
1 Der er syv ting der gør femtedelsbeskatningen pligtig, heriblandt: krigsbytte, mineraler, skatte 

der er begravet i jorden eller havet, og personlige nettoindtægt. 
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tiende) af femtedel-skatten, to af dem som retmæssig efterfølger af profeten 
og en som berettiget til ham af Gud. De resterende tre andele tilhører 
henholdsvis de forældreløse, de fattige og den vejfarende blandt profetens 
klan, hashimitterne (efterkommere af Hāshim, se slægtstræ s. xxvii). 

Femtedels-skatten har over tid gennemgået en vis raffineringsproces 
inden for Shīʿismens retslære, idet der ikke længere er direkte adgang til 
imamen af Ahl al-Bayt. Administrationen og uddelegeringen af femtedels-
skatten finder nu sted af en velkvalificeret retskyndig, som anvender 
imamens andel på det, han måtte finde i imamens bedste interesse. 

5. Valfart (ḥajj) 
Enhver moden muslim under forsvarlige omstændigheder (dvs. uden 

alvorlig sygdom, økonomiske vanskeligheder, krig eller lignende) skal mindst 
en gang i sin levetid deltage i den Store Valfart (ḥajj) til Mekka. Tidsrummet 
for valfarten er fastsat og finder sted i den sidste måned i det islamske 
kalenderår, Dhū al-Ḥijja (K 2:189, 197). 

Beliggende i byen Mekka, er den vigtigste moské for alle muslimer, Den 
Hellige Moské (masjid al-ḥarām) som omgiver helligdommen Kaʿba. Det er 
netop Kaʿbaen,1 som fungerer som bederetningen (qibla) for alle muslimer 
verden over (K 2:149) samt udgør et af hovedelementerne i 
valfartsritualerne (for mere om valfarten, og hvordan dets ritualer udspiller 
sig, se ’Dhū al-Ḥijja’ s. 405). 

 
Der er mindre forskelle blandt Shīʿa og Sunnī, hvad angår 

valfartsritualerne, selvom valfartsrejsen blandt Shīʿa til en vis grad også er 
forbundet med at besøge profeten Muḥammads gravplads og imamernes 
gravplads i Baqīʿ al-Gharqad for at vise respekt og søge forbøn hos dem (for 
mere om forbøn inden for Shīʿisme, se ’Forbøn (tawassul)’ s. 352). 

6. Religiøs kamp (jihād) 
Betegnelsen jihād og dets adskillige afledninger i Koranen betyder 

’anstrengelse’ eller ’stræben’. Oftest betegner det ud fra kontekst også 
religiøs eller hellig kamp (eller bare ’kamp’) som reference til både de indre 
og ydre anstrengelser, mennesket gennemlever. 

 
1 Blandt andet omtalt som ’det hellige Hus’ (bayt al-ḥarām) og ’det ældgamle Hus’ (bayt al-ʿatīq) i 

Koranen (cf. K 5:97; 22:29). 
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På et overordnet plan skal mennesket så vidt muligt ’kæmpe’ (jihād) for 
Guds sag, for at forbedre levevilkårene for menneskeheden, og i særdelshed 
ens eget liv. Eksempler herpå kan passende være at kæmpe for frihed, 
lighed, retfærdighed, værdighed og retskaffenhed (K 22:39-40). Kampen for 
andres sag er netop af central betydning inden for denne religiøse 
anstrengelse, hvorom Koranen blandt andet siger, ”Hvorfor vil I ikke 
kæmpe for Guds sag? Og for de undertrykte mænd, kvinder og børn, der 
siger: »Herre, få os ud af denne by, hvis befolkning handler uret! Giv os en 
ven fra Dig! Giv os en hjælper fra Dig!«” (K 4:75). Ligeså vel udspiller 
kampen sig også på et mere individuelt plan, som kan være relateret til 
personlige sager. I begge sfære skal anstrengelsen og kampen fortsætte, indtil 
der blandt andet ikke længere er forfølgelse eller undertrykkelse (K 2:193). 

På et mere abstrakt og generelt plan har der siden tidernes morgen altid 
eksisteret en kamp mellem det gode og det onde; sandheden og falskheden; 
og tilhængerne af Guds parti og tilhængerne af Satans listen. 

 
Jihād er således en tilbedelseshandling, hvor en retskaffen og from 

muslim skal efterleve denne praksis med både tungen, hånden og hjertet 
(dvs. i tale, handling og tanke). Hensigten med denne tilbedelse er at nærme 
sig Gud, som også danner grund for den underliggende intension (niyya) for 
selve anstrengelsen. Denne flertydighed i efterlevelsen af praksissen afspejler 
sig også i overleveringstraditionerne, hvor jihād generelt kategoriseres i en af 
to hovedkategorier. Kampen for personlig og åndelig forbedring betegnes 
som ’den store jihād’ og kampen i (hellig) krig betegnes som ’den lille jihād’; 
idet menneskets indre kamp (fx over for verdslige fristelser, lyster, eget ego 
og lignende) er langt sværere at bekæmpe end en ydre kamp (fx i form af 
stridigheder, oprør, krig og lignende). 

Hvad angår den ’lille eller ydre kamp’ (oftest omtalt som hellig krig i 
Vesten) er der forskellige udlægninger inden for islam om i hvilket omfang, 
og hvornår denne er gældende. Inden for islamisk retstænkning er verden 
groft opdelt i islams område (dār al-islām) og krigens område (dār al-ḥarb, alle 
lande hvor islamisk lov ikke gælder). Udbredelsen af islam i krigens område 
har været med henblik på, at området kom under islams herredømme, og 
ikke nødvendigvis islam i form af tvangsomvendelse (K 2:256). Denne 
offensive krigsførelse er en kollektiv pligt (farḍ kifāya; dvs. når en tilstrækkelig 
gruppe påtager sig en given pligt, er den religiøse pligt opfyldt for hele 
fællesskabet). Hvis islams områder derimod kommer under angreb, bliver 
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det en individuel pligt (farḍ ʿayn), der er obligatorisk for enhver fri moden 
person i området. Det er specielt den offensive kamp i moderne tid, der har 
været meget omdiskuteret i Vesten. Blandt muslimer er konceptet jihād i 
langt højere grad forbundet med den indre kamp mod de alt 
tilstedeværende fristelser i hverdagen (i alle former og størrelser) og 
bekæmpelsen heraf, at mennesket opnår perfektion og nærhed til Gud. 

7. & 8. Påbyde det rette (amr bi al-maʿrūf) & forbyde det 
forkastelige (nahy ʿan al-munkar) 

At påbyde det rette er en formaning, som alle muslimer skal efterleve. 
Det er pligtigt at leve et retskaffent liv, hvor man udfører alle religiøse 
forpligtelser og handlinger i henhold til de religiøse kendelser (sharīʿa). 
Ydermere er det pligtigt for den enkelte muslim at påbyde dét, der er 
anerkendt som værende ret over for andre muslimer (K 3:104; 16:125). 
Ligeså vel er det obligatorisk for enhver muslim at afholde sig fra det 
forkastelige og andre onde handlinger, som er blevet fremhævet i religiøse 
kendelser om det forbudte. Det er også et påbud at indskærpe dette over for 
andre for at undgå, at onde gerninger begås (K 7:157; 9:71). 

 
Det at påbyde det rette og forbyde det forkastelige (amr bi al-maʿrūf wa 

nahy ʿan al-munkar) er en essentiel islamisk læresætning, som alle muslimer 
bekender sig til. De teologiske og praktiske forskelle forekommer kun i 
begrænsningen og betingelserne relateret hertil. Kharijiterne anskuer fx 
både det at påbyde det rette og forbyde det forkastelige som en ubetinget 
obligatorisk handling – praktiseringen heraf er pligtig i sin komplette 
forstand, selv i (nøds)tilfælde, hvor det kan ende i et væbnet opgør. I 
modsætning hertil anså en række andre, at læresætningen om at ’påbyde det 
rette og forbyde det forkastelige’ er tilstrækkeligt når man kun handler med 
’hjertet og tungen’ – altså at den troende med hjertet støtter op om det rette 
(al-maʿrūf) og modarbejder det forkastelige (al-munkar), og med tale ytrer til 
fordel for det rette og mod det forkastelige. Herfra kan det udledes at fx et 
blodigt opgør under omtalte fane ikke kan retfærdiggøres eller er tilladt som 
et kampmiddel mod forkastelige aktiviteter. Muʿtaziliterne befandt sig et 
sted i mellem disse to ydrepunkter, idet de ikke anskuede, at det kun var 
begrænset til ’hjertet og tungen’ (dvs. tanke og tale) samt vedligeholdte, at 
når ulovlig praksis blev gængs skik, fx regeringsmagten blev undertrykkende 
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eller uretfærdig, er det pligtigt for enhver muslim at kæmpe en væbnet 
revolte mod det forkastelige (=regeringsmagten). Shīʿa delte holdning med 
den brede række af teologiske skoler, sidestillet har de opstillet fire 
betingelser for, hvornår praktiseringen af læresætningen er pligtig: (1) 
kendskab til det, der er ret og forkasteligt af den, der påbyder det rette el. 
forbyder det forkastelige, (2) indgreb i en mulig fremtidig hændelse – 
selvsigende nok at man ikke kan ændre det, der allerede har fundet sted, (3) 
den der påbyder el. forbyder anser, at det vil have en (positiv) effekt og (4) at 
det ikke tilføjer skade til enten den, der påbyder el. forbyder, eller til andre 
troende (som resultat heraf).1 

9. & 10. Nære hengivenhed (tawallā) til profetens Ahl al-Bayt & 
afstå (tabarraʾ) fra samvær med deres fjender 

Det at nære hengivenhed til profeten er i og for sig et islamisk princip, 
der direkte kan udledes fra både overleveringstraditionerne og Koranen (cf. 
K 9:24). Andetsteds i Koranen siges det med en anden ordlyd, ”… de—der 
tror på ham [profeten], der støtter og hjælper ham og følger det lys, der blev 
sendt ned med ham—er de vellykkede” (K 7:157; cf. 4:174). Her omtaler 
Gud de vellykkede som havende fire specielle egenskaber: de der (i.) tror på 
profeten, (ii.) støtter ham, (iii.) hjælper ham og (iv.) følger lyset [=Koranen] 
som blev åbenbaret ham. Ligeså vel som det at tro på ham ikke er bundet af 
tid og sted, er de andre egenskaber ej heller bundet af samme restriktioner. 

 
Hvad angår hengivenheden til Ahl al-Bayt, anser Koranen denne 

handling som en ’belønning’ fra de troende til profeten – dette ’skylder’ de 
ham for at have videregivet det profetiske budskab til menneskeheden. 
Selvsagt er denne givet i form af belønning, frem for løn i bogstavelig 
forstand. Koranen siger herom, ”Sig [Muḥammad]: Jeg beder jer ikke om 
anden belønning for det end hengivenhed for [mine] nære slægtninge!” (K 
42:23). Lignende udsagn om kærlighed og hengivenhed for profeten og sin 

 
1 Blandt andet angiver den iranske forfatning Artikel 8 [Fællesskabets principper]: ”I Den 

Islamiske Republik Iran er ’det at påbyde det rette og forbyde det forkastelige’ (amr bi al-maʿrūf wa 
nahy ʿan al-munkar) en universel og gensidig pligt, som skal opfyldes af folket i respekt til hinanden, af 
regeringen med respekt til folket og af folket i respekt til regeringen. Betingelserne, afgrænsningerne 
og karakteren af denne pligt vil blive specificeret i loven. (Dette i henhold til det koraniske vers: ”De 
troende mænd og kvinder er venner indbyrdes. De påbyder det rette og forbyder det forkastelige…” 
[K 9:71])”. 
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Ahl al-Bayt findes ikke kun beskrevet i Koranen, men i endnu højere grad i 
overleveringstraditionerne. 

 
Angiveligt er en af årsagerne til, at fællesskabet er underlagt at nære 

hengivenheden til profeten og hans Ahl al-Bayt, er, at det er gennem dyb 
kærlighed til de bedste blandt menneskeheden, at den enkelte kan opnå 
fromhed og perfektion. Når som helst en person er fuldkommen hengiven til 
fx en personlighed som profeten Muḥammad, vil denne helhjertet efterleve 
profeten i alle de handlinger han fandt gode og samtidig afholde sig fra de, 
han fandt slette. Det er gennem denne modtagelige tilgang den enkelte 
konstant forbliver i et transformerende stadie, hvor han stræber efter at 
holde sig på den lige sti og forblive vagtsom mod den syndefulde sti. Måden 
hvorpå denne hengivenhed i praksis skal udfolde sig er både gennem en 
indad og udadvendt tilgang: ens tale og handlinger skal være afbalanceret 
og give en harmonisk genklang af hengivenheden. Selvsigende er det at 
efterleve profetens sædvane et aspekt af at nære hengivenheden til ham. 
Derudover er det at fejre profetens og hans Ahl al-Bayts fødsel og dødsdage, 
et andet aspekt i hengivenhed over for deres specielle status og rang. 
Praksissen med at fejre profetens fødsel med prompt og pragt er 
efterhånden en veletableret praksis blandt størstedelen af alle muslimer. 

Idet det er en pligtig handling at nære hengivenheden over for profeten 
og hans Ahl al-Bayt, følger det inden for Shīʿisme, at den enkelte også skal 
afstå fra samvær med profetens og Ahl al-Bayts fjender. 

Andre praksis 
Udover de allerede omtalte ti rituelle praksisser, der bliver betegnet som 

’religionens grene’ (furūʿ al-dīn), er der en række andre, der enten markant 
adskiller sig fra Sunnīsme, eller kendetegner Shīʿisme helt eller delvist. 

Forskelle, ligheder og kendetegn ved en denomination frem for en anden 
er ikke udelukkende forbundet med rituelle praksis. Inden for islamisk 
retsvidenskab betragtes riter og ritueller oftest som en underkategori af et 
bestemt fagfelt. Her opdeles praksisser groft i to hovedfelter: (a) rituelle 
praksis (ʿibādāt) og (b) sociale relationer eller transaktioner (muʿāmalāt). Det, 
der op indtil nu er blevet nævnt, kategoriseres inden for førstenævnte fagfelt. 
Det er værd at fremhæve et par eksempler på sociale relationer som 
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markant er forskellige mellem Shīʿa og Sunnī, forinden fokus endnu engang 
vendes tilbage til endnu andre rituelle praksisser.1 

 
(i.) Skilsmisse (ṭalāq). Generelt er skilsmisse vanskeligere at gennemføre 

inden for Shīʿisme end Sunnīsme. Det er kun den noget strikse skilsmisse i 
henhold til sædvanen (ṭalāq al-sunna), der er tilladt og ikke den noget lettere 
nyskabte skilsmisse (ṭalāq al-bidʿa). I kontrast til Sunnī, anser Shīʿa, at 
ytringen af skilsmisseformularen skal gøres eksplicit under tilstedeværelsen af 
mindst to vidner, dette samt at formularen kun er gyldig, hvis den ikke 
bliver ytret i et stadie af beruselse eller raseri. Både Shīʿa og Sunnī bekender 
sig til, at hvis en mand fraskiller sig sin kone tre gange, kan de ikke giftes 
igen (med undtagelse af at kvinden i mellemtiden giftes med en anden). 
Shīʿa anser det dog ikke for tilladt, at de tre skilsmisseformular udtrykkes ved 
én begivenhed. 

 
(ii.) Arveret (irth). Inden for Sunnīsme tilfalder arveretten det mandlige 

familiemedlem fremfor den kvindelige, skønt at de mandlige og kvindelige 
familiemedlemmer er ligestillet i slægtskabsforhold. Inden for Shīʿisme 
ekskluderer et mandligt medlem ikke de kvindelige arveberettigede eller 
deres arveret; dog er mandens andel dobbelt så stor som kvindens, i 
henhold til det koraniske påbyd (K 4:11). 

Nydelsesægteskab (mutʿa) 
Termen mutʿa (’nydelse’) er en teknisk betegnelse i det retsvidenskabelige 

fagfelt, der definerer en tidsbestemt ægteskabskontrakt – generelt omtalt 
som nydelsesægteskab (ar. mutʿa, pr. sīghe; overs. også som midlertidigt, 
tidsbegrænset el. fleksibelt ægteskab). Nydelsesægteskab er en ud af to 
gyldige ægteskabstyper inden for Shīʿisme. Islams religiøse grundtekster 
bekræfter gyldigheden af nydelsesægteskab, hvorom Koranen siger, ”For 
den nydelse, I opnår [i ægteskab] med dem, skal I betale dem deres medgift, 
…” (K 4:24). En mand og ugift kvinde—som af religiøse årsager ikke er 
forhindret i at indgå i ægteskab (fx på grund af blodbånd)—kan efter at 
have fastsat en medgift og tidsperiode indgå i nydelsesægteskab. Ved 

 
1 De følgende punkter, navnlig skilsmisse (ṭalāq) og arveret (irth), kan passende anskues i kobling 

til det efterfølgende emne, nemlig nydelsesægteskab (mutʿa). Det er akkurat ægteskab, skilsmisse og 
arveret (emner der alle relaterer sig til kvindelige muslimer), hvor Sunnī og Shīʿa adskiller sig. 
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varighedens udløb opløses ægteskabet, uden skilsmissebegæringsformalitet. 
Kvinden skal dog efter kontraktens udløb, overholde en venteperiode (ʿidda) 
på to måneder, som det er foreskrevet i grundteksterne. 

 
Til trods for at der findes adskillige overleveringer inden for Sunnīsme 

og Shīʿisme, der beretter, at denne form for ægteskab har været tilladt i hele 
profeten Muḥammads levetid, betragter hovedparten af nuværende Sunnī 
nydelsesægteskab som en forældet forordning.1 Tidlig islamisk litteratur 
bekræfter entydigt, at hverken Koranen eller profeten Muḥammad har 
ophævet verset omhandlende nydelsesægteskab (K 4:24); snarere var det den 
anden historiske kalif, ʿUmar, der forbød denne praksis under sit 
kalifembede. Som naturlig følge af at Shīʿa retslæren ikke tillader, at nogen 
eller noget kan ophæve Koranens evige forordning, er ʿUmars kendelse 
ugyldig ab initio. 

 
Essentielt er nydelsesægteskab tilsvarende almindeligt ægteskab (zawāj) 

inden for Shīʿisme, hvor alle regler og reguleringer, der hører til det 
sidstnævnte også glæder førstenævnte; med undtagelse af to centrale 
forskelle: (a) specificering af en tidsperiode og (b) ingen arv og 
pligtberettigelse er gældende inden for (og efter) nydelsesægteskab.2 

Nydelsesægteskab foranstaltes i form af en mundtlig kontrakt mellem 
end moden mand og kvinde, dette kan enten ske i det private eller 
offentlige. Varigheden af ægteskabet aftales på forhånd og kan variere lige 
fra få timer til flere år. Det, der kendetegner nydelsesægteskab, er den grad 
af fleksibilitet ægteskabsformen rummer. De forpligtelser, der eksisterer, er 
kun dem parterne indbyrdes må have aftalt ved indgåelsen af 
ægteskabskontrakten. 

 

 
1 Selvom det generelt ikke er velanset blandt Sunnī retslærde, er der stadig Sunnī som tillader 

nydelsesægteskab til dato. Den velkendte sheik ʿAbd al-Majīd Zendāni, stifter og præsident for al-
Iman Universitetet (al-Jamiʿa al-īmān) og overhoved af det Muslimske Broderskab i Yemen, 
underbygger tilladelsen af et ’ægteskabsforhold’ fremfor et ’kæresteforhold’ blandt muslimer der er 
bosat i Vesten. Skønt den voldsomme protest mod denne kendelse (fatwā) af Zendāni af lærde fra det 
islamiske al-Azhar Universitet i Kairo, vækkede kendelsen sympati og forståelse både iblandt 
muslimser i Vesten og i den Sunnī islamiske verden. 

2 I tilfælde af afkom fra et nydelsesægteskab er barnet legitimt og falder under samme kategori 
som et barn fra et almindeligt ægteskabt. 
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Til trods for at praksissen er forordnet af Koranen samt er en del af 
profetens sædvane—hvorpå talrige velkendte og tidlige fæller1 har 
praktiseret nydelsesægteskab—er der visse muslimer, der betragter 
nydelsesægteskab med utugt og prostitution. Denne misbilligelse ses oftest 
fra den mere sekulært orienteret middel- og overklasse. Denne anklage 
bortvises af Shīʿa lærde på basis af, at ægteskabet er essentielt et koranisk 
påbud (og hermed bindende for alle der hengiver sig til islam), samt det 
faktum, at en kvinde i nydelsesægteskab gennemgår en venteperiode efter 
ægteskabets ophør (tilsvarende den, der gør sig gældende ved et almindeligt 
ægteskab). På trods af sin religiøse legitimitet er nydelsesægteskab generelt et 
prekært emne blandt Shīʿa og Sunnī. Oftest snakkes der ikke åbent eller 
offentligt om det; normen er snarere at sådanne ægteskaber finder sted i 
privaten og kun kendes af de to partner, der er involveret. Netop denne 
ægteskabsform har dog fået stor udbredelse blandt Shīʿa og visse Sunnī i 
Vesten, hvormed der er pustet nyt liv i nydelsesægteskabsforordningen. Det 
er nemlig unge muslimer i Vesten, som primært anser nydelsesægteskab 
som en ventil for deres seksuelle lyster eller en mulighed for at komme 
arrangerede ægteskaber til livs. I sidstnævnte tilfælde vil parterne oftest 
aftale en klausul i ægteskabskontrakten, hvor de tager forbehold for fysisk 
samvær eller omgang, mens de med dette ægteskab får mulighed for at 
mødes for at lære hinanden bedre at kende som eventuelt fremtidige 
partnere i et almindeligt ægteskab (se også ’Shīʿa—Sunnī’ s. 409). 

Tilbagevendelse (rajʿa) 
Inden for Shīʿisme betegner tilbagevendelsen (rajʿa) troen på, at en 

gruppe mennesker vil vende tilbage til denne verden efter ankomsten af al-
Mahdī (se ’Muḥammad (al-Mahdī), Tolvte Imam’ s. 131), men forinden 
Genopstandelsen. Denne doktrin udledes først og fremmest fra Koranen, 

 
• ”På den dag, hvor Vi fra enhver nation vil genoplive [i samlet flok] 

en gruppe af dem, der benægtede Vores tegn, og de vil blive 
tilbageholdt” (K 27:83). 

 
1 Som eksempel herpå kan nævnes Zubayr al-Ṣaḥābī, der ægtede Asmāʾ (datter af den første 

historiske kalif Abu Bakr) i nydelsesægteskab. Fra dette partnerskab blev ʿAbd Allāh b. al-Zubayr og 
ʿUrwa b. al-Zubayr født. Disse to var blandt de mest fromme af profetens fæller. Hvis disse to 
individer var resultat af et illegitimt ægteskab, som inden for islam anses blandt en af de største 
synder, vil ingen have givet dem deres rette anerkendelse. 
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• ”På den dag, hvor der blæses i Hornet. Da gribes alle i himlene og 
på jorden af angst, undtagen hvem Gud vil. Alle kommer de 
fornedrede til Ham” (K 27:87; cf. 40:11). 

 
Hvad angår disse to forløbende vers er der angiveligt tale om to 

forskellige dage; hvor den første leder opmærksomhed hen på den anden. 
Førstenævnte vers omtaler opstandelsen af en specifik gruppe, mens det 
andet vers omtaler hele menneskeheden. Herfra udledes det, at den første 
dag per nødvendighed adskiller sig fra den anden dag (som betegner 
genopstandelsen). Som logisk følgeslutning må det gælde, at de omtalte to 
dage er to forskellige dage der vil finde sted på forskellige tidspunkter. Det 
er altså med sammenligningen af disse to forløbende vers samt attesterende 
overleveringstraditioner, hvorfra Shīʿa udleder, at verden afventer to 
skæbnebestemte dage: den ene hvor nogle, og den anden hvor alle, 
mennesker genoplives.1 Shīʿa overleveringstraditionerne stadfæster også, at 
den første dag vil finde sted efter ankomsten af al-Mahdī. 

 
I og for sig er en gruppe menneskers opstandelse inden genopstandelsens 

dag ikke særlig forbløffende i kontekst af de islamiske grundtekster. I 
Koranen berettes der om adskillige nationer, hvor en gruppe af mennesker 
efter deres død blev bragt tilbage til live – og efter et stykke tid, døde for 
anden gang.2 Dette underbygger således muligheden for at fænomenet også 
kan finde sted i fremtiden. Ud fra tidlig teologisk diskussion omhandlende 
tilbagevendelsen (rajʿa) skal det understreges, at tilbagevendelsen på ingen 
måde er en sjælevandring eller transmigration (tanāsukh)3, idet sjælen bliver 
vakt til live i sin oprindelige krop. Afsluttende anses tilbagevendelsen også 
som et varsel på Genopstandelsens Dag (al-maʿād), dagen hvor alle 
skabninger—uden undtagelser—vil blive bragt tilbage til live for at modtage 
deres fulde belønning eller straf. 

 
1 Bemærkelsesværdigt er, at tilbagevendelsen vil ske i denne verden i modsætning til 

genopstandelsens dag, som vil finde sted efter skærsilden og overgangen af mennesket til et nyt 
domæne (se mere herom i afsnittet ’3. Genopstandelsen (maʿād)’ s. 52). 

2 Se fx genoplivelse af en specifik gruppe blandt israelitterne (K 2:55-56), genoplivelse af 
israelitten med Moses’ ko som middel (K 2:72-73), genoplivesen af endnu en ukendt gruppe på 
tusindevis (K 2:243), genoplivelsen af Ezra efter et hunderede år (K 2:259) og de mirakuløse 
genoplivelser af Jesus (K 3:49). 

3 Ved sjælevandring eller transmigration forstås, at sjælen genfødes i et nyt fosterstadie eller 
legeme, efter døden indtræffer. 
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Forsigtighedsforstillelse (taqiyya) 
Forsigtighedsforstillelse (taqiyya) vedrører det at skjule eller forstille andet 

end sit sande religiøse tilhørsforhold. Denne praksis er en dispensation 
under specielle forhold såsom frygt for tvang, fare eller personlige skade. 
Praksissen er anerkendt af alle muslimer, hvorom Koranen omtaler og 
berettiger forsigtighedsforstillelsen under specielle omstændigheder, ”Vrede 
fra Gud kommer over den, der ikke tror på Gud efter at have været 
troende. Dog ikke den, der bliver tvunget, og hvis hjerte finder fred i 
troen…” (K 16:106). Inden for historiemæssige rammer, er der 
enstemmighed om, at dette vers implicit refererer til profetens velkendte 
fælle, ʿAmmār b. Yāsir (og sine ledsagere), som blev udsat for grov totur af 
de vantro qurayshitter, dette til sådan et punkt, hvor ʿAmmār verbalt 
afsværgede islam. Visse muslimer anklagede herefter ʿAmmār for at være 
vantro, hvortil profeten nægtede dette og støttede ʿAmmār i sin beslutning 
om at skjule sin tro i nød. Da ʿAmmār senere selv konsulterede profeten om 
dette, svarede profeten ham, at hans beslutning var rigtig og hvis han blev 
udsat for det igen, skulle han gentage sin forsigtighedsforstillelse. Denne 
udtagelse af profeten Muḥammad stadfæster gyldigheden af princippet om 
forsigtighedsforstillelse (taqiyya). 

Alle muslimske eksegeseværker attesterer, at det omtalte vers (cf. K 3:28) 
underbygger den religiøse tilladelse for forsigtighedsforstillelse (taqiyya).1 I 
øvrigt læses der andetsteds i Koranen om de troende folk under Faraoens 
tid, som skjulte deres tro ved at benægte den udadtil (K 40:28). 
Forsigtighedsforstillelse omfatter således at skjule eller forstille udadtil, mens 
man indadtil vedligeholder troen.2 En retskaffen muslim skal udtrykke troen 
med tungen såvel som hånden og hjertet (dvs. i tale, handling og tanke) – 
det er under de omtalte specielle tvungne forhold, man er undskyldt for de 
to førstenævnte. 

Hele konceptet om forsigtighedsforstillelse er tæt relateret til det at 
’påbyde det rette og forbyde det forkastelige (amr bi al-maʿrūf wa nahy ʿan al-
munkar)’. De teologiske og politiske spørgsmål, der gør sig gældende her, er i 

 
1 Se fx Ṭabarī, Jāmiʿ, 3/53, 14/279; Rāzī, Mafātīḥ al-ghayb, 8/13-5; Nasafī, Tafsīr, 1/228; Ālūsī, 

Maʿānī, 3/121; Ṭabrisī, Bayān, 2/272. 
2 Heri ligger forskellen på en der ’forstiller sig’ og en ’hykler’. Hykleren er en der indadvendt er 

i et stadie af troløshed, mens han udadvendt udtrykker troen – dette i direkte modsætning til en 
muslim, der tyer til forsigtighedsforstillelse (taqiyya): denne har troen indeni, men under specielle 
tvungne omstændigheder, udadtil skjuler sin sande tro. 



352  Shīʿisme ‒ Oprindelse, Tro & Praksis  

 

hvor høj grad en muslim skal vedkende sig til at ’påbyde det gode og 
forbyde det forkastelige’ (se ’7. & 8. Påbyde det rette (amr bi al-maʿrūf) & 
forbyde det forkastelige (nahy ʿan al-munkar)’ s. 344). 

 
Selvom det er en anerkendt praksis inden for både Sunnī og Shīʿa 

(hvortil individer af begge denominationer i historiens gang har set sig 
nødsaget til at indgå i forsigtighedsforstillelse), har det oftest primært været 
gældende for Shīʿa minoriteten (se også ’Shīʿa—Sunnī’ s. 409). 

Forbøn (tawassul) 
Forbøn er en henvendelse til Gud om at bistå en med at fastholde sig 

selv eller andre på den rette vej og i den rette tro. Forestillingen om at 
’indgå i forbøn’ (tawassul) kan finde sted gennem et middel (wasāʾil, sing. 
wasīla). Koranen siger blandt andet herom: ”I, der tror. Værn jer mod Gud 
og søg middel for at komme Ham nærmere og anstreng jer for Hans sag, så 
I måske bliver vellykkede” (K 5:35). Her bærer betegnelsen ’middel’ (wasīla) 
ikke samme betydning som at ’nærme sig’ (taqarrub), snarere refererer det til 
en kilde, hvormed man kan nærme sig Gud. Anstrengelsen (jihād) i Guds 
sag, som koranverset afslutningsvis omtaler, kan læses som værende et ud af 
adskillige midler, hvormed man kan opnå et tættere bånd med Gud. 
Overordnet kan midler kategoriseres i to grupper: (i.) rituelle praksisser, 
såsom tidebønnen, fasten, stræben, det at give almisse, andagter og 
lignende, eller (ii.) spirituelle handlinger, såsom ihukommelse af Gud, bede 
ydmygt og indtrængende til Gud, bønfald, forbøn, fromhed og lignende. 
Disse er alle midler, hvormed mennesket kan opnå nærhed til Gud. Hvad 
der er interessant i dette aspekt, er den sidstnævnte kategori, der berører 
forbønnen. Der udledes direkte fra Koranen, at de troende bliver bedt om 
at ihukomme Gud ved Hans ”skønneste navne og egenskaber …” (K 7:180) 
– her er Guds navne og egenskaber et middel, hvormed mennesket kan 
ihukomme Gud. 

Dertil kommer de, at der i Koranen er blevet berettet om forskellige 
personer, der af vidt forskellige årsager, på Guds forordning, er blevet bedt 
om at indgå i forbøn hos profeten Muḥammad (K 4:64; 63:5). Fx omtales 
tidligere religiøse fællesskaber, hvor forbøn har været skik og sæde, her 
gengives eksempelvis historien om profeten Jakobs sønner, der spørger deres 
fader om at søge Guds tilgivelse på deres vegne (=forbøn), hvortil Jakob 
svarer, ”De sagde, »Far! bed [Gud] om tilgivelse for vores synder. Vi har 



 Doktriner 353 

 

fejlet«. Han svarede, »Jeg vil bede min Herre tilgive jer. Han er den 
Tilgivende, den Barmhjertige«” (K 12:97-98). I de fremhævede koranvers er 
mellemledet eller midlet til at nærme sig eller søge tilgivelse hos Gud, altså 
mennesket. Det er på denne basis at profeterne, imamerne og tilsvarende 
hellige personer kan fungere som forbeder hos Gud. 
Overleveringstraditionerne attesterer også gyldigheden af denne praksis. 

 
Forbøn er tæt knyttet til den rituelle praksis om helgenbesøg (se 

’Helgenbesøg (ziyāra)’ s. 353). Besøg af hellige personers gravsteder er gængs 
skik og anses som sædvane blandt de fleste muslimer. Ligeledes fejrer 
majoritet af muslimer også profeten Muḥammads fødsel samt besøger hans 
gravplads i Medina – oftest i forlængelse af valfartsrejsen (se ’Dhū al-Ḥijja’ s. 
405). Forbøn er i og for sig stadig et kontroversielt emne, selvom der 
efterhånden er en generel enstemmighed om, at hvis ens intension (niyya) på 
ingen måde krænker konceptet om Guds enhed (tawḥīd)—ved at forbøn 
anses som et middel til at komme Gud nærmere, og Gud alene i sidste ende 
er skænkeren—er dette en tilladt praksis. Imidlertid anser visse Sunnī skoler 
både helgenbesøg (ziyāra) og det at indgå i forbøn (tawassul) som værende en 
nyskabelse (bidʿa), og sidestiller det med at tildele Gud partnere (dvs. 
polyteisme, shirk). Iblandt Shīʿa, Ṣūfī og andre Sunnī skoler anses denne 
opfattelse som en fejlslutning. Dette ud fra at profeten og imamerne kun 
anvendes som et middel (tawassul) til at søge nærhed af Gud og ikke som 
Gud selv. I øvrigt fremhæves det, at forbøn hos enten en levende eller afdød 
person per definition ikke er kriteriet mellem Guds enhed (tawḥīd) og 
polyteisme (shirk). Uenigheden skal således betragtes ud fra de rammer, om 
forbøn i og for sig har en virkeevne eller ej på basis af grundteksterne. 

Helgenbesøg (ziyāra) 
Helgenbesøg er besøg af et gravsted eller et helligt sted, særligt i 

forbindelse med valfart til profeten Muḥammads, imamernes eller deres 
nære fællers gravpladser. Denne form for besøg til hellige personers 
gravsteder er gængs skik og sæde i de fleste islamiske lande. Ordet ziyāra 
anvendes generelt om ’besøg’, der specielt som en religiøs fagterm er 
forbundet med besøg af Ahl al-Bayts og betydningsfulde personers 
gravpladser. 
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Større monomenter, mausoleer eller gravmæler er oftest bygget over de 
betydningsfulde afdødes grave. Helgenbesøgene kan indebære at gå i forbøn 
hos den afdøde, hvor man beder denne om at sende ens bønner videre til 
Gud. Kontroversen blandt de forskellige denominationer, hvad angår ziyāra 
som en religiøs praksis, opstår i relation til tre punkter: (a) det at indgå i 
forbøn, (b) tilladelsen til opførelse af monomenter og lignende bygninger 
over de afdøde og (c) generel afholdelse af sørgehøjtideligheder for de 
afdøde. Førstenævnte praksis omhandlende forbøn (tawassul), er allerede 
særskilt behandlet i ’Forbøn (tawassul)’ s. 352. 

Hvad angår opførelsen af monomenter, mausoleer eller tilsvarende huse 
hvori Guds navn ihukommes, omtaler Koranen dette med, ”I huse, som 
Gud har tilladt at blive opført og hvori Hans navn bliver prist,—mænd, 
lovpriser Ham morgen og aften deri—som hverken bliver afledt af handel 
eller købslåen fra at ihukomme Gud, overholder bønnen og giver 
almisseskat. De frygter en dag, hvor hjerter og syn bliver forandret” (K 
24:36-37). De omtalte ’huse’ i dette vers rummer ikke samme betydning som 
’moskéer’, idet Koranen klart adskiller mellem begge termer. Denne forskel 
i betydning ses eksempelvis ved omtale af ’den Hellige Moské’ (al-masjid al-
ḥarām) som værende noget andet end ’det Hellige Hus’ (bayt allāh al-ḥarām). 
Overleveringstraditionerne bekræfter denne påstand, da de specifikt 
fremhæver, at huse i denne kontekst refererer til ’profeternes huse’ og i 
særdeleshed profeten Muḥammads og sin Ahl al-Bayts. Der berettes blandt 
andet, efter profeten modtog denne åbenbaring »rejste en mand sig op og 
spurgte profeten: ”Hvilke huse er disse?” Hvortil profeten svarede: ”de er 
profeternes huse.” Derefter rejste Abū Bakr sig op og spurgte: ”Er ʿAlī og 
[Fāṭima] Zahrāʾs hus iblandt disse huse?” Hvortil profeten svarede: ”Ja, det 
er blandt de bedste af dem«.1 Andetsteds i Koranen berettes der også om 
’hulens ledsagere’ (asḥāb al-kahf), en gruppe unge mennesker (som på Guds 
forordning), der på mirakuløst vis blev holdt skjult i en hule (K 18:9-26). Der 
var to grupper, der adskilte sig hvad angår hvordan hulen efterfølgende 
skulle æres. Den ene gruppe foreslog, at der skulle bygges et mindesmærke 
over stedet, hvor den anden gruppe foreslog, at et bedehus skulle bygges. 
Koranen refererer til begge disse forslag som tilladte (K 18:21). Disse og 
andre historiske begivenheder underbygger således tilladelsen til opførelse af 

 
1 Suyūṭī, Durr, 11/74. 
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moskéer, mindesmærker, monomenter og tilsvarende bygninger—hvori 
Guds navn ihukommes—over gravstedet af profeterne, imamerne og 
helgene, ligeså vel som over andre hellige steder. 

 
Det andet aspekt, der kræver belysning er religiøse sørgehøjtideligheder, 

døds- og ligklager. Disse afholdes oftest for de, der er gået bort, som et tegn 
på en stærk tilknytning og kærlighed for dem; begrædelsen af dem, skyldes i 
ligeså høj grad en følelse af dyb kærlighed og hengivenhed. I Koranen 
omtales fx historien om profeten Jakob, som var tårkvalt og sørgmodig i 
årevis på grund savn til sin søn Josef, der var forsvundet (K 12:84). 
Overleveringstraditionerne gør det også gældende, at profeten Muḥammad 
sørgede over sin onkel Ḥamza, der faldt under træfningerne i slaget ved 
Uḥud. Hvad der er interessant ved disse eksempler (og tilsvarende, der gør 
sig gældende i grundteksterne) er, at de underbygger det islamiske koncept 
af at sørge for ens kære, der er afgået ved døden samt det at afholde 
sørgehøjtideligheder ved sådanne begivenheder som et minde for dem. Det 
er ud fra disse religiøse principper, Shīʿa og visse Sunnī afholder 
mindeværdige begivenheder ved blandt andet fødslerne og dødsdagene af 
profeten Muḥammad, Ahl al-Bayt og andre hellige personer. 

 
Dertil kommer det, at inden for Shīʿisme rummer ziyāra (som en religiøs 

betegnelse), også en andagt (duʿāʾ), hvor den troende sender en hilsen og 
hyldest til profeten Muḥammad og hans Ahl al-Bayt. Disse såkaldte verbale 
hilsner kan fremsiges ved alle lejligheder, både hvad angår besøg af de 
respektive hellige steder og grave, men i ligeså høj grad hjemmefra eller i 
fællesskab ved den lokale moské. Denne form for ziyāra fremsiges ikke kun 
som en hyldest af profeten og Ahl al-Bayt, men anses i ligeså høj grad som 
et middel (tawassul), hvormed den rettroende kan søge nærhed hos Gud og 
opnå Hans velsignelser (baraka). 





 

 

Andagt & Bøn 

Bøn er en udbredt form for menneskets henvendelse til Gud, men kan 
også anvendes om ét menneskes henvendelse til et andet (se ’Forbøn 
(tawassul)’ s. 352). Termen bøn betegner såvel handlingen at bede som 
indholdet. Hermed gengiver bønnen noget om at bede samt de riter og 
ritualer der er forbundet med tilbedelsen af Gud. Bøn i alle dets forskellige 
former, optræder både som individuel og kollektiv handling, hvoraf den 
inden for sfæren af religionen enten er af pligtig eller tilrådet type. Inden for 
islam findes der forskellige typer af bønner, hvoraf den vigtigste er 
tidebønner (ar. ṣalāt, pr. namāz). Der er fem daglige tidebønner der af alle 
modne muslimer skal fremsiges ved tre bestemte tider i løbet af dagen; de 
regnes for at være pligtige og udgør en central del af religionens grene (furūʿ 
al-dīn) (se ’1. Tidebøn (ṣalāt)’ s. 334). Tilsvarende tidebønnen findes andre 
pligtige bønner, der udfolder sig ved bestemte begivenheder. Selvom 
grænserne mellem tilrådet og pligtige bønner ikke altid er faste, er de 
pligtige af typen, oftest forbundet med en række liturgiske bønner hvor selve 
ritualet er udformet i bestemte vendinger. Hertil er disse såkaldte rituelle 
bønner (irrelevant om det er af pligtig eller tilrådet karakter), forordnet med 
indtagelse af forskellige kropslige stillinger, hvor der i hver stilling fremsiges 
bestemte fraser der i sin helheld danner bønneritualet. Udover de rituelle 
pligtige bønner, findes der adskillige tilrådede bønner inden for islam. Den 
vidtspændende fane af bønner, kan således opdeles i to overordnede typer, 
(i.) rituelle pligtige eller frivillige bønner (ṣalāt) og (ii.) tilrådede bønner (duʿāʾ) 
der udfolder sig på forskellig vis (andagt, anråbelse, bønfaldelse og 
lignende). Førstnævnte kategori er delvist blevet behandlet i kapitlet 
’Doktriner’ og fokus i dette kapitler er udelukkende på den anden form for 
bøn, duʿāʾ. I dette henseende er der to relevante aspekter, der kræver 
belysning, Shīʿa duʿāʾ ud fra et (a) koranisk perspektiv og (b) Shīʿa-litteratur. 
Opdelingen fungerer på ingen måde adskillende, nok snarere er der en 
flydende overgang fra førstenævnte til sidstnævnte. Med dette fungerer 
førstenævnte afsnit om koraniske duʿāʾ som en generel introduktion til duʿāʾ, 
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hvor det efterfølgende særskilt giver et indblik i Shīʿa duʿāʾ og hvordan disse 
udfolder sig til dato. 

Koranen 
Termen duʿāʾ har sin oprindelse i D-ʿ-A, der gengiver noget om at 

påkalde eller kalde på noget el. nogen (cf. K 6:56; 17:110; 52:28). Duʿāʾ som 
navneord gengiver bedst noget om ’bønfaldelse’ eller ’påkaldelse’, selvom 
mere generelle betegnelser som ’bøn’ og ’andagt’ til tider også fungerer 
dækkende. Idet den arabiske betegnelse er så vidt dækkende, alt afhængig af 
den kontekst betegnelsen bliver anvendt i, er det med disse gengivelser i 
mente at termen fremover bliver præsenteret i sin arabiske form duʿāʾ. Hvad 
der gennemgribende præger betegnelsen duʿāʾ er den bedendes fromheden 
og andagtsfulde karakter. Hertil opfordrer adskillige koraniske vers den 
troende til at indgå i duʿāʾ: ”Når Mine tilbedere spørger dig om Mig, så er 
Jeg sandelig nær. Jeg besvarer kaldet fra den bedende, når han kalder på 
Mig. Lad dem derfor svare Mig og tro på Mig, så de måske følger den rette 
vej” (K 2:186). Tilsvarende garanterer Koranen også et guddommeligt svar 
på den bedendes duʿāʾ: ”… Påkald Mig, og Jeg vil bønhøre jer! De, der er 
for hovmodige til at tjene Mig, vil gå ind i Helvede i absolut ydmyghed” (K 
40:60). Særskilt er de adskillige koraniske duʿāʾ højt anset blandt muslimer, 
på grund af den guddommelige gunst de gennemgribende er præget af; 
hertil betragtes hele Åbningskapitlet (sūra al-Fātiḥa) også som en duʿāʾ: 

I Guds navn, den Nådige, den Barmhjertige. Al lovprisning tilkommer Gud, 
alverdens Herre den Nådige, den Barmhjertige, Dommedagens Hersker. 
Dig [alene] tilbeder vi, og Dig [alene] anråber vi om hjælp. Led os ad den 
lige vej — vejen, der følges af dem, Du har velsignet, ikke [vejen, der følges 
af] dem, der har vakt Din vrede, ej heller de vildfarne (K 1) 

Tilsvarende er der en række enkeltstående koraniske vers og fraser der 
oftest betragtes som duʿāʾ for sig selv eller indgår i længere liturgiske duʿāʾ: 

”… Vorherre! Stil os ikke til regnskab, hvis vi er glemsomme eller begår fejl! 
Vorherre! Læg ikke en byrde på os, som den du lagde på dem før os! 
Vorherre! Bebyrd os ikke med hvad vi ikke har styrke til at løfte! Benåd os 
og tilgiv os og vær os barmhjertige. Du er vores Mester, så hjælp os mod de 
vantro folk” (K 2:286) 
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”Vorherre! Lad ikke vores hjerter vige fra sandheden, efter Du har retledet 
os. Giv os af Din barmhjertighed, du er Giveren. Vorherre! Du vil samle 
menneskene på en dag, hvorom der er ingen tvivl…” (K 3:8-9) 

”… Vorherre! Vi tror, så tilgiv os vores synder og værn os mod Ildens straf” 
(K 3:16) 

”… Vorherre! Tilgiv os vore synder og vort manglende mådehold i vor sag! 
Gør vort fodfæste fast, og hjælp os mod de vantro folk” (K 3:147) 

”… Vorherre! Dette har Du ikke skabt for intet. Højlovet være Du! Beskyt 
os mod Ildens straf! Vorherre! Den, som Du lader gå ind i Ilden, har Du 
gjort til skamme, og de, der handler uret, har ingen hjælpere. Vorherre! Vi 
har hørt én, der kaldte til troen: »Tro på jeres Herre!« Så troet vi. Vorherre, 
tilgiv os vore synder, og eftergiv vore onde handlinger! Tag os til Dig 
sammen med de fromme! Vorherre! Giv os, hvad Du har lovet os gennem 
Dine udsendinge, og gør os ikke til skamme på opstandelsens dag! Du 
bryder ikke et løfte” (K 3:191-194) 

”Vorherre, forbarm Dig over dem! Det er, som da de opdrog mig som lille” 
(K 17:24) 

”… Vorherre, led mig ind gennem en sikker indgang og ud gennem en 
sikker udgang! Giv mig en bemyndigelse fra Dig, en hjælper” (K 17:80) 

”… Vorherre! Tilgiv og forbarm Dig! Du er den bedste af dem, der 
forbarmer sig” (K 23:118) 

I Koranen er der tilsvarende tilskrevet adskillige duʿāʾ til de tidligere 
profeter, heriblandt Noa (K 23:26; 23:29; 26:117-118; 51:26-28), Abraham (K 
2:126-129; 15:35-41; 26:83-89; 37:99), Moses (K 7:151; 20:25-35; 28:16; 28:21), 
Salomon (K 38:35), Josef (K 12:101), Lot (K 26:169; 29:30) og Zakarias (K 
3:38; 19:5-6; 21:89).1 Profeten Muḥammad bliver også påbudt at fremsige 
bestemte typer duʿāʾ (K 20:114; 21:112, 23:93-94). 

 
Diversiteten af en duʿāʾs elementer og indhold, samt dets alsidige facetter 

og nuancer, afspejler sig tydeligt i disse koraniske referencer. Her er duʿāʾ 
blandt andet basis for fornyelsen af religionen (K 6:161-165); udtryk for 
taknemmelighed (K 27:19); udtryk for nåde og fjernelse af trængsler (K 
11:47); udtryk for vejledning (K 1:5-6); udtryk for opdragelse af from afkom 

 
1 Ud fra et koraniske perspektiv indgår selv englene i duʿāʾ på de troendes vegne (cf. K 42:5). 
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(K 21:89); udtryk for fred, sikkerhed og tryghed (K 14:35); som beskyttelse 
mod modgang eller fjender (K 2:250); udtryk for nåde over ens familie (K 
7:151); udtryk for standhaftighed i religionen (K 12:33); guddommelig 
bevidne til sandheden (K 13:43); udtryk for tilgivelse af andre (K 19:47); som 
forøgelse af viden (K 20:114); for succesfuld gennemførelse af nye 
foretagender og rejser (K 23:29; 43:13); som beskyttelse mod jalousi og dårlig 
begær (K 113:1-5) og som tilflugt mod Satans list (K 114:1-6). Hvad der 
karakteriserer de koraniske duʿāʾ er den forespørgende natur, gennem 
ihukommelse og lovprisning af Gud, på guddommelig begunstigelse og 
succes. 

Bønnebog 
Bønner i alle dets forskellige former er uden tvivl det mest almindelige 

og udbredte eksempel på Shīʿa tilbedelse. Udover de pligtige rituelle bønner 
udfolder tilrådede og frivillige bønner sig i over tusinder af bønner og 
andagter, der enten fremsiges på daglig, ugentlig, månedlig, årlig eller 
uregelmæssig basis; oftest som samlet i berømte bønne- og andagtsbøger. 
Efter indholdet spænder de tilrådede bønner sig over vidt forskellige udtryk, 
rækkende lige fra en situationsbestemt besværgelse til en omfattende 
forskriftmæssig liturgi. Denne større varians i både form og karakter 
nødvendiggør en systematisk inddeling, hvor varierende typologier kan 
præsenteres. Med de efterhånden adskillige måder at kvalificere og 
systematisere de forskellige bønnetyper på er skellet i denne præsentation 
udelukkende bundet i de to overordnede bønner inden for islam, navnlig 
ṣalāt og duʿāʾ. Forskellige andagter, besværgelser, påkaldelser og specielle 
bønner kategoriseres alle under sidstnævnte fane. En generel beskrivelse af 
de overordnede bønnetyper af duʿāʾ er: 

 
»Dhikr« fra verbet dhakara der gengiver at ’huske; bære i mente; erindre; 

genkalde’, generelt anvendt i reference til et forskriftmæssigt udtryk som er 
baseret på ytringen og gentagelsen af Guds flotte navne. Ud fra et koranisk 
basis forekommer verbet dhakara og alle dets udledte former adskillige 
gange, eksempelvis: ”I, der tror! Lad ikke jeres rigdomme og jeres børn 
aflede jeres opmærksomhed fra ihukommelse (dhikr) af Gud! De, der gør 
dette, er de fortabte” (K 63:9). Andetsteds i Koranen er dhikr også tæt 
forbundet med ṣalāt (K 5:91; 33:41; 87:15; cf. K 4:142) hvor det et enkelt sted 
også forekommer synonymt med fredagsbønnen (K 62:9). 
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»Munājāṭ« fra verbet najawa der betyder at ’tale uden andres vidende’ og 

betegner en hemmelig samtale, visken eller længsel. Verbet er også 
forbundet med navneordet najāh (’befrielse’), hvorfra munājāṭ også kan forstås 
som en type af bønfaldelse hvor synder bekendes og angre søges hos Gud. 
Alle bønner der fremsiges i en intens atmosfære, særskilt de hvor 
selvfornægtelse og ydmyghed over for Gud bekendes, kan kategoriseres som 
munājāṭ bønner. 

 
»Wird« fra verbet warada der gengiver at ’forekomme; ankomme; blive 

fundet’. Generelt er denne bønnetype forbundet med forskellige Sufiordner, 
hvor wird betegner gentagelsen af en bestemt del af Koranen eller andre 
forskriftmæssige andagter ved bestemte tidspunkter eller på regelmæssig 
basis. Med dette er termen delvist overlappende med dhikr, idet Guds navne 
også kan indgå i wird bønnetyper. 

 
»Ḥizb« betyder traditionelt ’andel’ eller ’deling’ og fungerer samtidig som 

den tekniske betegnelse for en tresindstyvendedel af Koranen (opdeling til at 
bistå recitation over flere lejligheder). Oprindelig blev det også anvendt til at 
betegne en andel af Koranen til recitation, hvor termen over tid har 
udviklet en sekundær betydning der rummer enhver form for fromhed. 

 
»Ḥirz« betyder oprindeligt ’fæstning; borg’, angiveligt en beskrivelse af 

Gud og har over tid tilegnet sig en anden sekundær betydning. Her er ḥirz 
de forskriftmæssige bønnetyper som er skrevet ned og bæres af den troende i 
form af amuletter og lignende. 

 
Hertil kan tilføjes »istighfār« (angrende bønfaldelse), »tawassul« (forbøn), 

»istiʿādha« (’søge tilflugt’), »taṣliyya« (velsignelse af profeten og sin Ahl al-Bayt), 
»tasbīḥ« (lovprisningen af Guds enhed og transcendente natur) og »taḥmīd« 
(takoffer til Gud) der også kan kategoriseres som duʿāʾ. Iblandt Ṣūfī og mere 
esoteriske Shīʿa trostolkninger, kan bønner af mere mirakuløs karakter, der 
fx gør brug af element som spådomme (istikhāra), talismaner (ṭilism) og 
amuletter (taʿwīdh), også kategoriseres som form for duʿāʾ i en bred forstand. 
Hvad der videre følgere er en beskrivelse af de velkendte bønne- og 
andagtsbøger samt forskellige typer af duʿāʾ, der eksisterer inden for 
Ithnāʿasharī Shīʿisme. 
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Andagtsbøgerne Ṣaḥīfa & Mafātīḥ 
De to mest velkendte og anvendte andagts- og bønnebøger iblandt Shīʿa 

i det 21. århundred er uden lige Ṣaḥīfa al-sajjādiyya og Mafātīḥ al-jinān. I den 
videre præsentation er andre bønnesamlinger og -bøger behandlet flygtigt 
og fokus er næsten udelukkende på Ṣaḥīfa og Mafātīḥ. Hvor Ṣaḥīfa kan 
betegnes som et klassisk værk (dateret fra det 1./8. århundred) er Mafātīḥ i 
langt højere grad en folkepopulær andagtssamling som er blevet sammensat 
i det 20. århundred. Denne tidsmæssige forskel, samt deres respektive 
forskellighed af bønner og andagter, giver et bredt indblik i Shīʿa duʿāʾ 
litteratur. 

Ṣaḥīfa al-sajjādiyya (Skriftsamlingen af Sajjād) 
Anses blandt Shīʿa som den ældste andagtssamling. Værket er generelt 

tilskrevet den fjerde imam ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn (d. 95/713) og anses 
sidestillende med Nahj al-Balāgha (’Elokvensens Stil’) af sin bedstefader Imam 
ʿAlī (d. 40/661) som værende blandt de vigtigste overleverede værker. Ṣaḥīfa 
er til dato bevaret i mindre varierende udgaver, hvortil talrige lærde over tid 
har genudgivet værket med kommentarer og sidestillende noter. Selvom al 
indholdet ikke kan føres direkte tilbage til ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn, kan 
størstedelen af værket med en vis sikkerhed tilskrives ham. Den moderne 
’kanoniske’ version af Ṣaḥīfa indeholder sammenlagt 54 andagter; hertil er 
der andre udgaver der tilføjer yderligere femten ’hviskende bønner’ (munājāṭ) 
i slutningen af værket. Ṣahīfas fortegnelse giver et slående indblik i 
diversiteten og alsidigheden af Shīʿa duʿāʾ samt de vidtspændende 
lejligheder, hvor bøn og andagt udfolder sig: 
 

1. Lovprisningen af Gud den Almægtige 
2. Velsignelse over Muḥammad og hans Ahl al-Bayt 
3. Velsignelse over ’tronens løftere’ 
4. Velsignelse over de, der tror på sendebude 
5. Hans bønfaldelse for sig selv og sine ledsagere 
6. Bønfaldelse om morgnen og aftenen 
7. Bønfaldelse for gennemførsel af vanskelige opgaver 
8. Bønfaldelse for tilflugtssøgen 
9. Bønfaldelse for længsel 
10. Bønfaldelse for søgen af fristed hos Gud 
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11. Bønfaldelse for gode resultater 
12. Bønfaldelse for tilståelse og anger 
13. Bønfaldelse for søgen af behov 
14. Bønfaldelse for at gøre bod for ugerninger 
15. Bønfaldelse i tider med sygdom 
16. Bønfaldelse som trygl for frigørelse af synd 
17. Bønfaldelse over Satan 
18. Bønfaldelse i farefulde tider 
19. Bønfaldelse for regn 
20. Bønfaldelse for ønsket om noble karaktertræk 
21. Bønfaldelse i sorgfulde tider 
22. Bønfaldelse i vanskelige tider 
23. Bønfaldelse for velbefindende 
24. Hans bønfaldelse for sine forældre 
25. Hans bønfaldelse for sine børn 
26. Hans bønfaldelse for sine naboer og venner 
27. Bønfaldelse for de der værner om den muslimske verdens fronter 
28. Bønfaldelse for at flygte [fra onde] 
29. Bønfaldelse fra tider hvor en befinder sig nødstedt fra provisioner 
30. Bønfaldelse for hjælp med at tilbagebetale gæld 
31. Bønfaldelse i anger 
32. Bønfaldelse i nattebønnen 
33. Bønfaldelse for forespørgsel om det der er en bedst 
34. Bønfaldelse i plagefulde tider 
35. Bønfaldelse for at udtrykke tilfredshed med Guds forordning 
36. Bønfaldelse ved hørelse af torden 
37. Bønfaldelse for at takke 
38. Bønfaldelse for at spørge om tilgivelse 
39. Bønfaldelse for at spørge om benådning  
40. Bønfaldelse ved enhver lejlighed død nævnes 
41. Bønfaldelse for at spørge om Guds ly og beskyttelse 
42. Bønfaldelse ved færdiggørelsen af Koranrecitationen 
43. Bønfaldelse når nymånen beskues 
44. Bønfaldelse ved ankomsten af Ramaḍān måned 
45. Bønfaldelse ved afsked med Ramaḍān måned 
46. Bønfaldelse ved Fastebrydnings- (fiṭr) og fredagsfesten 
47. Bønfaldelse ved Arafat-dagen 
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48. Bønfaldelse ved offerdagen (ʾadḥā) og fredage 
49. Bønfaldelse for at afværge list og intriger fra fjender 
50. Bønfaldelse i frygtfulde tider 
51. Bønfaldelse i bøn og ydmygelse 
52. Bønfaldelse i tryglen 
53. Bønfaldelse for selv-ydmygelse 
54. Bønfaldelse til afskaffelse af bekymringer 

Mafātīḥ al-jinān (’Nøglen til Paradisets Haver’) 
Endnu en velkendt Shīʿa bønne- og andagtsbog særskilt populær blandt 

iranske Shīʿa. Værket er samlet af den iranske traditionalist og historiker 
Sheik ʿAbbās al-Qummī (d. 1940) og rummer mere end 700 elementer af 
Shīʿa liturgiske materiale, hvoraf størstedelen passende kan kategoriseres 
som værende duʿāʾ. Selve værket strækker sig over 1.000 sider og indeholder 
talrige forskellige typer af duʿāʾ, der kan fremsiges ved forskellige lejligheder. 
Store dele af materialet, som er præsenteret i Mafātīḥ, kan føres tilbage til 
elementer fra bønnesamlingerne Miṣbāh al-Kafʿamī og Balad al-amīn af Taqī 
al-Dīn Ibrāhīm al-Kafʿamī (d. 1495) fra det 9./15. århundred. Mafātīḥs typer 
af duʿāʾ strækker sig lige fra bønner der kan reciteres dagligt; bønner for 
specielle begivenheder (såsom religiøse helligdage og sørgehøjtideligheder); 
litanier og påkaldelser under forskellige stadier af livet; forespørgsler om at 
kunne foretage pilgrimsrejsen og besøg af Muḥammads og sin Ahl al-Bayts 
gravpladser og til talrige andre lejligheder. 

 
I det følgende er præsenteret syv forskellige typer af duʿāʾ, der passende 

afspejler hovedkategorierne hvori størstedelen af Shīʿa duʿāʾ kan placeres. 
Præsentationen er på ingen måde udtømmende. De fremhævede bønner og 
andagter er udelukkende blevet valgt på det kriterium at de helt eller delvist 
afspejler typologien; hertil er alle præsenterede duʿāʾ sammenfattet fra enten 
Ṣaḥīfa eller Mafātīḥ. 
 

 

1. Guddommelig påkaldelse 
Denne kategori af duʿāʾ er tilsvarende de koraniske duʿāʾ, der 

gennemgribende er præget af ’påkaldelse af Gud’ ved ’Hans flotte navne’, 
uden yderligere anmodninger om ønsker eller forespørgsler. Mafātīḥ 
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indeholder eksempelvis Duʿāʾ al-Mujīr (’Bønfaldelse til Den som giver 
tilflugt’), der næsten udelukkende består af gentagelse af de guddommelige 
navne og egenskaber, adskilt af korte bindende fraser. Selve duʿāʾen er 
tilskrevet profeten Muḥammad, som den angiveligt blev ham åbenbaret af 
ærkeenglen Gabriel ved Kaʿbaen. Bønfaldelsen består af omtrent halvfems 
korte indtrængende bønner, som et fristed fra helvedes ild, hvor hver frase 
indeholder to af Guds ’flotte navne’ (asmā al-ḥusnā). Et illustrativt kort 
uddrag er her gengivet: 

Lovprist være Du, Den Barmhjertige; hævet er Du, Den Venlige; frels 
os fra ilden og vær vores tilflugt. 

Lovprist være Du, Herre; hævet er Du, Indehaver af alle skabninger; 
frels os fra ilden og vær vores tilflugt. 

Lovprist være Du, Den Hellige; hævet er Du, Freden; frels os fra ilden 
og vær vores tilflugt. 

Lovprist være Du, Den der giver Sikkerhed; hævet er Du, Den der 
holder opsyn; frels os fra ilden og vær vores tilflugt. 
… 

Til denne kategori kan også tilføjes den mest velkendte duʿāʾ iblandt 
Shīʿa, navnlig Jawshan al-Kabīr (jawshan betyder bogstaveligt ’brystplade’ eller 
en tilsvarende amour, der i denne kontekst gengiver noget om at Gud 
påkaldes og hvis navne anvendes som amour eller beskyttelse). Det er den 
længste Shīʿa duʿāʾ, der indeholder 250 navne, og 750 egenskaber og 
beskrivelser af Gud. 

2. Guddommelig lovprisning 
Guddommelig lovprisning (tasbīḥ) er bønner og andagter, der ikke 

direkte er forbundet med personlige forespørgsler; fokus er her udelukkende 
på lovprisning og -sang af Gud og anerkendelse af den guddommelige 
enhed samt alle dens følgere. Bønnerne er oftest forbundet med specielle 
begivenheder og bliver således fremsagt ved særskilte lejligheder. 
Åbningsandagten i Ṣaḥīfa er et godt eksempel på en tasbīḥ bøn, hvor temaet 
er lovprisning af Guds enhed; en andagt der er tilrådet at fremsige ved 
begyndelsen af ethvert vigtigt foretagende; ’ 1. Lovprisningen af Gud den 
Almægtige’: 

Lovprisning tilhører Gud, 
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Den første uden en første før Ham, 
og Den sidste uden en sidste efter Ham. 

Synet af Hans beskuer kommer altid kort i at betragte Ham, 
og fantasien af de der vil beskrive Ham, er kraftløse i beskrivelsen af 
Ham. 

Hans skabninger udsprang fra Hans magt; 
Han udtænkte dem i henhold til Sin vilje. 

Herefter fik Han dem til at gå på stien for Hans behag 
og sendte dem på vej ud for Hans kærlighed. 

De kan ikke holde tilbage det, Han har sendt dem til; 
ej heller kan de gå til det, Han har holdt dem tilbage fra. 

Han har fra Sin gunst forordnet til hver af deres ånd (rūḥ); 
en næring der er kendt og afmålt. 

Ingen kan formindske det som Han har forhøjet 
og ingen kan forhøje det som Han har formindsket. 

Herefter for hvert ånd fastsætter Han en fastsat ramme for livet, 
og for hver af dem sætter Han en fastsat slutning: 
mennesket går dagligt mod denne gennem sin levealder, 
og overhaler det gennem årene af sin levealder. 

Så, når han tager sit sidste skridt 
og omfavner sin tids dom, 
griber Gud fat i ham for en overdådig belønning eller den meget 
frygtede straf, 
til hvilket Han har kaldt ham,  
”for Han vil gengælde de, der har handlet ondt, for det, de har gjort, og gengælde de, 
der har handlet godt, med det skønneste”,1 
retfærdighed fra Ham, hvis navne er hellige. 

”Ingen stiller Ham til regnskab for hvad Han gør, 
men de bliver stillet til regnskab”2 
… 

En tilsvarende bøn hvor lovprisning af Gud er hovedtemaet er en, der 
dog kun fremsiges under fastemåneden Ramaḍān, er Duʿāʾ al-Iftitāḥ 

 
1 K 53:31. 
2 K 21:23. 
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(’Fastebrydnings Duʿāʾ’). Det er tilrådet at fremsige denne duʿāʾ hver aften 
ved fastebrydningstidspunktet (iftār). Tilsvarende åbningsandagten i Ṣaḥīfa, 
er temaet lovprisning af Gud og her forbundet med fastebrydningen efter 
skumring (magrib), fastebrydningstidspunkt (iftār): 

Gud! Det er med forherligelse jeg begynder min lovprisning af Dig… og jeg 
gør dette med overbevisning om, at Du er den mest barmhjertige af alle der 
er barmhjertige ved fordelingen af tilgivelse og nåde… Lovprist været Gud, 
Skaberen af alle skabninger; som skænker livsfornødenhed; og som splitter 
mørket til lyset … 

3. Trængsel & modgang (taʿqībā) 
Bønnerne af typen taʿqībā kan bedst betegnes som de, der udføres i 

forlængelse af tidebønnen eller i tider med trængsel og modgang. Bønner af 
denne type indeholder ikke nogen forespørgsel på undsætning eller hjælp, 
snarere minder de om salmer der giver udtryk for den troendes hensigt og 
tro, oftest med formålet af at styrke det spirituelle bånd. Herunder er også 
kategoriseret tidligere slag- og kampsange, der oftest opmuntrer til en fælles 
islamisk sag. Følgende eksempel er en taʿqībā bøn, der fremsiges efter 
middagstidebønnen (ẓuhr): 

Der er ingen anden gud(er) end Gud, den Mægtige, den Forbarmende: der 
er ingen anden gud(er) end Gud, Herren over den store trone, al lovprisning 
tilkommer Gud, alverdens Herre: Gud! jeg beder Dig om alt, der er årsag til 
Din nåde, og det, der sikrer Din tilgivelse: og gavn fra enhver dyd og 
sikkerhed fra enhver synd: Gud! efterlad ingen af mine synder uden at Du 
tilgiver dem, og ingen lidelse uden at Du fjerner den, og ingen sygdom uden 
at helbrede den, og ingen defekt uden at skjule den, og ingen provision uden 
at øge den, og ingen frygt uden at Du beskytter (mig) fra den, og intet ondt 
uden at du driver det tilbage, og ingen som helst af mine behov, som Du er 
tilfreds med, og som er gavnligt for mig, uden at du giver det. Du mest 
barmhjertige af de barmhjertige! Amen, Du alverdens Herre. 

4. Tilgivelse & nåde (istighfār) 
Tilgivelses- og nådebønner (istighfār) dækker over denne kategori af 

forespørgsler, hvor den bedende angrende bønfalder Gud om tilgivelse og 
nåde. En sådan velkendt bøn i Ṣaḥīfa er ’ 12. Bønfaldelse for tilståelse og 
anger’ (duʿāʾ fī al-iʿtirāf wa ṭalab al-tawba): 
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Gud, 
tre ting har forhindret mig i at spørge Dig og en ting har ansporet mig 
til det: 

Jeg er forhindret af en befaling Du har befalet, og hvor jeg har været 
langsom til at adlyde; et forbud som du har forordnet, og som jeg 
skyndte mig mod; og en gunst som Du har velsignet mig med, og som 
jeg ikke har givet tilstrækkelig tak for. 

Jeg er ansporet til at spørge Dig 
gennem Din gunst over ham som vender sit ansigt mod Dig 
og kommer til Dig med god tro, da alle Dine godgørenhed er gunst 
og enhver af Din gunst en ny begyndelse! 

Min Gud, her er jeg, 
stående i porten til Din magt, 
stående som ydmyget og overgivende, 
anmoder Dig i min skam, 
en anmodning fra den nødlidende, den ynkelige; 
indrømmende over for Dig at efter at have modtaget Din 
godgørenhed, var det kun gennem afholdelse fra ulydighed mod Dig 
og i ingen af mine stadier, har jeg nogensinde været uden Din 
venlighed. 

Min Gud, vil det gavne mig, 
hvis jeg indrømmer mine onde handlinger til Dig? 
Vil det rede mig fra Dig 
hvis jeg tilstår hæsligheden af mine handlinger? 
Eller vil Du behandle mig med utilfredshed i dette stadie? 
Eller vil Dit had nedstige over mig i mine bønnetider? 

Æret været Du! 
Jeg opgiver ikke håbet om Dig, 
for Du har åbnet for mig døren til angeren. 
Snarere ytrer jeg ordene af en ydmyg træl 
som har handlet uret mod sig selv og holdt sin Herres ukrænkelighed 
let; 
en hvis synder er forfærdelige store; 
hvis dage er ovre og er flygtet, 
indtil han ser sin tildelte tid er udløbet 
og grænsen af sin levetid er nået, 
og véd med sikkerhed at han ikke kan undslippe Dig, 
og ingen steder har at flygte til, fra Dig, 
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så vender han sit ansigt mod Dig om og om igen, 
gør sin anger til Dig oprigtigt, 
står foran Dig med et rent og renset hjerte, 
og derefter bønfalder Dig med en svag, skælvende stemme. 

Han er bøjet foran Dig, og bukket, 
hans hoved sænket i skam, 
hans ben ryster af frygt, 
hans kinder drivvåde af tåre. 
Han bønfalder Dig: 
Du mest barmhjertige af de barmhjertige! 
Du mest barmhjertige af de hvem nådesøgende vender sig til om og 
om igen! 
… 

5. Spirituel forbedring af selvet & andre 
Denne kategori af duʿāʾ indebærer alle bønner der fremsiges som 

bønfaldelse for spirituel forbedring af selvet eller for spirituel, fødselsmæssig 
eller verdslig trivsel af andre. Adskillige af bønfaldelserne i Ṣahīfa er af denne 
type. Et illustrativt eksempel herpå er ’ 20. Bønfaldelse for ønsket om noble 
karaktertræk’ (duʿāʾ fī makārim al-akhlāq): 

Gud, 
velsign Muḥammad og hans Ahl al-Bayt, 
og få min tro til at nå den højeste grad af perfektion; 
gør min vished den mest fortræffelige, 
gør min intention den bedste af intentioner og gør mine handlinger de 
bedste af dem alle! 

Gud, 
fuldend min intention gennem Din mildhed, 
ret min vished gennem det der er med Dig 
og gør godt hvad der er korrupt i mig gennem Din magt! 

Gud, 
velsign Muḥammad og hans Ahl al-Bayt, 
skån mig fra de bekymringer som afleder mig 
og beskæftig mig i stedet 
med det som Du vil spørge mig om i morgen. 
Lad mig passere mine dage 
med det som Du har skabt mig til! 
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Frigør mig fra behov, 
udvid Dine provisioner for mig, 
og frist mig ikke med utaknemmelighed! 
Ophøj mig, men tilskriv mig ikke hovmod! 
Lad mig tilbede Dig, 
men lad ikke min tilbedelse blive korrupt af selvbeundring! 
Lad godhed flyde fra mine hænder for folket, 
men lad det ikke blive korrupt ved at de føler sig forpligtet!1 
Giv mig de højeste moralske karaktertræk, og beskyt mig fra 
selvoptagelse! 
… 

Udover forespørgsel på bedre karaktertræk og ophøjet moralsk 
retskaffenhed rummer denne kategori også bønner til hjælp mod fjender og 
ugerningsmænd. Duʿā al-Simāt (’egenskabernes bønfaldelse’) i Mafātīḥ 
karakteriseres som sådan en bønfaldelse:  

… Gud! For denne bønfaldelses skyld og for disse Navnes skyld—som ingen 
kan fortolke og hvis indre betydning ingen andre end Dig selv ved—send 
Dine velsignelser over Muḥammad og hans familie; og gør med mig hvad 
det passer Dig og ikke hvad der passer mig! Og tilgiv mine synder, de forrige 
og de kommende. Forhøj Din legitime provision til mig. Og frels mig fra 
grebet af ondskabsfulde mænd, naboer, ledsagere og herskere. For Du er 
sandelig i stand til at gøre hvad som helst og har kendskab til alle ting. 
Amen, verdnernes Herre! ... 

Af andre duʿāʾ i denne kategori kan passende inkluderes den velkendt 
Duʿāʾ Kumayl (’Kumayls Duʿāʾ’) – en af de få andagter, der primært fremsiges 
i fællesskab primært natten til fredage. Denne duʿāʾ er tilskrevet Kumayl b. 
Ziyād al-Nakhāʾī der var en nær fælle af Imam ʿAlī. 

6. Bønner for og på vegne af andre 
Denne kategori af bønner dækker alle de duʿāʾ der fremsiges for andres 

ve og vel. Bønnerne indeholder primært anmodning om nåde, tilgivelse eller 
undsætning for ens nære og bekendte. I Ṣaḥīfa er bønfaldelse for 
grænsevogterne (ahl al-thughūr) af det muslimske fællesskab også 
sammenfaldende med denne kategori. Taṣliyya bønner (velsignelse af 

 
1 Hentydning til påbuddet: ”I som tror! Lad ikke jeres almisser blive værdiløse, ved påmindelser om 

gavmildhed og skade, som den, der spenderer sin formue for at blive set af mennesker og tror ikke på Gud og den Sidste 
Dag” (K 2:264). 
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profeten og sin Ahl al-Bayt) er også inkluderet i denne kategori. Et eksempel 
på en bønfaldelse duʿāʾ for profeten Muḥammad i Ṣaḥīfa findes i ’ 2. 
Velsignelse over Muḥammad og hans Ahl al-Bayt’: 

Lovprisning tilkommer Gud 
som var venlig over for os ved at give os 
Muḥammad—Gud velsign ham og hans Ahl al-Bayt— 
og udelukkelse af de forrige nationer og svundne generationer. 
Han viser hermed Sin magt, 
som ingenting, lige meget hvor stort, kan udueliggøre, 
og hvorfra ingenting, lige meget hvor hårfin, kan slippe bort fra. 
Han forseglede gennem os alle Hans skabninger, 
udnævnte os vidner over dem der benægter, 
og gennem Sin venlighed styrkede os over de der er få. 

Gud, velsign Muḥammad, 
som er betroet af Dig med Din åbenbaring, 
udmærket af Dig blandt Dine skabninger, 
hengiven til Dig iblandt Dine tjenere, 
imamen af nåde, lederen af godhed, nøglen til velsignelse, 
som udkørte sit selv for Dine affærer; 
udsatte sin krop for afsky for Din skyld;  
viste åben fjendtlighed over for sine nærmeste ved at tilkalde til Dig, 
kæmpede imod sin familie for Dit velbehag: 
skar sit familiebånd, ved at give sit liv til Din religion: 
og som, på grund af deres benægtelse, sendte fjernt de der var ham 
nær; 
og bragte nær dem der var fjern, på grund af deres svar til Dig 
og viste venskab til de mest fjerne, for Din skyld 
… 

Gud, 
så løft ham på grund af hans besvær for Din skyld, til den højeste 
hævede af Dine Haver, 
så ingen vil blive hans ligemand i denne stand, 
ingen vil svare til ham i niveau, 
og ingen engel bragt nær eller profet sendt ud kan være hans ligemand 
i Dit syn 
… 
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7. Diverse bønner og andagter 
Denne kategori indeholder alle duʿāʾ der ikke allerede er blevet placeret i 

en af de forrige seks kategorier. Udover de fremhævede duʿāʾ fra Mafātīḥ er 
størstedelen af duʿāʾ i dette værk vanskelige at inddele. Der er en bred vifte 
af bønner og andagter til adskillige handlinger, lejligheder eller ved tilfælde 
af at bestemte begivenheder. Disse inkluderer forskellige ytringer og 
påkaldelser som udføres ved daglige gøremål, fx under abdesten forinden 
bønnen, før og efter indtagelse af mad, ved studier; ved begyndelsen af 
fastemåneden Ramaḍān, Eid-bønnerne og talrige bønner af spørgende 
natur. Det skal bemærkes, at i modsætning til Ṣaḥīfa, er det ikke alle bønner i 
Mafātīḥ der har en beretningskæde, der kan føres tilbage til Ahl al-Bayts 
sædvane. 



 

 

Shīʿisme i det 21. århundrede 

Islam er dynamisk, levende og allestedsnærværende for den, der antager 
troen. Religionen er ikke kun normer, dogmer og doktriner, men i ligeså høj 
grad tilværelsen, troen og livssynet. Hvor alle de forrige kapitler har 
behandlet religionen ud fra en statisk beskrivelse af hvad religionen er, dette 
fra profeten Muhammads profetiske mission og op indtil dato, er formålet 
med følgende kapitel at beskrive hvordan religionen leves og opleves i nuet 
af de, der har antaget Shīʿisme som trostolkning. For at præsentere så bredt 
et perspektiv som muligt, er der præsenteret fire vidt forskellige perspektiver, 
der hver især giver et glimt af hvordan Shīʿa troen udfolder sig i det 21. 
århundred. Alle afsnit behandler Shīʿisme i dets nutidige perspektiv, hvor 
der til visse af afsnittene er præsenteret en kort opsummering eller 
baggrund, som ligger til grund for de nutidige opfattelser. Afsnittene 
fungerer hver især som en helhed og kan læses uafhængigt af de forrige. 
Dette afsluttende kapitel indeholder afsnittene: 

 
I. Livssyn 

II. Religiøst hierarki 
III. Kalenderår 
IV. Shīʿa—Sunnī 

Livssyn 
Et menneske, der antager troen islam, lægger med dette religionen som 

trostolkning til grund for sin tilværelse. Praktisk talt finder dette sted ved, at 
individet helhjertet udtrykker trosbekendelsen, der bevidner troen på den 
ene og sande Gud samt profetkaldet af Muḥammad. Det er gennem denne 
underkastelse eller hengivelse med både tanken, handlingen og talen, at 
individet betragtes som muslim. En muslim kan endvidere vælge at 
adoptere et bestemt islamisk perspektiv, der i en mere snæver forstand 
betegner den enkelte muslims forståelse af religionen. Shīʿisme er et af disse 
perspektiver, der udover troen på Guds enhed og profetismen, tilkendegiver 
sig til troen på guddommelige udnævnte imamer, der primært fungerer som 
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spirituelle og religiøse ledere af menneskeheden. Dette Shīʿa perspektiv eller 
livssyn, der danner basis for tilværelsen, er gennemgribende for individets 
fortolkning og forståelse af grundteksterne. Livssynet, tilsvarende andre 
islamiske perspektiver, er præget af de islamiske tekster, hvor særskilt Ahl al-
Bayts sædvane udgør en central del af troslæren. Religionen i sin originale 
og sande ånd er med dette både det at efterleve de koraniske påbud, 
sæderne og skikkene af de fjorten fejlfrie medlemmer af Ahl al-Bayt. 

 
I daglig tale er termen ’muslim’ efterhånden en overordnet 

kategorisering af enhver, der hengiver sig til islam. Dertil tilskrives også en 
række termer til suffikset ”-muslim”, for at betegne eller omtale en mere 
specifik gruppe af muslimer. Ud fra de forskellige trostolkninger eller 
denominationer tales der fx om Shīʿa- eller Sunnī-muslimer. Hertil 
kvalificeres muslimer også ud fra et religiøst kontinuum, der strækker sig lige 
fra en sekulær til en bogstavtro tilkendegivelse af troen. Betegnelser som 
kultur-, demokratiske, moderate, praktiserende, radikale, yderliggående og 
fundamentalistiske muslimer er alle eksempler herpå. Selvom der ikke 
eksisterer faste rammer for anvendelsen af disse termer, gengiver både ordet 
og den kontekst det er præsenteret i, hvilken specifik gruppe af muslimer der 
ønskes omtalt. Iblandt herboende muslimer, anvendes tilsvarende 
religiøsbundende betegnelser til beskrivelsen af muslimers trosforhold, fx 
kāfir (ikke-troende), fāsiq (åbenlys synder), muʾmin (rettroende), munāfiq (hykler) 
med flere. Her eksisterer der også en flydende overgang mellem termerne, 
da de oftest opfattes og anvendes forskelligt iblandt muslimer. Senere 
generationer af herboende muslimer har også dannet egne komplekse 
betegnelser, der i bedste velgående er en blanding af deres etniske 
baggrund, kultur og sprog med deres danske identitet. Eksempelvis betegner 
’REM-muslimer’ iblandt vestlige muslimer, de Shīʿa der deltager ved større 
religiøse begivenheder, specielt Ramaḍān, Eid og Muḥarram (hvorfra REM 
forkortelsen er udledt). Betegnelsen dækker så at sige en religiøs 
mellemklasse af troende Shīʿa: de der hverken anses som åbenlyse syndere 
eller som helt retskafne muslimer. Imidlertid er det vanskeligt (hvis ikke 
umuligt) at kvalificere muslimer på baggrund af deres religiøse 
overbevisning, selvom både religiøst identitetsforhold og trostolkning giver 
en fornemmelse herfor. Livssyn blandt muslimer er ligeså diverse som 
blandt ikke-muslimer; selv blandt de, der har sammenfaldende livssyn, 
eksisterer der nuanceforskelle der udfolder sig i deres livsførelse, der i og for 
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sig gør os alle unikke. Alligevel finder både muslimer som ikke-muslimer det 
hensigtsmæssigt at kategorisere muslimer til en vis grad, for først hermed 
kan der drages paralleller og sammenligninger med ens egn opfattelse af 
tilværelsen. Dette er således vigtig at have i mente, når en sådan specifik 
gruppe af muslimer omtales. I den videre præsentation er der delvist 
abstraheret fra disse typer eller grupper af muslimer, idet de til tider er med 
til at skabe større forvirring end klarhed. Et illustrativt eksempel kan fx være 
betegnelsen en ’rettroende muslim’. Hvor visse vil omfatte dette lig en 
andægtig, salig og retskaffen muslim, vil andre anse det som en 
praktiserende muslim og endnu andre som en fundamentalist eller islamist. 
Alle disse beskrivende termer rummer akkurat en sekundær eller 
underliggende betydning alt afhængig af hvilken optik de betragtes ud fra. 
Særskilt de sidstnævnte termer har beklageligvis den utilsigtede nutidige 
forståelse af at blive opfattet i sammenspil med terrorisme i kølvandet af den 
moderne globale politiske klimaks. Til trods for denne undertone er 
omfanget og betegnelsen af termerne paradoksalt nok utrolig diffuse og ikke 
særlig sigende. Troende muslimer anvender akkurat disse betegnelser (i 
deres oprindelige betydning og forståelse) i omtale af sig selv – dette i 
direkte modsætning til forrige omtalte gruppers opfattelse og anvendelse af 
termerne. Generelt kan denne forskellighed føres tilbage til hvordan det 
islamiske religiøse, politiske og spirituelle bukskab vægtes. I ovenstående 
tilfælde er det religiøse perspektiv i forgrunden iblandt de troende muslimer, 
hvor det i langt højere grad forekommer sekundært i henhold til den 
politiske opfattelse iblandt ikke-muslimer. Idet der hverken ønskes at 
redegøre for hver enkelt af disse termer eller for den sags skyld at præsentere 
endnu en forståelse, er disse termer helt undladt. I den videre præsentation 
er formålet udelukkende at præsentere livsførelsen og -synet blandt Shīʿa 
eliten (dvs. muslimer der adopterer Shīʿismens perspektiv til fulde og i bedste 
formåen efterlever grundteksterne).1 

 
For Shīʿa eliten er det gennem spirituel og religiøs efterlevelse af 

grundteksterne, at tilværelsen udmunder i forløsningen og forsoningen med 
selvet. Med dette forstår mennesket først sig selv til fulde efter at have 
hengivet sig til Guds budskab og Ahl al-Bayts sædvane. Ved at underkaste 

 
1 Selvom fokus udelukkende er på Shīʿa livsførelsen og -synet er størstedelen af disse 

sammenfaldende med andre muslimske perspektiver. 
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sig dette guddommelige budskab gennemgår individet en søgen efter den 
originale og sande ånd, der i sit fulde udstræk vil perfektionere selvet. Denne 
dobbeltsidighed, de indre forståelser og derefter de ydrer handlinger, former 
den enkelte Shīʿas livssyn. Lige så centralt hertil er, at den indre forståelse 
først kan forstås til fulde gennem praktiseringen af religionen i dets ydre. 
Således eksisterer der en flydende overgang mellem de indre og ydre 
aspekter af religionen, der begge spejler sig i hinanden, hvorigennem 
tilkendegivelsen og efterlevelsen af dem begge fuldkommengør den enkelte 
(se doktrinet ’6. Religiøs kamp (jihād)’ s. 342). Denne gensidige afhængighed 
svarer til et islamisk livssyn, der både kommer til udtryk med tungen, 
hånden og hjertet (dvs. i tale, handling og tanke). Talen er mediet mellem 
de indre tanker og de ydre handlinger. Det indre eller tankerne er essentielt 
en oprigtig hengivelse og overbevisning på de religiøse grundtekster. 

Shīʿa trostolkningen er allerede udførligt blevet præsenteret i de forrige 
kapitler, hvad der kræver yderligere afklaring her, er den enkelte Shīʿas 
handlinger eller ydre. 

 
Essentielt kan alle menneskers handlinger kategoriseres som værende af 

neutral, pligtig, tilrådet, frarådet eller forbudt karakter. Der eksisterer en 
gensidighed mellem de pligtige og de syndige samt de tilrådede og de 
frarådede, hvortil de neutrale kan karakteriseres som alle andre handlinger 
der ikke er af de forrige typer. Eksempelvis er de daglige tidebønner 
’pligtige’ for enhver moden muslim og ’tilrådet’ at fremsige ved starten af 
deres respektive tider; det er ’frarådet’ at udskyde tidebønnen uden en 
legitim årsag og ’syndigt’ ikke at fremsige dem inden for deres fastsatte 
tidsrum. Hver enkelt handling (uafhængig af dens karakter), er også bundet 
af en positiv, negativ eller neutral vægt, se Tabel 5. Det er således positivt at 
udføre pligtige handlinger og negativt at undlade disse – vice versa for syndige 
handlinger; tilsvarende er det positivt at udføre en tilrådet handling, men 
der er ingen vægt når denne undlades – vice versa for frarådede handlinger. 
Med andre ord kan de pligtige-syndige handlinger anskues som tilladte 
grænser, hvor de tilrådede-frarådede handlinger er frivillige grænser. 
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Handling: Udfør: Undlad: 
Pligtig (wājib) + ÷ 
Tilrådet (mustaḥab) + ∙ 
Neutral (mubāḥ) ∙ ∙ 
Frarådet (makrūh) ∙ + 
Syndig (ḥarām) ÷ + 

 + = Positiv 
 ÷ = Negativ 
 ∙ = Neutral 

Tabel 5 – Handlinger (som enten kan udføres eller undlades), kvalificeres i en af 
de fem fremhævede karakterer, hvortil de har en positiv, negativ eller neutral vægt. 

Shīʿa eliten vil opfylde alle pligtige handlinger og efter bedst formåen de 
tilrådede handlinger; tilsvarende vil de afholde sig fra alle syndige 
handlinger og efter bedst formåen holde sig fra de frarådede handlinger. 
Gennem dette livssyn afspejler deres tilværelse de guddommelige grænser 
for både det tilladte og tilrådede. Dette religiøse mønster præger stærkt 
livssynet og tilværelsen af Shīʿa eliten. De religiøse riter og ritualler der 
udspiller sig på årscyklus, udfolder sig ved forskellige lejligheder på enten 
daglig, ugentlig, årlig eller uregelmæssig basis:1 

Daglig 
Shīʿa eliten vil dagligt efterleve en række pligtige og tilrådede handlinger. 

De fem daglige tidebønner (ṣalāt) er alle af pligtig karakter, hvortil det også 
er en pligtig forudsætning at foretage abdesten (wuḍūʾ) forinden 
påbegyndelsen af bønnerne. Hertil er det stærkt tilrådet at fremsige 
bønnekaldet og liturgien (adhān wa iqāma) direkte forinden tidebønnerne. 
Afsluttende er det tilrådet at fremsige tidebønnerne i fællesskab, særskilt i en 
moské. Udover de pligtige bønner eksisterer der adskillige tilrådede og 
frivillige bønner, der både kan fremsiges i forlængelse af, efter eller 
uafhængigt af tidebønnerne. I øvrigt vil eliten også stræbe sig på at fremsige 
den tilrådede nattebøn (ṣalāt al-layl). De personlige bønner (duʿāʾ) og 
andagter fremsiges oftest med henblik på ens egen tilværelse og tilstand. 
Følgelig vil personlige bønner i fx sorgfulde tider bære præg af forespørgsel 
på guddommelig hjælp og bistand. For Shīʿa eliten er disse duʿāʾ af central 

 
1 En endnu bredere kategorisering ville også inkludere perioden ’livsalder’. Fx er den Store 

Valfart (ḥajj) pligtig at gennemføre for enhver moden muslim, dette mindst en gang i livet. 



378  Shīʿisme ‒ Oprindelse, Tro & Praksis  

 

betydning i den daglige livsførelse. Afsluttende er den guddommelige 
ihukommelse (dhikr) gennemgående ved alle gøremål i det daglige liv. Gud 
alene som skaber af verden og alle skabninger ihukommes ved enhver 
passende foretagende, dette fx ved korte fraser som: Basmala, »al-ḥamdu 
lillāh« (Gud være lovet), »subḥān Allāh« (højlovet være Gud), »lā ʿilāha ʿillā 
llāhu« (der ingen gud(er) er foruden Gud (Allāh)) og »Allāhu akbar« (Gud er 
større). Dertil eksisterer der også længere liturgiske bønner og 
guddommelige ihukommelsesformularer (se specielt ’Andagt & Bøn’ s. 358 
ff.). For Shīʿa eliten udgør Muḥammad og sin Ahl al-Bayt et ligeså centralt 
element i ihukommelsen af Gud, da disse anvendes i forbøn og som midlet 
til det guddommelige (se doktrinet ’Forbøn (tawassul)’ s. 352). Særskilt efter 
omtale eller benævnelse af profeten Muḥammad fremsiges: »Ṣallaʾllāhu 
ʿalayhi wa ālihi wa sallam« (Guds velsignelser og fred være over profeten og 
hans familie), hans datter Fāṭima al-Zahrāʾ: »ʿAlayhā al-salām« (fred være 
over hende) og hver enkelt af de tolv imamer: »ʿAlayhi al-salām« (fred være 
over ham) (se doktrinet ’9. & 10. Nære hengivenhed (tawallā) til profetens 
Ahl al-Bayt & afstå (tabarraʾ) fra samvær med deres fjender’ s. 345). Den 
tilrådede og frivillige almisse udgør også en stor del af hverdagen. Idet eliten 
tragter efter den guddommelige belønning i den hinsidige verden, er værdi 
og eje i denne verden sekundært hertil og relativt – hermed vil individet i 
bedste formåen sikre en simpel tilværelse og overskuddet vil gå til de fattige, 
trængende og nødlidende (se doktrinet ’3. Almisseskat (zakāt)’ s. 339). 

Udover de daglige pligtige og tilrådede ritualer vil Shīʿa eliten fraholde 
sig fra syndige handlinger og efter bedste formåen ikke indgå i frarådede 
handlinger. Eksempler på syndige handlinger er fx indtagelse af mad eller 
drikke der direkte er forbudt (som udledt fra de religiøse grundtekster) eller 
ikke er blevet tilberedt efter islamiske forskrifter. Hertil er også adskillige 
frarådede handlinger, der oftest kobles sammen med etiske og moralske 
værdier, fx er det frarådet at handle uanstændigt, hurtigt at blive vred, ikke 
at tilgive sine medmennesker med flere (se doktrinet ’7. & 8. Påbyde det 
rette (amr bi al-maʿrūf) & forbyde det forkastelige (nahy ʿan al-munkar)’ s. 344). 

Ugentlig 
For Shīʿa eliten er fredagsbønnen i moskéen en yderst tilrådet praksis, 

hvor menighedens fælles samvær i Guds navn er en central 
tilbedelseshandling. Størstedelen af Shīʿa anser fredagsbønnen som værende 
af tilrådet karakter under al-Mahdīs okulation (se doktriner ’Okulation 
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(ghayba)’ s. 329) og at det først er ved imamens fremkomst, at bønnen igen 
bliver pligtig. I tilfældet af at der ikke er en moské inden for rækkevidde, kan 
fem og opefter Shīʿa i fællesskab fremsige fredagsbønnen. Således kan 
fredagsbønnen kun fremsiges i fællesskab med andre muslimer. I moskéen 
er fredagsbønnen indledt og efterfulgt af forskellige liturgi og ritualer, hvori 
der som regel indgår trosbekendelsen, bønner og andagter af islamisk 
karakter samt koranlæsning og forskellige former for velsignelser. 
Tilsvarende de daglige handlinger vil Shīʿa eliten ved fredagsbønnen give 
almisse og deltage i forskellige tilrådede handlinger før og efter bønnen. 
Eksempelvis er det yderst tilrådet at udføre en rituel afvaskning (ghusl) om 
fredagen forinden fredagsbønnen, og at middagsbønnen (ẓuhr) fremsiges 
som en tilrådet forsigtighed direkte efter fredagsbønnen. Hertil vil der i 
moskéer og forsamlingshuse også arrangeres forskellige fælles bønne- og 
andagtslæsninger på ugentlig basis. Kort efter aftensbønnerne om torsdage, 
fremsiges den velkendte Duʿāʾ Kumayl og tirsdag morgen Duʿāʾ al-tawassul 
(’forbøns bønfaldelse’) (se ’Andagt & Bøn’ s. 357). Ydermere er det tilrådet at 
faste i løbet af dagstimerne hver mandag og torsdag (se kommende afsnit for 
hensigten med fasten). 

Årlig 
På årsbasis er der talrige pligtige og tilrådede handlinger som Shīʿa eliten 

vil efterleve punktligt, hvoraf et udpluk er blevet præsenteret her. Visse af 
disse riter og ritualer vil strække sig over adskillige dage. Eksempelvis 
strækker fastemåneden Ramaḍān sig over en helt måned, hvor det blandt 
andet er pligtigt for enhver muslim at afholde sig fra indtagelse af mad og 
drikke i dagstimerne (se doktrinet ’2. Faste (ṣawn)’ s. 339). For Shīʿa eliten er 
fasten i langt højere grad forbundet med spirituel forløsning og forsoning 
med selvet. Endnu andre pligtige religiøse og tilrådede handlinger er 
almisseskatten, der skal betales ved Fastebrydningensfesten; de tilrådede 
handlinger udfolder sig blandt andet ved forskellige helligedage, der fejrer 
fødsels- og dødsdagene af Ahl al-Bayt (se Tabel 6 s. 390). Dertil skal også 
fremhæves femtedel-skatten (khums). Shīʿa eliten vil årligt udvælge en 
bestemt dag, hvor de vil opgøre femtedel-beskatningen af omsætning (se 
doktrinet ’4. ’En femtedel-skat’ (khums)’ s. 341). Afsluttende skal nævnes de 
forskellige bønner, andagter, duʿāʾ og lovprisninger der bliver fremsagt ved 
bestemte islamiske årsdage. 
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Uregelmæssig 
Religiøse riter og ritualer der finder sted på uregelmæssig basis er af to 

typer: (i.) uafhængig af tid og sted eller (ii.) bundet til bestemte begivenheder. 
Af den første type er næsten alle handlinger af tilrådede karakter, heriblandt 
kan fremhæves helgenbesøg og verbal hilsen til Ahl al-Bayts medlemmer (se 
doktrinet ’Helgenbesøg (ziyāra)’ s. 353), den Mindre Valfart (ʿumra), almisse, 
bønner, og andagter. Generelt kan tilrådet faste også kategoriseres her, 
selvom den også er sammenfaldende med den anden type. Netop som en 
del af den anden type er der en række dage, der er yderst tilrådet at faste. I 
øvrigt vil Shīʿa eliten også tilrådet faste hele måneden forinden Ramaḍān. 
Ydermere kan fremhæves de pligtige bønner ved sol og måneformørkelser 
og de tilrådede bønner ved forskrækkelse af lyn, torden eller jordskæl. De 
uregelmæssige ritualer der er uafhængig af tid og sted udgør en integreret 
del af Shīʿa elitens livssyn, hvortil de bestemte pligtige og tilrådede 
handlinger, der udføres ved uanmeldte begivenheder, anses som værende 
ligeså vigtig som daglige pligtige gøremål. 
 

 
 

Fra et religiøst perspektiv er det, der adskiller Shīʿa eliten i Vesten fra 
dem i den islamiske verden, dagligdagen.1 Primært er det de ikke-islamiske 
omgivelser og hverdagsgøremål, som at indgå i handel, transaktion og 
omgang med ikke-muslimer, der udgør den største forskel. Hertil kommer 
alle de efterhånden velkendte emner i kølvandet af den muslimske identitet i 
det danske samfund, såsom ægteskab på tværs af religioner, ḥalāl-mad og 
bankrenter. Dertil skal også tilføjes de interne problemer i Shīʿa 
lokalsamfundene, som oftest er ukendte uden for menigheden, såsom 
ægteskab på tværs af oprindelsesland, kultursammenstød i menigheden og 
kontrovers over klassisk eller moderne tolkning af religionen. 

På lige fod med alle andre muslimer i Vesten, er Shīʿa eliten også udsat 
for denne ikke-muslimske kultur, som de er nødsaget til at fortolke i forhold 
til deres egne religiøse identitet og livssyn og afsluttende forholde sig til. 
Eliten betragter de ikke-muslimske værdier, der udfolder sig på vidt 

 
1 Bemærk at dette er ligeså gældende for konvertitter (el. revertitter; tilbagevendende muslimer, 

som nye muslimer opfatter deres islamiske tilværelse), hvormed oprindelseslandet er identisk med 
værtslandet. 
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forskellige niveauer og nuancer i samfundet, som syndige fristelser og 
moralske forkastelige idealer. Skønt denne afstandstagen over for disse 
uislamiske værdier er dette ikke identisk med en udadtil fordømmelse af 
sådanne livsførelser. Der eksisterer en generel forståelse af, at verden 
omkring dem ikke afspejler deres livssyn og samtidig en accept af 
menneskets frie vilje til at vælge en tilværelse fremfor en anden. Så selvom 
Shīʿa eliten på et ideologisk plan anser de vestlige samfund (samt visse 
såkaldte ’islamiske samfund’) for at være ukorrekte, accepterer og integrerer 
de sig i disse samfund, i så vidt et omfang at det ikke er i modstrid med 
deres egne religiøse identitet og livssyn. Herudover er det interessant at 
fremhæve, at fristelserne i Vesten oftest anses som individets prøvelser i 
livet. Her er den frie vilje i baggrunden og idéen om en prædestineret 
skæbne om at Gud prøver individet med fristelser for at skelne mellem de 
sande og falske troende, i forgrunden. Uafhængig af hvilken af disse 
perspektiver der danner grund for Shīʿa elitens forståelse, betragter de ikke 
deres religiøse identitet som værende adskillende fra deres danskhed, 
tværtimod. Inden for vidt forskellige vestlige samfundssfære, både hvad 
angår de individuelle og kollektive love, vil den religiøse identitet af Shīʿa 
eliten ligefrem være sammenfaldende med dansk lovgivning. Et illustrativt 
eksempel herpå er begejstring for religions- og ytringsfrihed, der iblandt 
Shīʿa eliten anses som sande og originale islamiske værdier som det også er 
afspejlet i koranlæren og Ahl al-Bayts sædvaner. 

Religiøst hierarki 
Inden for Shīʿisme er det religiøse lederskab baseret på et særdels 

stratificeret hierarkisk system, som kan betragtes vertikalt opdelt mellem 
Gud og mennesket. Gud er omnipotent og den øverste autoritet, hvorom 
der ikke eksisterer noget lig eller over Ham. I den modsatte ende er 
mennesket og deres gudgivede evne til at begrunde, reflektere og vælge. Et 
sted mellem disse to ydre, placeres englene, profeterne og de ufejlbarlige 
medlemmer af Ahl al-Bayt. Med deres guddommelige ophøjede status og de 
gudgivne egenskaber som synd- og fejlfrie er de hierarkisk placeret i ledet 
efter Gud. Udover Koranen er de menneskets middel mellem det 
transcendente og verdslige herredømme, idet de med deres komplette 
renselse fra besudling er det bedste referencepunkt til efterlevelse. 
Profeterne og imamernes sædvane, som grunder i deres ytringer, stiltiende 
accept og billigelse af handlinger, strømmer fra en gudgiven ren- og 
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sandhed. De er de bedste af forkyndere og (vej)ledere. Herefter følger fasen 
med almindelige mennesker, der i højere eller mindre grad kan betegnes 
som troende. Denne fase præsenterer et helt spektrum af hvordan den 
enkelte muslim kan placeres, lige fra en sandfærdig andægtig rettroende til 
en åbenlys synder. Selvom mennesket med dets sanser kan bedømme andre 
ud fra deres gøren, tanker og handlinger og herfra placere dem inden for 
spektrummet, er der altid de ukendte indre faktorer. Gud alene har 
kendskab til det ydre og indre af alle ting. Imidlertid kan den enkelte 
muslim bedømmes for sin religiøse hengivenhed, andægtige karakter og 
religiøse indsigt. Den gruppe af muslimer der gør disse lærdomme til deres 
hverv, i daglig tale omtalt som muslimske lærde, betragtes i det Shīʿa 
religiøse hierarki med en vis ophøjet status. De er på ene og samme tid ikke 
forskellige fra ordinære troende, men alligevel er de netop forskellige på 
baggrund af deres væld af viden inden for den religiøse sfære. Det er de, der 
viderekommunikerer og forkynder budskabet om efterlevelse af Guds Bog 
og de rene og sande udvalgte blandt menneskene. Da hverken Gud, 
profeterne eller imamerne er i åben kommunikation med mennesket, 
betragtes lærde som udlæggere af religionen. Det er deres menneskelighed, 
som at kunne fejle, der placerer dem i et stadie mellem den ordinære 
troende og de fejlfrie imamer. Dertil kommer, at det retslige privilegium, 
som værende eneste officielle udlægger af religionen, er naturligvis med til at 
ændre magtcentrummet for hvilken religiøs opfattelse, der anses som 
værende sandfærdig. 

 
Fællesbetegnelsen lærde kan ydermere kategoriseres i forskellige 

rangklasser, hvoraf to er særskilt interessante for det bredere perspektiv: (i.) 
den højeste religiøse embede inden for Shīʿisme betegnes generelt med 
storayatollah (āyāt allāh egl. ’Guds tegn’; på arabisk anvendes nu 
efterhånden kun marjaʿ taqlīd egl. ’efterlevelseskilde’) og (b) den lokale sheik 
eller sayyid. Storayatollaher udgør den øverste gruppe af teologer og 
retslærde. Stillingen kan efterhånden kun opnås ved dokumenterede og 
påkrævede faglige og intellektuelle kvalifikationer i afhandlinger, der er 
gennemført på direkte foranledning af en allerede anerkendt storayatollah. 
Selvom der findes adskillige storayatollaher, er det omtrent en halv snes der 
er kendt på verdensplan. Den lokale sheik eller sayyid er den laveste gruppe 
af retslærde. Efter et indledende studie på et islamisk lærddomscenter, kan 
han officielt anses som værende en repræsentant for en eller flere 
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storayatollaher i et lokalsamfund. Mellem disse grupper af retslærde findes 
der naturligvis adskillige andre niveauer, stadier og rangordninger, der 
oftest kan skelnes med de æres- og hæderstitler de retslærde bliver tildelt, fx 
mujtahid (’retslærd’), ʿallāma (’skriftklog retskyndig’) og ḥujja al-islām (egl. 
’Islams Bevis’).1 

Det er storayatollahernes faglige og intellektuelle afhandlinger, både i 
form af tale og skrift (der oftest bliver udgivet i adskillige oversættelser), der 
fungerer som fundamentet for religiøs efterlevelse. Tilsvarende andre 
religiøse og politiske systemer, er storayatollaherne generelt enige om 
religionens ydre rammer, men præsenterer oftest forskellige aspekter og 
nuancer af religionens indre værdier. Hvad essentielt er, at der er 
enstemmig retslig kendelse om, at enhver lægmand (dvs. ikke-retslærd) skal 
vælge en levende og virksom storayatollah som konkret forbillede for sin 
religiøse efterlevelse i rituelle praksisser. Den lokale sheik eller sayyid er 
virkemidlet hvormed storayatollahernes budskab når den bredere Shīʿa 
befolkningsgruppe. Gennem de lokale moskéer og forsamlingshuse er de 
både båndet mellem de troende og Gud samt repræsentanten af religionen i 
henhold til en eller flere storayatollahers synspunkter. Herudover fungerer 
den lokale sheik også som første kontaktled ved henvendelser af religiøs 
karakter. I lokalsamfundet udfører han daglige administrative opgaver og 
står til rådighed over for menigheden. I tilfældet af at mere avancerede 
henvendelser præsenteres af menigheden (som den lokale sheik ikke kan 
svare på), vil han spørge mere kyndige lærde eller henvende sig direkte til 
storayatollahen. De forskellige religiøse henvendelser gennemgår således et 
filter, hvor de trivielle spørgsmål bliver svaret på et lokalt plan og de mere 
avancerede, innovative eller originale spørgsmål vil få storayatollahens 
opmærksomhed. Idet storayatollahen er den ultimative autoritet af 
retslærde, beror fortolkningsprocessen eller den personlige 
retsvidenskabelige ræsonnement (ijtihād) og den efterfølgende udlægning af 
nye kendelser (fatwa) også hos ham. 

 
Menneskeperspektivet i dette religiøse hierarki er opdelt med 

udgangspunkt i dets evne til retsvidenskabelige ræsonnement (ijtihād): for de 

 
1 Et sådan struktureret religiøst system for lederskab og efterlevelse af en eller flere storlærde, er 

ikkeeksisterende inden for Sunnīsme og Akhbārī skolen. Her er der ikke en anerkendt lærd som 
eneret kan gøre krav på fortolkning af grundteksterne. 
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mennesker som ikke har førstehåndskendskab til de islamiske retslige 
kendelser, skal de efterleve én der har. Hermed eksisterer der en klasse af 
retslærde (=mujtahid) og en klasse af almindelige lægmænd (=muqallid), hvor 
sidstnævnte gruppe skal efterleve en fra førstenævnte gruppe. Med denne 
religiøse klasseopdeling opnås det (fra et ideologisk perspektiv), at intet 
menneske står ukendt over for alle de religiøse ritualer og pligter (taklīf) der 
er ham påkrævet af Gud. 

 
På den ene hånd har klasseopdelingen af det normale menneske på basis 

af deres retsvidenskabelige ræsonnementsevne ført til en vis agtelse af de 
lærde – dette til tider i så omfattende en grad, at det religiøse vertikale 
hierarki nok snarere skal betragtes som et triangulært hierarki. Samme 
tendens har været basis for visses valg af storayatollah som deres konkrete 
forbillede for al personlige livsførelse, og ikke kun som en kilde til 
efterlevelse i religiøse ritualer og pligter. Anbringelse af de retslærde på en 
piedestal er en tendens der primært ses blandt dogmatiske Shīʿa. Her er de 
lærde mere end bare ordinære mennesker og har krav på ærbødighed 
tilsvarende den af de andre øvre led i det religiøse hierarki. På den anden 
hånd har opdelingen åbnet op for debatten om en personlig og ’offentlig’ 
opfattelse af religionen og muligheden for en balanceret og harmoniseret 
religionsopfattelse, selvom komplet sammensmeltning mellem klassernes 
opfattelse er udelukket. Storayatollaherne af denne kategori er oftest også de 
der anskuer religionen med en mere pragmatisk tilgang. Disse tendenser har 
banet vejen for at den enkelte troende oftest vælger den storayatollah, som 
passer ens egen livsanskuelser bedst muligt. Mellem disse to ydre, så at sige 
de dogmatiske og profane Shīʿa muslimer, befinder majoriteten af Shīʿa sig. 
Selvom der eksisterer et klart skel mellem hvad den enkelte skal efterleve sin 
storayatollah i og delvist på hvilken basis man skal vælge sådan en, er 
graden af efterlevelse og valget oftest tæt knyttet til kultur og 
samfundsmæssige aspekter. Således vælger den enkelte troende ofte sin 
storayatollah på basis af sin forældres forskrift, religiøse omgangskreds eller 
tendenser iblandt menigheden. 

Forholdet mellem den enkelte og sin storayatollah er oftest et stærkt 
bånd der varer ved gennem hele livet. I tilfældet af at storayatollahen går 
bort og den troende er nødsaget til at forhold sig til en nulevende 
storeayatollahs kendelser, er det oftest således at han kun vil følge den nye 
selvvalgte storayatollah i originale kendelser og hermed stadig bero 
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størstedelen af sin efterlevelse på den afgåede storayatollah. Denne form for 
loyalitet afspejler sig også blandt andet i religiøse debatter internt blandt 
Shīʿa. Her vil den enkelte troende fx gå så vidt at forsvare forskellige 
kendelser af sin egen storayatollah og samtidig kritisere andre 
storayatollahers kendelser som værende fejlbehæftet eller beror på en 
fejlslutning, uden at have en større indsigt i de retsprincipper der danner 
grund for den pluralistiske udlægning. Selv med forskellen i opfattelser, 
eksisterer der generelt en gensidig respekt over for retslærde. På denne 
baggrund er det kun de mere konservative puritanske Shīʿa, og ikke 
nødvendigvis deres storayatollaher, der beskylder andre Shīʿa (og ikke-Shīʿa) 
for åbenlyst frafald (takfīr). Iblandt storayatollaherne selv eksisterer der en 
gensidig dynamik og inspiration, i kontekst af de teologiske, ideologiske og 
religiøse opfattelser. 
 

 
 

I Danmark eksisterer der fire store Shīʿa menigheder med hver deres 
storayatollah som repræsentant: 
 

1. Ali Khamenei (1939‒), iransk storayatollah og politiker, der siden 1989 
har fungeret som landets øverste spirituelle og religiøse ledere. 
Khamenei var blandt frontfigurerne der senere førte til den 
islamiske revolution i 1979, hvortil han senere også blev udnævnt 
som Irans præsident i 1981-1989. Med storayatollah Khomeinis død 
i 1989 blev Khamenei den islamiske republiks nye overhoved. 
Størstedelen af den ældre Shīʿa generation der efterlevede Khomeini 
op indtil dennes død fandt det naturligt enten at vælge en anden 
storayatollah al-Khūʾī (d. 1992) eller Khamenei som deres nye 
storayatollah. Som storayatollah har han tilhængere på globalt plan, 
primært Shīʿa i Iran, Irak, Bahrain, Afghanistan, Libanon og Saudi 
Arabien. I Danmark er der både dansk-iranske og -arabiske Shīʿa 
menigheder der efterlever Ali Khamenei som storayatollah. 
Nævneværdigt er det, at ikke alle hans tilhængere er enige i de 
ideologiske værdier der danner grund for det teokratiske styre i Iran; 
snarere følger denne gruppe ham kun som den mest lærd inden for 
retslige kendelsr.  
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2. Ali al-Sistani (1930‒), irakisk storayatollah, der har studeret ved 
adskillige Shīʿa lærdomscentre. Oprindeligt født i Mashhad i Iran 
hvor han begyndte sine islamiske studier, senere studierede han i 
Qom og endnu senere i Najaf i nuværende Irak. Med storayatollah 
al-Khūʾīs død i 1992, valgte størstedelen af dennes tilhængere at 
følge enten Sistani, Khamenei eller Faḍl Allāh som ny storayatollah. 
Tilsvarende Khamenei, har han tilhængere på verdensplan, særskilt 
iblandt Shīʿa med arabisk herkomst (heriblandt Irak, Bahrain, De 
Forenede Arabiske Emirater, Kuwait og Saudi Arabien). I 
modsætning til Khamenei er Sistani mindre politisk aktiv og 
fokuserer i højre grad på spirituelle og religiøse aspekter af 
religionen. Dette afspejler sig også i det danske samfund, hvor det 
primært er dansk-irakiske Shīʿa, der følger Sistani som storayatollah. 
Denne menighed er veletableret i Danmark og er stærkt 
repræsenteret iblandt danske Shīʿa. 

 
Forinden præsentationen af de sidste to menigheder er der en række 

centrale emner der er værd at belyse yderligere. Khamenei og Sistani 
menighederne repræsenterer majoriteten af Shīʿa i Danmark. Deres 
udlægning og fortolkning af religionen afspejler en klassisk forståelse, der 
ikke har ændret sig vældig fra deres respektive forgængers. Den religiøse 
mellemklasse finder Khamenei og Sistani midterplacering som delvis 
sammenfaldende, hvormed de to menigheder omgås særligt godt internt. 
Imam Ali Moskéen i København er et godt eksempel herpå, idet moskéen 
udadtil repræsenterer begge storayatollaher – tilsvarende er de tilknyttet 
sheiker og sayyids en blanding af repræsentanter fra begge lejre. Imidlertid 
er storayatollah Sistani i høj grad accepteret af andre Shīʿa menigheder i 
Danmark, dette både fordi han uofficielt anses som det 21. århundreds 
største lærd og på grund af visse Shīʿas manglende accept af den 
statsinstitutionaliserede Shīʿisme i Iran (som spirituelt og religiøst 
repræsenteret af Khamenei). 
 

3. Faḍl Allāh (d. 2010), libanesisk revolutionsfigur og storayatollah, født i 
Najaf hvor han studerede islamisk videnskab. Senere flyttede han til 
Libanon hvor han omtrent samme tid med den islamiske revolution 
i Iran begyndt at vinde fodfæste iblandt moderate Shīʿa grupper i 
Libanon. Specielt efter al-Khūʾīs død i 1992 blev han betragtet som 
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storayatollah og adskillige Shīʿa der tidligere fulgte al-Khūʾī ville 
vælge Faḍl Allāh som ny storayatollah. Som retslærd adskiller han 
sig markant fra sine forgængere, særskilt med sin såkaldte blanding 
af modernisme og rationalisme med en panislamisk opfattelse. Ud 
fra en teologisk forståelse ligger han sig op ad den moderate 
muqaṣṣira fløj (se 209 ff.). Ydermere, som lærd og repræsentant i et 
område med diverse religiøse opfattelser (primært kristne og 
muslimske), har hans politiske opfattelser af en forenelig 
menneskelig nation på tværs af overbevisninger været uden 
fortilfælde og langt hen ad vejen nyfortolkning af grundteksterne. 
Som storayatollah har han tilhængere på globalt plan, primært Shīʿa 
i Libanon, Syrien, Bahrain og Vesten. Navnlig iblandt Shīʿa i Vesten 
har Faḍl Allāhs moderate og pragmatiske udlægning af religionen 
fundet stærkt fodfæste. Hans mindre strenge religiøse kodeks og 
stærkere bånd til andre religiøse overbevisninger har særskilt 
tiltrukket senere generationer af Shīʿa i Vesten. Dette er ingen 
undtagelse i Danmark, hvor akkurat adskillige følger Faḍl Allāh på 
belæg af hans moderate kodeks og rationalisering af de islamiske 
grundtekster. Trods dette udgør Faḍl Allāhs tilhængere på globalt 
plan en Shīʿa minoritet. Iblandt mellemklassen og den modsatte 
dogmatiske fløj, er Faḍl Allāh ikke officielt anerkendt som 
storayatollah. 

4. Ṣādiq Shīrāzī (1942‒), irakisk storayatollah, broder til sin forgænger 
Muḥammad Shīrāzī (d. 2001). Født i Karbalāʾ i nuværende Irak og 
har studeret ved Najaf lærdomscenteret. Til dato opholder han sig i 
Qom lærdomscenteret i Iran og fungerer primært som storayatollah 
for Shīʿa af arabisk herkomst (særskilt de lande i og omkring den 
Persiske Bugt). Ṣādiq Shīrāzī blev først officielt anerkendt som ny 
storayatollah, med sin broders død i 2001. Størstedelen af hans 
broders tilhængere fandt det naturligt at acceptere og efterleve 
Ṣādiq Shīrāzī som deres nye storayatollah. Som retslærd adskiller 
han sig markant fra både mellemklassen (som primært er 
repræsenteret af Sistani og Khamenei) og den modsatte fløj, som her 
er repræsenteret af den pragmatiske Faḍl Allāh. Ṣādiq Shīrāzīs lære 
er karakteriseret ved en dogmatisk og konservativ puritansk 
udlægning af religionen. Ud fra en teologisk forståelse ligger hans sig 
op ad ’overdriverne’ mufawwiḍa fløj (se 209 ff.). Som storayatollah 
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har han tilhængere på globalt plan, primært Shīʿa i Irak, Kuwait, 
Bahrain, Syrien, og Vesten. I Danmark er Ṣādiq Shīrāzī som 
storayatollah stærkt repræsenteret, selvom de på globalt plan udgør 
en Shīʿa minoritet. Skønt dette, har de igennem de sidste årrækker 
formået at fremme og skabe større bevidsthed om deres udlægning 
af religionen. Det er næsten udelukkende etniske danske konvertitter 
og dansk-arabiske Shīʿa menigheder der efterlever Ṣādiq som 
storayatollah. 

 
Bemærkelsesværdigt er det, at stik modsat størstedelen af moderne 

storayatollaher, betragtede Faḍl Allāh det tilladt at efterleve en afgået 
storayatollah. Med dette banede han vejen for, at sine tilhængere og følgere 
også kunne efterleve ham som eneste retslærd efter sin død. Det er 
vanskeligt at forudsige om en kandidat der har opfattelser som Faḍl Allāh i 
den nære fremtid vil overtage som ny storayatollah eller om denne noget 
nyskabte religiøse kodeks vil bane vejen for at de kommende generationer 
vil efterleve Faḍl Allāh langt ind i fremtiden. 

De ældre generationer (dvs. første og anden generations muslimer) 
iblandt Shīʿa befolkningsgruppen i Danmark, holder sig til deres egen 
religiøse klasse og omgås bedst med deres ideologiske ligemænd. Iblandt 
senere generationer er tendensen flertydig. Hvor visse fortsætter i 
fodsporene af den ældre generation, er der andre der vælger at omfavne 
diversiteten som en positiv og naturlig del af religionen. Hertil er der endnu 
andre der fx gennem længerevarende omgang, kendskab eller ægteskab, 
accepterer den diverse opfattelse og deltager på tværs af arrangementer som 
afholdt af de forskellige Shīʿa menigheder i Danmark. 

Kalenderår 
Kalenderåret som vi kender det i Vesten (dvs. det georgianske 

kalendersystem), rummer blandt andet en række højtider, der enten er 
forbundet med årstiderne, religiøse højtider eller nationaldage. På tværs af 
de forskellige lande er der visse højtider, der fejres bredt (fx jul og nytår), 
hvor andre er begrænset til bestemte områder eller lande (fx nationaldage 
eller -begivenheder). For muslimer i Vesten eksisterer et parallelt 
kalenderår, bedre kendt som det islamiske kalendersystem (hijrī). Historisk er 
det islamiske kalendersystem dateret tilbage til profeten Muḥammads 
udvandring fra Mekka til Medina. Hermed svarer år et i det islamiske 
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kalendersystem til år 622 i det georgianske kalendersystem. Selvom 
muslimer i Vesten ved daglige gøremål udelukkende gør brug af det 
georgianske kalendersystem, findes der en række religiøse højtider, der er 
forbundet med helligdage i det islamiske kalenderår. Hvert år er der faste 
tilbagevendende helligdage, som udspringer fra religiøse højtider. Udover 
de helligdage Shīʿa og Sunnī har tilfælles, er der en række særskilte 
helligdage, som kun fejres af Shīʿa. Tabel 6 præsenterer en liste over de mest 
fejrede helligdage blandt Shīʿa.1 

 
  

 
1 Hvor der eksisterer en forskellighed om den eksakte dato for fødsel og død af en given 

personer, er der her præsenteret den generelle accepterede dato. 
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Muḥarram 1-10. Slaget ved Karbalā  ʾ
 10. Den tredje imam al-Ḥusayns martyrium (ʿĀshūrā  ʾdag) 
 25. Den fjerde imam ʿ Alī Zayn al-ʿĀbidīns martyrium 
   
Ṣafar 3. Den femte imam Muḥammad al-Bāqirs fødselsdag 
 7. Den syvende imam Mūsā al-Kāẓims fødselsdag 
 17. Den ottende imam ʿ Alī al-Riḍās martyrium 
 20. Fyrretyvende dag efter al-Ḥusayns martyrium (Arbaʿīn dag) 
 28. Profeten Muḥammad og den anden imam al-Ḥasans martyrium 
   
Rabī  ʿI 8. Den elvte imam Ḥasan al-ʿAskarīs martyrium 
 17. Profeten Muḥammad og den sjette imam Jaʿfar al-Ṣādiqs fødselsdag 
   
Rabī  ʿII 8. Den elvte imam Ḥasan al-ʿAskarīs fødselsdag 
   
Jumādā I 3. Fāṭimas martyrium 
 5. Zaynabs fødselsdag (søster til al-Ḥasan og al-Ḥusayn) 
   
Jumādā II 20. Fāṭimas fødselsdag 
   
Rajab 2. Den tiende imam ʿ Alī al-Hādīs fødselsdag 
 3. Den tiende imam ʿ Alī al-Hādīs martyrium 
 10. Den niende imam Muḥammad al-Jawāds fødselsdag 
 13. Den første imam ʿ Alīs fødselsdag 
 15. Zaynabs dødsdag (søster til al-Ḥasan og al-Ḥusayn) 
 25. Den syvende imam Mūsā al-Kāẓims martyrium 
   
Shaʿbān 3. Den tredje imam al-Ḥusayns fødselsdag 
 5. Den fjerde imam ʿ Alī Zayn al-ʿĀbidīns fødselsdag 
 8. Dagen hvor den tolvte imam Muḥammad al-Mahdī gik i okulation 
 15. Den tolvte imam Muḥammad al-Mahdī fødselsdag 
   
Ramaḍān 15. Den anden imam al-Ḥasans fødselsdag 
 19. Dolkning af ʿ Alī 
 21. Den første imam ʿ Alīs martyrium 
   
Shawwāl 1. Eid-festen (Fastebrydningensfesten) 
 25. Den sjette imam Jaʿfar al-Ṣādiqs martyrium 
   
Dhū al-Qaʿda 11. Den ottende imam ʿ Alī al-Riḍās fødselsdag 
 30. Den niende imam Muḥammad al-Jawāds martyrium 
   
Dhū al-Ḥijja 7. Den femte imam Muḥammad al-Bāqirs martyrium 
 10. Eid-festen (Offerfesten) 
 18. Eid-festen (Ghadīr-festen) 

Tabel 6: Det islamiske kalenderår (hijrī): signifikante religiøse helligdage for 
Shīʿa. 
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I Iran, hvor statsreligionen er Shīʿisme, er adskillige af de fremhævede 
helligdage i Tabel 6 officielle helligdage og er oftest halve eller hele fridage. 
I andre lande hvor Shīʿa er en majoritet eller betydelig minoritet af 
befolkningsgruppen, er disse helligdage også fejret på et bredere 
samfundsmæssigt plan. Blandt de helt store helligdage, såsom de tre Eid-
fester, profeten Muḥammads fødselsdag og martyrdøden af den første og 
tredje imam, afholdes begivenhederne oftest i det offentlige rum. Her er den 
brede befolkning beskuer af både glædelige og sørgelige højtidligheder samt 
de religiøse ritualer, der er forbundet med de enkelte dage. Samme religiøse 
og kulturelle tendenser har fundet vej til Europa. Blandt andet vil der ved 
martyrdøden af den tredje imam, al-Ḥusayn, over hele Europa afholdes 
fredelige optog og processioner til minde om de lidelser han og sine 
ledsagere oplevede under slaget ved Karbalāʾ. Signifikansen af de enkelte 
højtider er oftest forbundet med de spirituelle og religiøse karakteristika ved 
hver enkelt højtid. Formålet i det følgende har således været at præsentere et 
samfundsmæssigt indblik i Shīʿa højtiderne, og hvordan disse fejres. 

 
Tre måneder i det islamiske kalenderår (hijrī) er blevet udvalgt, dette 

med henblik på at præsenteret en alsidig indsigt i de forskellige Shīʿa 
helligdage. For hver måned vil de religiøse helligedage og begivenheder, der 
er særligt signifikante for Shīʿa, blive beskrevet. Hvor det er aktuelt er Sunnī 
perspektivet også fremhævet, for på den måde at illustrere forskelle og 
ligheder mellem de to største denominationer i Danmark. En kort 
bemærkning om det islamiske kalenderår skal først fremføres, da forskellen 
mellem det islamiske og georgianske kalendersystem til tider fører til 
forvirring. I og med at et islamisk kalenderår er et måneår, falder hver 
måned i hvert år ti eller elleve dage tidligere i forhold til tidsregning i det 
georgianske kalendersystem. Således ’glider’ det islamiske kalenderår 
langsomt baglæns gennem de georgianske årstider. Dette gør blandt andet, 
at de islamiske højtider falder på nye datoer hvert år i forhold til vores 
tidsregning. Fx gør det fastemåneden Ramaḍān vanskeligere at 
gennemleve, når den falder i den varme årstid (se mere herom i ’Ramaḍān’ 
s. 398). 

Muḥarram 
Muḥarram er den første måned i det islamiske kalenderår. I modsætning 

til nytåret, som vi kender det her i Danmark, så er de første dag i det 
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islamiske kalenderår ikke en glædelig højtidelighed. For Shīʿa er den 1. til 10. 
Muḥarram en sørgehøjtidelighed til minde om tragedien, der har udviklet 
sig under slaget ved Karbalāʾ. I en historiemæssig kontekst var det i disse 
første dage af Muḥarram, at profetens barnebarn, al-Ḥusayn, 
gennemlevede en tragedie, der har givet genklang i historien gang op til 
dato (se ’Al-Ḥusayn, Tredje Imam’ s. 86). 

Sørgehøjtidelighederne bliver i høj grad afholdt i fællesskab, hvor 
moskéer og forsamlingssteder (ḥusayniyya) vil huse deltagerne. Lokalerne 
dekoreres med mørke bannere, illustrative vægtæpper af tragedien og anden 
form for udsmykning i anledning af sørgehøjtideligheden. Allerede ved 
ankomst er stemningen sat. Aftenerne starter med, at der uddeles små 
bønnehæfter, så de fremmødte kan deltage i fælles bønneoplæsning og 
andre former for velsignelser og hyldester til al-Ḥusayn og hans ledsagere. 
Disse såkaldte verbale hilsner, kan fremsiges ved enhver lejlighed, men er 
yderst tilrådet at fremsige i disse dage. Denne form for hilsen fremsiges ikke 
kun som en hyldest til profeten og Ahl al-Bayt, men anses i ligeså høj grad 
som et middel hvormed den rettroende kan søge nærhed af Gud (se 
’Helgenbesøg (ziyāra)’ s. 353). Fra tid til anden sender deltagerne i flok 
velsignelser over Ahl al-Bayt, her specielt med fokus på den tredje imam og 
hans 72 ledsagere, der gik bort ved tragedien i Karbalāʾ. Mange af de ældre 
deltagere vil kunne fremsige velsignelserne og bønnerne uden behov for 
bønnehæftet, idet de siden barndommen har deltaget til sørgeceremonien 
på årlig basis. Ved fastsat tidspunkt vil en sheik indtage talerstolen og holde 
en prædike. Indhold og karakter af talen variere blandt de forskellige talere, 
dog vil langt de fleste starte med en moralsk historie enten i form af 
personlige oplevelser eller nogle velkendte anekdoter. Fokuspunkterne i 
talen vil herefter blive kædet sammen med en eller flere begivenheder, som 
de havde fundet sted i slaget ved Karbalāʾ. I en række taler bliver der til 
tider trukket paralleller mellem nutidige eller nyere historiske begivenheder 
og tragedien, som al-Ḥusayn har gennemlevet i Karbalāʾ. Som taleren når 
mod slutningen af talen, vendes fokus på gengivelsen af de lidelseshistorier, 
der fandt sted under slaget for omtrent fjortenhundrede år siden. I og med 
talen ændrer karakter mod en sørgelig slutning, vil lysene i lokalerne blive 
dæmpet og hele scenen med sheiken vil stå i et mere dystert skær. Taleren 
tenderer til at genfortælle begivenheden i en levende stemme, med de 
farvede nuancer af hele den sørgelige tragedie. Til tider ses det, at taleren 
også falder i gråd, især når han selv bliver overvældet af de hjerteskærende 
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beretninger. Deltagerne vil gradvist også blive rørt til tåre, dette gælder 
såvel unge som ældre. Hele begivenheden virker meget intens; selv for de få 
udefrakommende som ikke forstår det fremsagte. Under sørgeceremonien 
står netop de udefrakommende oftest forundret over det, der rører Shīʿa så 
dybt, for efter ceremonien at stå spørgende. 

Eftersom mænd og kvinder huses adskilt, og talerstolen altid er placeret 
på en scene i mændenes lokaler, vil ceremonien blive filmet og vist direkte 
hos kvinderne. Der er oftest opsat flere skærme og højtaler så begivenheden 
også forekommer virkelighedsnær for de kvindelige deltagere. Unge 
muslimske drenge og piger, der endnu ikke er nået pubertetsalderen, vil 
konstant løbe frem og tilbage mellem de adskilte lokaler for på den måde at 
være sammen med begge forældre. Familierne anvender også den mulighed 
til formål af mere praktisk natur, fx at lade dem løbe med ærinder og 
beskeder blandt familiemedlemmer på tværs af lokalerne. 

Udover transmissionen af talen på tværs af lokaler, er adskillige moskéer 
og forsamlingshuse også begyndt at sende den direkte optagelse som 
mediestrømme på nettet, for de deltagere som ikke kan fremmøde. Her har 
de mulighed for at se hele begivenheden direkte på deres medieafspiller 
hjemmefra. De forsamlingshuse, der er helt på forkanten i Danmark, vil 
ydermere redigere og sammenklippe kortfilm for derefter at sende mediet 
elektronisk til Shīʿa tv-stationer i blandt andet Iran, Irak og Kuwait som så 
vil fremvise det på verdensdækkende satellit-tv. 

Når sheiken er færdig med sin tale, vil deltagerne stadig befinde sig i en 
sørgelig tilstand, der afspejler en blanding af frustration, vrede og sorg. 
Straks vil en digter indtage talerstolen og fremsige digte og sange med en 
taktfast tone, dette oftest med et omkvæd, som alle deltagere kan læse med 
på. Indholdet af digtet vil fokusere på tragedien, lidelsen og uretfærdigheden 
der fandt sted i slaget ved Karbalāʾ. Det er her, at det velkendte Shīʿa ritual 
med selvpinelse vil udspille sig. Mændene vil nu stå med blottede bryster i 
lange rækker (el. rundkredse) over for hinanden. Ved at følge den taktfaste 
tone, vil de løfte hænderne mod himlen for derefter at lade den åbne 
håndflade ramme det blottede bryst. Som digteren gradvist øger tempoet, 
sker der også en forøgelse i den kraft, der overføres til brystet. Ritualet tager 
lige fra en halv time til adskillige timer, hvor de sidste nætter op til den 10. 
Muḥarram er de mest intense. Ved afslutningen vil flere af deltagerne have 
slået sig ømme og blå på brysterne, oftest til en noget overraskelse for dem 
selv. De mere doktrinære Shīʿa indgår også i andre former for selvpinelse. 
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Allerede i år 1963 beskrev H. H. Hansen i bogen ”Shi’a Islam” de tre 
velkendte typer af selvpinelse blandt Shīʿa. Selvom rejsebeskrivelsen blev 
nedfældet under den danske arkæologiske ekspedition i Lorestān provisen i 
Iran, er dens indhold stadig en rammende beskrivelse af de former for 
selvpinelse Shīʿa anvender under sørgehøjtideligheden, 

”… Den nævnte mandsgruppe bestod af en halv snes hvidklædte mænd med 
blottet bryst. Stående i rundkreds rakte de hvidklædte mænd samtidigt 
hænderne mod himlen for derefter med fuld kraft at lade den åbne 
håndflade ramme det blottede bryst under det taktfaste råb: ”Yah Hasan, 
yah Husain”, ”Ve Hasan, ve Husain” [sic]. Igen løftedes hænderne mod 
himlen og igen ramte de åbne håndflader med en dump lyd det blottede 
bryst. Det var en gruppe af de såkaldte sine-zen [sic], en af de tre typer 
selvplagere, … Så fulgte en gruppe mænd, vel godt en halv snes stykker. 
Denne gang var de ikke hvidklædte og med blottet bryst, men sortklædte og 
med nøgne rygge. I hænderne bar de svøber. Disse bestod af et drejet 
træhåndtag, hvorfra der udgik en snes lange kæder sammensat af jernringe. 
Svøberne blev svunget i luften og under samme taktfaste råb, ”Yah Hasan, 
yah Husain”, som hos de hvidklædte mænd, ramte svøbernes jernringe de 
nøgne mandsrygge. …Vi havde således lejlighed til at stå ansigt til ansigt 
med den gruppe mænd, der pisker sig med jernsvøber, de såkaldte zangir-
sen, og de gruppe, der taktfast hamrer sig på brystet, de såkaldte sine-zen 
[sic]. Den tredje gruppe, de såkaldt qame-zen eller tiq-zen [sic], der hugger 
sig med knive og dragne sværd i panden og på issen, så blodet flyder ned 
over deres hvide pandebind og hvide dragter, optræder først som led i selve 
passionsspillet, ta’ziya [sic], der opføres mellem kl. 8 og kl. 12 den 10. 
Muharram. Dette shi’itiske passionsspil, er det så godt som umuligt at 
komme til at overvære som fremmede og vantro.” 

Blandt Shīʿa er den såkaldt sin-e zen (ar. laṭm) generelt accepteret. Til en 
vis grad er zangir zen (ar. zijīl) også accepteret, selvom det kun er en mindre 
skare af Shīʿa, der vil udøve dette i praksis. I visse subkulturer er disse svøber 
praktiseret i langt højere grad, fx blandt afghanske og pakistanske Shīʿa. 
Dette kommer også til udtryk i deres forsamlingshuse i Danmark under 
Muḥarram måned. Den sidste form for selvpinelse, qam-e zen (ar. taṭbīr), er et 
kontroversielt emne blandt Shīʿa generelt, såvel som deres retskyndige. Det 
er dog kun en yderst mindre skare af de dogmatisk og konservativ puritansk 
Shīʿa på verdensplan, der vil deltage i denne ekstreme form for selvpinelse. 
Igennem de sidste årrækker har jeg til Muḥarram haft mulighed for at 
deltage, hvor jeg har overværet sin-e zen og zangir zen, men først ved 
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Muḥarram (ultimo 2009) fik jeg mulighed for at overvære den mere 
kontroversielle qam-e zen i Danmark. Da omstændighederne ikke tillod mig 
at foretage yderligere forskning på stedet, er beskrivelsen her præsenteret ud 
fra egen observationer, korte noter og stikord, 

”Ved afslutningen af sørgeceremonien aftenen til ʿĀshūrāʾ vil en række af de 
doktrinære Shīʿa blive i forsamlingsstedet natten over indtil morgenbøn på 
ʿĀshūrāʾ dagen, for direkte i forlængelse heraf at indgå i qām-e zani. I 
tidsrummet op til morgengryet vil de fremsige velsignelser og bønner samt 
oplæsning af en række tilrådet sektioner fra Koranen. Kort forinden bønnen 
vil den velkendte ʿĀshūrāʾ-hilsen (ziyāra al-ʿĀshūrāʾ) fremsiges i fællesskab. I 
nattens løb har deltagerne iklædt sig et hvidt gevandt, der minder om en 
frakkejakke samt klargjort deres dolke, knive og sværd. Aḥmad, en tolvårig 
dreng, skulle for første gang deltage i qām-e zani. Han gik spændt, men 
samtidig nervøs rundt for at fortælle bekendte til stede, at dette var dagen. 
Han blev lykønsket og modtaget med kyshånd som om han gennem denne 
ekstreme form for selvpinelsen ville blive accepteret på et andet eller 
højere(?) niveau. For Aḥmad har det muligvis virket som et manddomsritual 
og en form for overgang til at blive betragtet som en ung mand. Dette var 
Aḥmad ikke ene om, da det var første gang for en række unge Shīʿa i hans 
aldersgruppe. Da tiden var inde blev bønnekaldet fremsagt og alle deltog til 
tidebønnen. Direkte herefter ville en klar taktfast melodi blive blæst i en 
trompet for at blæse ritualet i gang. Sammenlagt var vi en gros mænd, hvor 
små fire snese var kommet for at overvære ritualet og resten var deltagere. 
Med den taktfaste melodi i baggrunden ville deltagerne råbe, ”Ḥaydar, 
Ḥaydar” mens de huggede sværdet mod issen. ’Ḥaydar’ er en ud af flere 
betegnelser for ’løve’ på arabisk og anvendes som et tilnavn til Imam ʿAlī. 
Nogle huggede en enkelt gang, andre flere gange under hele 
selvpinelsesceremonien. Under ceremonien overværede jeg et par enkelte 
tilfælde med deltagere der besvimet – om dette var mangel på søvn, 
adrenalin, blodmangel eller en kombination af to eller flere af disse faktorer 
vides ikke. Som iagttager stod vi rundt om deltagerne i al stilhed og sørgede 
for ikke at komme for tæt på for ikke at blive ramt af det sprøjtende blod. 
Selvom jeg stod en god meters afstand fra deltagerne, kunne jeg lugte det 
friske blod, der løb ned over panderne på deltagerne. Hos nogle ville der 
løbe en smule, hvor det hos andre virkede som om blodet strømmede ud. Jeg 
fik at vide, at dette enten skyldtes, at de havde slået forkert på issen, og 
hermed ramt et blodkar, eller at det var naturligt at nogle blødte mere end 
andre. Ved min side stod en jævnalderen herre, som også var iagttager. Jeg 
spurgte ham hvorfor han ikke deltog, hvortil han svarede, ”Min 
storayatollah (marjaʿ) tillader det ikke, for slet ikke at snakke om min fornuft 
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(ʿaql)!” Inden jeg nåede at svare ham, fik jeg øje på Aḥmad, der sad 
forskrækket i et hjørne for sig selv. Der konfronterede jeg ham og spurgte ind 
til, hvorfor han ikke deltog, hvorefter han svarede rystende, at det hele 
virkede mere voldsomt end han havde forstillet sig. Hans far kom og gav 
ham et klap på skulderen og sagde, ”Hvis Gud vil (inshāʾ-allāh) så til næste år 
min søn.” 

Som selvpinelsesceremonien når sin afslutning, tilslutter de dogmatisk og 
konservativ puritansk Shīʿa sig den bredere gruppe mellemklasse af Shīʿa for 
at deltage i fælles sørgeprocessioner og optog senere i løbet af formiddagen 
(10. Muḥarram). 

Det er her værd at bemærke, at til sammenligning med mine 
observationer og eksempelvis materiale om qām-e zani fra blandt andet 
Mellemøsten, eksisterer der en vis forskel. Forskellen er ikke i selve formen 
af, hvordan ritualet udspiller sig, men i højere grad den mentale tilstand og 
den bagvedliggende hensigt, der ligger til grund for indgåelse i denne type 
af selvpinelse. Dette underbygger det faktum, at det er vanskeligt at 
kvantificere hvor mange Shīʿa der indgår i disse ekstreme former for 
selvpinelse. Udover de kulturelle skikke og sæder der over årene kan have 
styrket ritualet, er det specielt interessant at betragte den gruppe af Shīʿa der 
vælger at deltage i sådanne ceremonier. Idet både omstændighederne og 
forholdene ikke har tilladt mig at foretage et dybdegående studie af denne 
gruppe, ligger der efter bedste bedømmelse en række komplekse politiske og 
sociale årsager til grund for sådanne ceremonier. Det er næppe for meget 
sagt at alle ekstreme selvpinelsesritualer, på ingen måde afspejler eller 
gengiver den brede opfattelse i Shīʿisme. Sådanne riter og ritualer er snarere 
dybt forankret i enkelte Shīʿa gruppers senere tolkning af sørgeprocessioner i 
al-Ḥusayns navn. Iblandt Shīʿa majoriteten eksisterer der en vis frustration 
over, at disse ekstreme former for riter og ritualer er med til at tilsløre det 
nuancerede billede af standard Ithnāʿasharī Shīʿisme – til tider skaber dette 
afstandstagen og fordømmelse af disse Shīʿa ritualer eller selve gruppen der 
identificer sig med dem som legitime. Det vigtig at have for øje, at selvom 
disse komplekse og ekstreme former for riter og ritualer virker 
stigmatiserende iblandt visse lægmænd, er de på ingen måde en del af 
Shīʿisme. 

 
Den 10. Muḥarram, dagen som bedre er kendt som ʿĀshūrāʾ, kulminerer 

sørgehøjtideligheden for alle Shīʿa. I modsætning til de forrige sørgedage, 
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fejres dagen anderledes – her holdes der hverken taler eller passionsspil. De 
tidligere dages sørgeceremonier ender med en historisk kronologisk 
gengivelse (maqtal) af episoderne og begivenhederne før og under slaget ved 
Karbalāʾ. Verden over markeres ʿĀshūrāʾ dag blandt andet med større 
fredelige optog. I storbyer rundt omkring i Europa vil Shīʿa arrangere 
ceremonier, processioner og passionspil, hvor de markerer deres 
medlidenhed og solidaritet med al-Ḥusayn. I Danmark afholdes der fx et 
officielt optog, som finder sted i København. Shīʿa fra nær og fjern i landet 
samles i Indre By, hvor selve optoget finder sted i løbet af eftermiddagen.1 
Det er vanskelig at give et konkret bud på, hvor mange deltagere der er til 
det årlige optog – en størrelsesorden på 3.000-5.000 deltagere af herboende 
muslimer er et rimeligt estimat. Optoget er arrangeret af forskellige Shīʿa 
organisationer i Danmark. En håndfuld ansvarlige koordinerer selve 
optoget, hvor adskillige bidragydere vil sørge for at optoget forløber som 
planlagt. Deltagerne vil primært opdele sig efter deres etniske nationalitet, 
køn eller organisationsforhold (varierer fra menighed til anden). Hvad der 
er fælles for alle deltagere er markeringen af mindet om al-Ḥusayns kamp 
for retfærdighed og påmindelsen om tragedien, der har udspillet sig på 
Karbalāʾs sletter den 10. oktober 680. Ved afslutningen af optoget samles 
deltagerne i forsamlingshuse og moskéer, hvor der deles forfriskninger ud. 
Visse vil fortsætte med passionsspillet helt indtil sent eftermiddag. Med dette 
afsluttes ʿĀshūrāʾ dagen. 

Muḥarram programmer drager oftest så store mængder til, at 
arrangementet oftest er opdelt efter etniske eller kulturelle forhold. Her 
spiller især sproget en væsentlig rolle, idet henholdsvis persisk-, arabisk- og 
urdu-talende Shīʿa gerne vil koordinere arrangementerne, så det passer dem 
bedst muligt. I denne anledning har fx Imam Ali Moskéen i Danmark over 
de sidste årrækker afholdt særskilte programmer for persisktalende, 
hvorefter de arabisktalende vil indtage moskeens lokaler senere på aftenen. 
Hertil skal også tilføjes det voksende antal danske konvertitter og anden, 
tredje og senere generations Shīʿa, som har vanskeligheder ved at begå sig 
på forældres modersmål. Netop for denne unge gruppe af Shīʿa er deres 
modersmål dansk. Moskéer og forsamlingshuse har koordineret det således, 
at der oftest bliver afsat et særskilt lokale af, hvor en eller flere vil oversætte 

 
1 Ruten har i København hidtil været v. Israels Plads – Frederiksborggade – Dronning Louises 

Bro – Nørrebrogade – Lygten og Lyngsies Plads. 
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direkte fra persisk eller arabisk til de dansktalende. Over den senere årrække 
har dette naturligvis tiltrukket mange yngre Shīʿa; samtidig de ikke-
muslimer der har en generel interesse for islam, til at deltage i 
arrangementerne. Fra og med 2009 begyndte forskellige forsamlingshuse i 
København også at indlede deres programmer med danske taler for alle 
deltagere. 

Hvor de første dage af nytårsmåneden og særskilt den 10. Muḥarram er 
forbundet med sørgehøjtideligheder blandt Shīʿa, er den 10. blandt andet en 
tilrådet fastedag blandt ikke-Shīʿa. Inden for Sunnīsme er ʿĀshūrāʾ 
forbundet med en lykkevarslende oldgammel fastedag, en tradition, der kan 
føres tilbage til det jødiske ritual Yom Kippur ’Soningens Dag’ (yawm al-
ghufrān). Her er ʿĀshūrāʾ forbundet med en række profetiske fortællinger og 
begunstigelser, der er tilfaldet dem på dagen. Fx er det forbundet med 
profeten Noa og sit folk; angiveligt skulle arket have sejlet op på fastland ved 
ʿĀshūrāʾ dagen, som hermed markerer begyndelse på en frisk og velsignet 
start for Noas folk. I adskillige lande med et veletableret Shīʿa fællesskab kan 
man også se medfølelse fra Sunnī, der i anledning af ʿĀshūrāʾ kommer for at 
vise deres sympati for al-Ḥusayns og hans ledsageres lidelser samt deres 
kamp mod uretfærdigheden sådan som det har udspillet sig i slaget ved 
Karbalāʾ. 

 
Som led af al-Ḥusayns martyrdød d. 1. til 10. Muḥarram er der adskillige 

moskéer og forsamlingshuse, der udvider hele sørgeperioden til og med 
martyrdøden af den fjerde imam ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn den 25. Muḥarram. 
ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn var netop selv til stede under slaget ved Karbalāʾ og 
overlevede den tragedie, der førte til sin faders og adskillige andre 
slægtninges død. I dagene mellem den 10. Muḥarram og op til den fjerde 
imams martyrdød genfortælles store dele af ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīns levnedsløb 
og den sørgelige tilværelse han gennemlevede efter tragedien. Endnu andre 
forsamlingshuse vil udvide hele sørgehøjtideligheden til og med profeten 
Muḥammads og al-Ḥasans død den efterfølgende måned, 28. Ṣafar. 

Ramaḍān 
Måneden Ramaḍān er den islamiske fastemåned, hvor muslimer i 

dagstimerne blandt andet afholder sig fra indtagelse af føde, drikke og 
kønslig omgang (se ’2. Faste (ṣawn)’ s. 339). I dagene inden Ramaḍān måned 
er der stor aktivitet om, hvornår den første dag af Ramaḍān vil falde. 
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Eftersom det islamiske (hijri) kalendersystem er en månekalender, vil man 
følge månens fase som den ses fra jorden, for herved at få øje på nymånen 
(når den første spæde månesegl af den tiltagende måne bliver observeret) og 
erklære starten af en ny måned (dvs. nymånedag). Nymånen kan til tider ses 
i visse lande mens ikke i andre, hvilket naturligt medfører, at månederne i 
det islamiske kalenderår kan starte på en forskydning af et par dage alt 
afhængig af, hvor i verden man befinder sig. Muslimer i Mellemøsten plejer 
således at erklære Ramaḍān en eller to dage før muslimer i Europa. I første 
øjekast kan denne forskydning forekomme ubetydelig – det skal dog vise sig 
at lige akkurat dette har ført til større uenighed blandt muslimer i det 21. 
århundrede. Problematikken opstår blandt andet ved afslutningen af 
fastemåneden, som markeres med en Eid-fest, Fastebrydningensfesten (ʿīd 
al-fiṭr). Her er det pligtigt for den fastende at bryde sin faste og betale en 
almisseskat til de trængende. I dag kan muslimer med fjernsyn, internet og 
smartphones følge med i, hvornår de forskellige lande rundt omkring i 
verden erklærer Eid-festen. Problemstilling er den, at de retskyndige har 
forskellige opfattelser af, i hvor vidt udstrækning erklæringen af nymånedag 
i ét land også gælder for nabolandene. 

For at give en fornemmelse af hele problemet, skal der her kort opridses 
de mest kendte kendelser om erklæringen af nymånedag (og i denne 
anledning påbegyndelsen og senere slutningen af fastemåneden); hvis 
nymåne ses i et land er det afslutning af måneden for (1) landet og alle 
lande, der ligger vest for; (2) kun for det pågældende land og dens 
nabolande (dvs. samme breddegrad); eller (3) kun for landet hvor nymånen 
kan ses. Dette fører praktisk talt til, at der kan være to muslimske naboer i 
Danmark, der holder Eid-festen på forskellige dage. I Danmark 2011 blev 
det skønnet, vel at mærke af forskellige retskyndige, at fastemåneden ville 
afsluttes og blive efterfulgt af Fastebrydningsfesten enten tirsdag d. 30., 
onsdag d. 31. august eller torsdag d. 1. september. Op til afslutningen af 
måneden ville man høre muslimer ønske hinanden ’Glædelig Ramadan’ 
(ramaḍān karīm) og efterfølgende spørge ind til, hvornår de ’egentlig’ ville 
holde Eid-festen. Helt slemt har det været med en familie hvor moderen, 
faderen og den ældste søn fulgte hver sin retskyndig, hvor akkurat hver af 
disse retskyndige har forskellige kendelser af, hvilken dag Eid-festen ville 
falde. Dette gjorde, at familien holdte Eid-festen på tre forskellige dage, 
hvilket er højst uhensigtsmæssigt, idet Eid-festen blandet andet er en social 
højtid. Lykkeligvis afholdes Eid-festen over tre på hinanden efterfølgende 
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dage, som også giver mulighed for (i værste tilfælde), at fejre mindst en dag 
sammen med fællesskabet. Denne problematik findes ikke i ligeså høj grad 
blandt Sunnī, idet majoriteten af deres retskyndige er enige om metoden, 
hvorpå nymåne skal erklæres. I kølvandet af at Shīʿa i Europa oftest holder 
Eid-festen med en eller to dages forskydning til sammenligning med Sunnī, 
er der opstået forskellige vittigheder om hele problematikken, 

»En Shīʿa-muslim går en dag ud på markedet og ser, at alle løber hysterisk 
rundt. Han stopper op og spørger, ’Hvad sker der – hvorfor løber alle 
forvirret rundt (?)’ hvortil en forbi-løbende muslim i hast svarer, ’Har du ikke 
hørt det; det er Dommedag i dag (!)’ Ved modtagelsen af dette svar, 
begynder shiitten at trække på smilebåndet og svarer fattet: ”Jamen så er det 
heldigvis først i morgen for os (!)«. 

Eid-festen fejres med prompt og pragt. Dagen startes med en speciel 
fællesbøn, Eid-bønnen (ṣalāt al-ʿīd). Deltagelsen til Eid-bønnen er oftest så 
stor, at de forskellige moskéer i Danmark stiller gangareal (og til tider 
udendørsareal) til rådighed for de bedende. Hvor det til fredagsbønnen 
oftest er familiens mandlige repræsentanter, der deltager, er Eid-bønnen i 
langt højere grad karakteriseret ved at være en familiebegivenhed. Tidlig 
morgen samles muslimske familier fra forskellige afkroge i Danmark og 
tager til den nærmeste moské. Efter bønnen vil de ønske familien og 
bekendte tillykke med afslutningen af fastemåneden og en god Eid-fest over 
de kommende dage. Det er skik, at de ældre familierepræsentanter uddeler 
gaver (oftest pengegaver) til de yngre. Gaverne er især højt forventet af de, 
som har holdt fasten. I løbet af eftermiddagen er der stort gilde for familien, 
som enten afholdes privat eller i festlokaler og på restauranter. I Danmark 
er der kun et vis antal restauranter, der sælger ḥalāl-slagtet mad, hvilket ofte 
resulterer i en større tilstrømning til disse. Efter gildet vil de ældre i familien 
blive siddende og byde hinanden på dessert og drikke, hvor de yngre løber 
ud og snolder pengene op. I storbyer, hvor der er en større muslimsk 
tilstrømning (både på grund af moskéerne og ḥalāl-restauranterne), samles 
de unge oftest ved knudepunkter, hvilket til tider resulterer i narrestreger og 
anden form for ballade. En årrække tilbage havde en biograf i København 
haft så store problemer ved Eid-festen, at biografen de efterfølgende år fik 
flere vagter på arbejde for at takle alle de unge. Det kulminerede med, at de 
talrige antal vagter af sikkerhedsmæssige foranstaltninger kropsvisiterede 
kunderne inden de kom ind i selve forhallen. Både muslimske som ikke-
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muslimske kunder følte sig krængede over denne behandling, som 
resulterede i at biografen til Eid-festen holdt lukket i aftenstimerne.1 

Udover begyndelsen og afslutningen af Ramaḍān er der en række andre 
specielle begivenheder under selve fastemåneden. For både Shīʿa og Sunnī 
er måneden Ramaḍān forbundet med koranrecitation. Dette er i høj grad 
indvirket af, at profeten Muḥammad modtog sin første åbenbaring i 
Ramaḍān. Koranrecitationen sker både i privaten, men også i højere grad i 
forskellige moskéer og forsamlingssteder (ḥusayniyya). Traditionens tro 
deltager muslimer et par timer inden solnedgang, hvor man kan lytte til 
fromme koranrecitatorer op til solnedgang, hvorefter fasten brydes med 
fællesbøn og -spisning. Koranen er opdelt i tredve tilnærmelsesvis lige store 
dele (juz), hvor der læses én del hver aften i løbet af hele Ramaḍān. Udover 
recitation (tartīl) afholdes der også eksegese-programmer (tafsīr). Typisk vil en 
kyndig inden for islamisk retsvidenskab eller en sheik tage en række 
koranvers og redegøre for den bagvedliggende fortolkning. Inden for de 
seneste årrækker, er Imam Ali Moskéen i København begyndt at afholde 
konkurrencer inden for henholdsvis koranrecitation og koranmemorisering 
(ḥifẓ). Konkurrencen er opdelt i forskellige kategorier alt afhængig af alder, 
køn og niveau. Blandt de helt dygtige skal deltageren lære flere dele udenad, 
hvorefter en komité af dommere vil udplukke tilfældige vers, hvor 
deltageren skal kunne formå at recitere videre derfra. I andre Shīʿa centre 
og religiøse forsamlingssteder ses også konkurrencer i koraneksegese, hvor 
deltageren blandt andet skal have kendskab til fortolkningen af vanskelige 
fraser og vers i Koranen. Herudover er der også konkurrencer i ’årsagen til 
nedsendelse’ (sabab al-nuzūl) af forskellige koraniske passager. 

 
Midt i fastemåned, den 15. Ramaḍān, fejres fødslen af den anden imam, 

al-Ḥasan. På lige fod med fødslen af de resterende imamer er det en 
glædelig dag, hvor familien samles og fejrer dagen på forskellig vis. Familier, 
der bor i storbyer i Danmark, vil i højere grad tage til moskéer, centre og 
andre religiøse forsamlingssteder, hvor der afholdes taler, religiøse sange og 
konkurrencer, som afsluttes med fællesspisning. De, der bor længere ude, vil 
som regel samles privat, hvor en lokal sheik vil stå for talerne og familierne 
vil medbringe mad til fællesspisning. I visse Shīʿa samfund fejres d. 15 

 
1 Biografens officielle udmelding har været, at ’der skulle installeres tekniske udstyr’. 
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Ramaḍān (fuldmåne) ved at unge tager ud på nattevisit, hvor de synger og 
rasler for bolsjer og anden form for slik. Denne praksis har ikke slået 
igennem i Danmark (endnu), dog afholder visse menigheder denne tradition 
i en mindre variant. Fx havde den bahrainske forening i Danmark inviteret 
herboende bahrainere til fællesspisning i deres tidligere forsamlingshus, hvor 
hver af de ældre familierepræsentanter havde medbragt slik og kager. 
Børnene gik her rundt blandt familierne og sang i forhåbning om at kunne 
rasle mest muligt. 

 
For Shīʿa er tre nætter af Ramaḍān måned også forbundet med 

dødsdagen af den første imam. I nætterne til den 19-21. Ramaḍān fejres 
martyrdøden af Imam ʿAlī, ’De Troendes Fyrst’ (amīr al-muʾminīn). Disse er 
dagene hvor Imam ʿAlī blev dolket med døden til følge over de kommende 
to dage. Begivenheden fejres med sørgehøjtidelighed, som starter natten til 
d. 19. og kulminerer natten til d. 21. Ramaḍān. Fra talerstolen i moskéen vil 
sheiken genfortælle den lidelseshistorie, der gjorde sig gældende for Imam 
ʿAlīs martyrium. Imam ʿAlīs lidelseshistorie betragtes på lige fod med hans 
yngre søns; al-Ḥusayns martyrium. Det er således praksis, at Shīʿa tager ind 
til moskéer og religiøse forsamlingssteder for i fællesskab at deltage i 
sørgeceremonien. Talerens fokus er først på attentatet mod Imam ʿAlī, 
efterfulgt af de lidelser han gennemgik og på den afsluttende dag omhandler 
det, hvordan han døde. For mange af deltagerne er genfortællingen af 
begivenheden så følelsesladet, at det resulterer i længere varig gråd under 
store dele af talen. For at gøre hele begivenheden mere virkelighedsnær 
vælger unge mænd at iklæde sig sort tøj og bære rundt på en kiste, som skal 
symbolisere Imam ʿAlīs kiste. Ydermere gengives under talen visse dele af 
hændelsesforløbet i form af passionsdrama. Når talen er afsluttet vil nogle af 
mændene deltage i passionsspil. Intensiviteten og formen af disse 
passionsspil afhænger i høj grad af sangens takt og tone samt deltagernes 
kulturelle baggrund. Den mest radikale form for passionsspil, nemlig det at 
slå sig selv med en kniv eller sværd på issen (pr. qām-e zani) er angiveligt 
opstået ud fra Imam ʿAlīs martyrium. Eftersom Imam ʿAlī blev slået på 
hovedet med en dolk, vil de mest konservativ puritansk Shīʿa gennemleve 
denne tragedie ved blandt andet at udføre en tilsvarende selvpinelse i form 
af passionsspil. Denne praksis er ikke officielt tilladt i en række muslimske og 
europæiske lande, trods dette finder de specielle Shīʿa plads til dette i 
privaten og lukkede forsamlinger. Selvom denne praksis blev til med 
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martyriet af Imam ʿAlī, fejres den i langt højere grad på ʿĀshūrāʾ dagen, d. 
10. Muḥarram (se ’Muḥarram’ s. 391). 

 
Overlappende med de tre første dage af Imam ʿAlīs martyrdød, har de 

sidste dage af Ramaḍān måned en speciel betydning for alle muslimer. I 
nætterne til den 19(-29). Ramaḍān fejres Skæbnenatten (ar. laylat al-qadr, pr. 
shabe-qadr). Det vides ikke præcis, hvilken af disse nætter, der er 
Skæbnenatten, selvom det er berettet, at det sandsynligvis er på én af de 
ulige nætter i den sidste halvdel af Ramaḍān. Andre overleveringer 
fremhæver specifikt nætterne til den 19., 21. eller 23. Shīʿa fejrer 
Skæbnenatten på alle tre nætter, hvor specielt d. 23. er højt anset – oftest 
betegnet som den ’Store Skæbnenat’ (laylat al-qadr al-kubrā). Skildringer 
peger på Skæbnenatten som den nat, hvor de første koranvers blev 
åbenbaret profeten Muḥammad. En mystisk og magtfuld nat med speciel 
betydning for den tilbedende. Muslimer er af den overbevisning, at man i 
løbet af Skæbnenatten har mulighed for at bede om tilgivelse og ønske om 
en ændret skæbne. Her er der også plads til at bede om ting af mere verdslig 
karakter. I dette henseende siger Koranen blandt andet om Skæbnenatten 
(K 44:1-6; cf. 97): 

I Guds navn, den Nådige, den Barmhjertige. 

Ḥa Mim. Ved den tydelige Bog! Vi sendte den ned i en velsignet nat 
[Skæbnenatten]; Vi har altid advaret [menneskeheden]. I den bliver enhver 
sag besluttet, som en forordning fra Os; Vi har altid sendt [sendebude] – af 
barmhjertighed fra din Herre; Han er den Hørende og den Vidende. 

Begivenheden fejres i høj grad i moskéer og forsamlingssteder. Det er 
tilrådet, at man starter med en større rituel afvaskning (ghusl) hjemmefra. 
Ved ankomst til moskéen vil man ydermere foretage abdesten (wuḍūʾ) for at 
kunne deltage i en række tilrådet bønner og andagter. Ved tidlig ankomst i 
moskéen vil der ses muslimer, som sidder alene eller i grupper og reciterer 
Koranen eller bønner; samtidig vil der uddeles te og anden forfriskning. 
Ved fastsat tid vil sheiken indtage talerstolen for at fortælle om 
Skæbnenatten og dens vigtighed for den troende muslim. I nætterne til d. 
19. og 21., som overlapper med Imam ʿAlīs martyrium, vil dele af aftenen 
omhandle Imam ʿAlīs tragedie, hvor temaet senere skiftes til Skæbnenatten. 
Efter en kort tale vil programmet for resten af natten til og med 
morgenbønnen påbegyndes. De fleste Shīʿa vil på forhånd have kendskab til 
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elementerne, der gør sig gældende natten over, da Skæbnenatten er en af de 
mest afholdte og vigtige højtider. Aftenen starter med at læse en velkendt 
bøn, rafʿ al-maṣāḥif (egl. det at ’løfte Koranen’). Bønnen er velkendt for dens 
karakter, som også danner grund for dets navn. Under bønnen vil de 
troende vende sig mod bederetningen (qibla) og løfte og placere Koranen på 
hovedet. Følgelig vil den enkelte Shīʿa holde et eksemplar af Koranen på sit 
hoved, mens resten af bønnen fremsiges. Bønnen afspejler en af de centrale 
troslærer blandt Shīʿa, idet man anvender Koranen og Ahl al-Bayt som 
forbøn (tawassul) (se ’Forbøn (tawassul)’ s. 352). Både ved starten og 
slutningen af bønnen fremsiger den enkelte sine forhåbninger og ønsker om 
en bedre fremtid – for andre og sig selv. Da selve bønnen kræver mange 
eksemplarer af Koranen, har de enkelte familier oftest egne kopier med. 
Blandt visse Shīʿa er det skik at bide mærke i den tilfældige side man åbner, 
før man løfter Koranen op på sit hoved, idet der menes, at kontekst af 
versene på siderne vil røbe om det kommende år. Bønnerne og ønskerne 
fremsagt under Skæbnenatten kan i en vis grad sammenlignes med 
nytårsforsæt, som vi kender det i Danmark. Den enkelte vil sætte sig 
bestemte mål for det kommende år, hvor han vil tilstræbe sig på at opnå 
disse. Det er også en mulighed for at hviske tavlen ren. Ved at bede 
oprigtigt til Gud anser Shīʿa, at man kan få en ny chance. Bønnerne til Gud 
vil dog kun rense ens synder mellem den enkelte og sin Herre. For at opnå 
tilgivelse for ens synder begået mod andre, skal disse søges hos de individer 
man har gjort uret. Således vil man op til Skæbnenatten bede hinanden om 
tilgivelse, hvis man tidligere har handlet uret. Under aftenen reciteres også 
en række bestemte sektioner (sūra) fra Koranen, som er specielt anbefalet på 
denne nat. Alt afhængig af rytme og tempo af sheiken, er man på 
nuværende tidspunkt alt mellem sen aften og midnat. Der vil nu serveres 
mad og drikke, hvorefter en større skare af deltagere vil begive sig hjemad. 
De resterende bliver til endnu en tilrådet bøn, duʿāʾ jawshan al-kabīr. Bønnen 
er kendetegnet ved de mange lovprisninger af Gud. Ydermere er bønnen 
kendt for sin længde, men også omkvædet som deltagerne fremsiger 
sammenlagt hundrede gange i fællesskab, 

»Lovprist er Du, der er ingen anden gud end Dig (!) 

Bistå.. 

..Bistå (!) 
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O Herre, frels os fra Ilden (!)« 

På nuværende tidspunkt er klokken godt over midnat. Køkkenholdet har 
arbejdet i døgndrift og er endnu engang klar til at servere forfriskninger, en 
såkaldt tidlig morgenmad (suḥūr) før daggry. De Shīʿa som stadig befinder sig 
i moskéen vil deltage til morgenbønnen i fællesskab. I tidsrummet mellem 
forfriskningerne og morgenbønnen vil en afsluttende bøn, duʿāʾ Abū Ḥamza 
al-Thumālī, fremsiges af en dygtig recitator. Bønnen tilskrives den fjerde 
imam, ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn. Efter morgenbønnen vil stort set alle deltagere 
tage hjem, selvom en håndfuld mænd vil overnatte i moskéen – dette i sinde 
om at hjælpe til med oprydning i løbet af formiddagen. 

Dhū al-Ḥijja 
Måneden Dhū al-Ḥijja er den tolvte og sidste måned i det islamiske 

kalenderår. Blandt muslimer er måneden i høj grad associeret med valfarten 
til Kaʿbaen og den anden Eid-fest, Offerfesten (ʿīd al-ʾadḥā). Valfarten er 
pligtig for enhver muslim under forsvarlige omstændigheder, fx uden 
alvorlig sygdom, økonomiske vanskeligheder, krig og lign (se ’5. Valfart 
(ḥajj)’ s. 342). Valfarten afholdes inden for en bestemt periode i måneden 
Dhū al-Ḥijja. Uden for denne tidsperiode kan muslimer ikke foretage den 
Større Valfart (ḥajj), men kan deltage i den frivillige Mindre Valfart (ʿumra). 

 
Den 7. Dhū al-Ḥijja fejres martyrdøden af den femte imam Muḥammad 

al-Bāqir. Med undtagelse af den første og tredje imam (hhv. sørgedage den 
19. til 21. ’Ramaḍān’ for Imam ʿAlī og den 1. til 10. ’Muḥarram’ for al-
Ḥusayn), forløber selve ceremonien over en enkelt aften. Karakter og 
indholdet afspejler i høj grad den, som allerede er beskrevet for den første 
og tredje imam, selvom sørgehøjtideligheden er mere begrænset i intensitet 
og omfang. 

 
Før den 8. Dhū al-Ḥijja vil pilgrimmen udtale en intension (niyya) om 

hensigten for pilgrimsrejsen, for hermed at starte ritualet og således også 
selve valfartet. Det er her pligtigt, at alle pilgrimme foretager en rituel 
afvaskning (iḥrām) forinden ankomsten til Mekka og omegnen. For 
mændenes vedkommende er det også gældende, at de skal klæde sig i et 
særligt hvidt gevandt. Normalt vil pilgrimme fra Danmark ikke iklæde sig 
det hvide gevandt før afrejsen, men venter til et senere tidspunkt. Når 
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muslimer er i iḥrām-tilstanden, er der pålagt en række forbud, blandt andet 
kønslig omgang med ægtefællen og aggressiv adfærd. Ved ankomsten til den 
åbne gårdsplads i Mekkas Store Moské, vælger mange indledningsvist at 
besøge den sorte sten. Muslimer plejer her at kysse stenen, hvis muligt, eller 
fortage en gestus med hånden. Direkte herefter udføres et syvfoldigt gang 
(ṭawāf) rundt om Kaʿbaen. Derefter vil den pilgrimsrejsende udføre endnu et 
ritual, hvor han småløber (sʿay) mellem de to små høje, navnlig Ṣafā og 
Marwā.1 Valfartsritualerne for den Store Valfart fortsætter over de 
kommende fire dage. Efter endnu en syvfoldigt gang drager de 
pilgrimsrejsende mod Minā (omtrent otte kilometer sydøst for Mekka) og 
overnatter dér. Den efterfølgende dag (dvs. den 9. Dhū al-Ḥijja), drager de 
sydøst mod, Arafat-bjerget hvor ritualerne forbundet ved bjerget markerer 
klimaks for hele valfarten. Efter solnedgangen tager de pilgrimsrejsende 
videre til området Muzdalifa, hvor den troende ihukommer Gud for 
derefter at forlade stedet efter solopgangen den følgende dag. Denne gang 
er destinationen Minā, hvor muslimer indsamler småsten til morgendagens 
steningsritual (ramī). Det er nemlig den 10. Dhū al-Ḥijja, at de 
pilgrimsrejsende stener en stenstøtte, der symboliserer Satan. Herefter 
gennemførers et slagteoffer (qurbān) symboliserende Abrahams substitutoffer 
for sin søn, Ismael (K 37:102). Offerritualet ved den Store Valfart (ḥajj) er 
forbundet med Eid-festen, Offerfesten (ʿīd al-ʾadḥā). For muslimer, der er 
valfartet til Kaʿbaen, vil mændene efter offerritualet kronerages eller klippes, 
hvor kvinderne kun klipper lidt af deres hår. Herved ophæves iḥrām 
tilstanden, og de pilgrimsrejsende kan vende tilbage til Mekka. For 
muslimer verden over fejres Offerfesten som en glædelig festlighed, 
tilsvarende Fastebrydningsfesten, der markerer afslutningen af Ramaḍān. 
Hvad angår den tidligere omtalte biograf i København (se s. 401), ville 
denne endnu engang vælge at lukke i aftenstimerne ved Offerfesten, 
angiveligt på grund af frygt for ballade og anden tumult (se forrige afsnit 
’Ramaḍān’).2 Selvom Offerfesten for verdens muslimer falder den 10. Dhū 
al-Ḥijja og fortsætter over de tre kommende dage, vil de pilgrimsrejsende 
fortsætte valfartsritualerne over de næste to dage. Pilgrimsrejsende vil udføre 
endnu en syvfoldigt gang om Kaʿbaen samt gentage steningsritualet og 

 
1 Samlet set svarer disse rituelle forløb til en Mindre Valfart (ʿumra). 
2 Biografens officielle udmeldelse denne gang var, at der skulle foretages hovedrengøring og 

opsætning af julepynt. 
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afslutte med en afskeds syvfoldigt gang rundt om Kaʿbaen. Med dette 
afsluttes selve valfarten. Ved ankomsten hjem vil de valfartende blive tiltalt 
med den ærefulde betegnelse ḥajjī (’en der har gennemført ḥajj-ritualet’). 
Under hele pilgrimsrejsen overholder valfartsrejsende en streng moral og 
asketisk tilværelse, hvor ihukommelse af Gud pryder valfarten. 

Der eksisterer mindre forskelle blandt Shīʿa og Sunnī, hvad angår helt 
bestemte valfartsritualer, som de forløber sig under den Store og Mindre 
Valfart. Selv med disse mindre forskelle i hvordan ritualet helt praktisk skal 
udøves, er der bred enighed blandt verdens muslimer om valfartens 
religiøse og spirituelle aspekter, nemlig muslimernes enhed samt tilbedelsen 
og troen på én Gud. 

 
Med undtagelse af Offerfesten d. 10. Dhū al-Ḥijja, er ritualer tilknyttet 

valfarten mange og ikke alment kendt blandt muslimer. Dette primært fordi 
valfarten kun er pligtig en gang i livet, og således ikke noget den enkelte 
muslim praktisk er kendt med i sine daglige religiøse gøremål. Dette fører 
naturligvis kommende pilgrimme ud i en større informationssøgen om både 
praktiske og åndelige aspekter af valfarten. I og med moskéer tilknyttes ’det 
religiøse aspekt’ vil en lang række kommende pilgrimsrejsende starte deres 
søgen i den lokale moské. Herfra vil de for det meste sendes videre til 
rejsegrupper (ḥamla), der specifikt arrangerer fælles pilgrimsfærd. Disse 
rejsegrupper består af en eller flere guides, som blandt andet også vil 
arrangere for at en eller flere kyndige sheiker deltager i rejsegruppen. 
Sheikerne vil hjælpe og bistå under hele rejsen med pligtige og tilrådet 
ritualer for den enkelte muslim. Udover rejseguiden og sheikerne vil en 
mindre skare af muslimer deltage i rejsegruppen. I fællesskab vil de fortage 
valfarten til Mekka. Rejsegrupperne er oftest sammensat efter sproglig 
kunnen så deltagerne kan kommunikere med både sheikerne og guiden. 
Shīʿa rejsegrupper i Danmark skelner mellem arabisk og ikke-arabisk 
talende deltagere. I sidstnævnte kategori findes rejsegrupper som tilbyder en 
guide med persiske, urdu eller tyrkiske sproglige kompetencer. 

Udover at rejsegruppen arrangerer pilgrimsfærd til den Store og Mindre 
Valfart, vil der blandt Shīʿa forespørges efter helgenbesøg (ziyāra) til 
imamernes mausoleer og martyrs gravsteder (se ’Helgenbesøg (ziyāra)’ s. 
353). Adskillige rejsegrupper vil således tilbyde en kombineret valfart, hvor 
rejsen udover at gå til Kaʿbaen, kombineres med en rejse til specielt: 
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• Medina, Profetens Moské (masjid al-nabawī) i Saudi Arabien. Her 
ligger profeten Muḥammad jordfæstet. Kort afstand derfra ligger 
hhv. den 2., 4., 5., og 6. imam og profetens datter Fāṭima al-Zahrāʾ 
også jordfæstet. Denne valfartkombination er den mest udbredte, 
blandt andet i forlængelse af at Mekka og Medina ligger relativt tæt 
på hinanden og dermed reduceres både den tidsmæssige og 
økonomiske faktor. 

• Mashhad, imam al-Riḍā Moskéen (ḥaram imām al-Riḍā) i Iran. Her 
findes mausoleet af den 8. imam, ʿAlī al-Riḍā. Denne imams 
mausoleum er besøgt af flere end 10 millioner pilgrimme året rundt, 
blandt andet også i kombination med valfarten til Kaʿbaen. 
Rejsegruppen vil i langt de fleste tilfælde også valfarte vestpå til byen 
Qom, det mest betydningsfulde lærdomscenter i Shīʿa verden. Her 
ligger Fāṭima al-Maʿsūma, søsteren til imam ʿAlī al-Riḍā, begravet. 
Byen anses som værende en af de helligste byer for Shīʿa på lige fod 
med Karbalāʾ i Irak og Mekka og Medina i nuværende Saudi 
Arabien. 

 
Under udarbejdelsen af store dele af denne bog, har der fra Danmark 

ikke været officielt arrangerede rejsegrupper til hellige byer og steder i Irak 
på grund af ustabiliteten i landet, i kølvandet af den amerikanske ledet 
invasion i 2003. Med den voksende stabilitet (primo 2012) er kombinerede 
valfartsbesøg til Irak dog ved at se dagens lys igen; det er netop de adskillige 
imamer, der ligger begravet vidt omkring i Irak, er målet for helgenbesøg. 

 
Den 18. Dhū al-Ḥijja fejres den tredje og afsluttende Eid-fest, Ghadīr-

festen (ʿīd al-ghadīr). Denne festlige højtid fejres særskilt af Shīʿa som 
markering på Imam ʿAlīs udnævnelse som profeten Muḥammads 
retmæssige efterfølger. Vigtigheden af denne højtid skal ses i lyset af den 
historiemæssige udvikling, der har fundet sted ved Ghadīr Khumm (se 
særskilt s. 47 ff.). På profeten Muḥammads tilbagerejse fra Afskedsvalfarten 
stoppede han alle sine fæller og ledsagere ved et fjernt sted, kendt som 
Ghadīr Khumm. Området, som er opkaldt efter en marsk i et område ved 
navnet Khumm, er beliggende mellem Mekka og Medina. Landskabet og 
klimaet i området er barsk og kendt for dets varme og ubeboelige terræn. 
Her samlede profeten de tusinder af valfartende for at adressere dem en 
sidste gang ved sin afskedstale. Profeten Muḥammads tale kulminerede i en 
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udtalelse til Imam ʿAlīs favør: »For hvem som helst jeg er mester (mawlā), er 
ʿAlī [også] hans mester (mawlā)«. Blandt Shīʿa anses denne udtalelse som en 
eksplicit udnævnelse af Imam ʿAlī som profetens efterfølger. På lige fod med 
de to andre Eid-fester, som både bliver fejret af Shīʿa og Sunnī, bliver dagen 
afholdt med prompt og pragt blandt Shīʿa. De forskellige Shīʿa moskéer og 
foreninger vil afholde glædelige arrangementer, hvor programmet blandt 
andet vil indeholde religiøse lovtaler og -sange om Imam ʿAlī. 

Shīʿa—Sunnī 
Hovedstrømmen af Sunnī skolerne har et noget ambivalent syn på 

Shīʿisme og deres rolle i det muslimske fællesskab. Størstedelen af dem 
betragter Shīʿa som ’fejlende muslimer’ der har afholdt sig fra den sande 
islamiske sti, men stadig betragter dem som muslimer og medlemmer af det 
brede muslimske fællesskab (dette på basis af deres bekendelse til Koranen 
som Guds Bog og Muḥammads profetkald). Mere specifikt adskiller Sunnī 
skoler også mellem forskellige typer af Shīʿisme, hvor generelt Zaydī og 
Ithnāʿasharī Shīʿisme er accepteret mens andre yderliggående (både semi-
ghulāt eller ghulāt) bevægelser eller fraktioner ikke betragtes som muslimer. 
Under fx det Sunnī osmannerrigets herredømme af det østlige Anatolien, 
blev yderliggående (ghulāt) Shīʿa fraktioner forfulgt, mens Tolver eller 
Ithnāʿasharī Shīʿa i samme område levede fredfulgt. Selvom osmannerne 
ikke tillod Tolver Shīʿa lærde at besidde centrale regeringsposter eller være 
repræsentanter (khaṭīb) for imamernes mausoleer i Najaf og Karbalāʾ (der i 
og for sig afspejler Sunnī herredømmet mod de daværende Shīʿa rivaler i 
Safavid-dynastiet), blev Tolver Shīʿa anset som en del af fællesskabet. Senere 
op igennem det 20. århundred tog adskillige Shīʿa og Sunnī lærde initiativet 
til en større forsoning mellem denominationerne, idet de så den interne 
splittelse som en svækkelse af den muslimske verden, og samtidig var der et 
ønske om at præsentere en fælles front mod den voksende vestlige 
indflydelse i regionen. Særskilt deltog den Shīʿa islamiske lærd, Muḥammad 
Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾ (d. 1953), i en række internationale islamiske 
konferencer, netop med ønsket om fælles og gensidig islamisk forståelse. 
Hans aktive indsats for at fremme disse mål kulminerede d. 6. juli 1959 i, at 
overhovedet af den velkendte al-Azhar islamiske universitet, Muḥammad 
Shaltūt (d. 1963), anerkendte Tolver Shīʿismens jafaritiske retsskole som den 
femte gyldige retsskole. Siden midten af det 20. århundred og op til dato, 
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har den brede Sunnī hovedstrøm accepteret Shīʿisme som en gyldig og 
legitim denomination, trosretning og retsskole. 

 
Vel at mærke har der op igennem de sidste århundreder også eksisteret 

yderliggående Sunnī bevægelser, der ikke delte samme opfattelse som det 
brede Sunnī fællesskab. Gennem historiens gang har de i højere eller 
mindre grad været repræsenteret i Sunnī fællesskabet, hvor specielt 
wahhābitterne i Saudi Arabien udadtil og offentligt repræsenterede 
yderliggående Sunnī holdninger mod Shīʿisme. Eksempelvis kan fremhæves 
Karbalāʾ massakren i 1801 der blev udført af wahhābitter, hvor omtrent 
3.000-5.000 Shīʿa muslimer blev myrdet – dette udelukkende på baggrund 
af deres tilkendegivelse til Shīʿisme og efterlevelsen af denne overbevisning. 
Senere i 1927 ville de ledende lærde iblandt wahhābitterne udstede en 
kendelse (fatwa), hvor alle Shīʿa i Saudi Arabien skulle undergå tvungen 
konvertering ”til islam”. Op igennem det 19. århundred så tilsvarende 
bevægelser uden for den islamiske verden også dagens lys. Særskilt blev 
Salafī-bevægelsen (el. salafiyya-bevægelsen på dansk) til som et modsvar til 
den voksende vestlige dominans, hvor bevægelsen samtidig adopterede en 
stærk anti-Shīʿa position. Kampen mod vesten og Shīʿa er en del af Salafī-
bevægelsens vision om at genetablere islam i dets originale og sande form, 
hvor religionen skal renses for alle typer nyskabelser (bidʿa), angiveligt 
heriblandt Shīʿisme. Hele Shīʿa troen betragtes som værende af persisk 
oprindelse, hvor perserne beskyldes for at have tilføjet til islam 
zarathustriske, kristne, jødiske, gnostiske og oldpersiske elementer. 
Wahhābisme, Salafisme og andre radikale Sunnī bevægelser der enten 
polemiserer mod Shīʿisme eller bærer præg af anti-Shīʿa ideologiske 
holdninger, har specielt igennem de sidste tre årtier oplevet en stigning i 
momentum og styrke, særskilt efter etableringen af Den Islamiske Republik 
Iran i 1979. Paradoksalt nok udtrykte disse Sunnī reformbevægelser 
indledningsvis glæde over den islamiske revolution i Iran, hvor stemningen 
bar præg af en panislamisk retorik og ønske om en moderne republik hvor 
islam lå til grund for statens virke. Ikke længe efter revolutionen var ovre og 
Shīʿa troen blev stadfæstet som statsreligionen i Iran, gik det op for Sunnī 
bevægelser at den islamiske republik i Iran var en anderledes overbevisning 
end den islam de kæmpede for. Over de kommende årrækker ville en række 
begivenheder få radikale Sunnī bevægelser til at tage endnu større afstand 
fra den islamiske republik i Iran (specielt efter Irans officielle anerkendelse af 
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Syriens nedkæmpelse af det muslimske broderskabs revolte i 1982 og den 
længevarige Iran-Irak-krig mod daværende Sunnī-styrede Irak). Hertil var 
adskillige Sunnī bevægelser bekymret for den brede støtte Iran oplevede 
iblandt Sunnī befolkningsgruppen og ligefrem frygtede, at den naive Sunnī 
ungdom ville blev ’fristet’ af Irans krav på at være den første sande islamiske 
stat, og dermed acceptere Shīʿisme. Ud fra et politisk perspektiv var både 
radikale og Sunnī hovedstrømmen bekymret for ’Shīʿa halvmåneformen’ 
(hilāl al-shīʿī), der ville strække sig fra Iran gennem Irak, Syrien og Libanon. 
Radikale Sunnī bevægelsers tidligere polemik mod Shīʿisme havde fået nyt 
liv i efterspillet af revolutionen i Iran, hvortil der verserede nye rygter og 
polemik målrettet Shīʿa troen. Op igennem 1980’erne og 1990’erne har der 
samtidig været en voksende og vedvarende mediefokus på såkaldte ’Shīʿa-
Sunnī konflikter’ i alle dets former og facetter. Interne stridigheder i 
Mellemøsten og de efterhånden daglige etniske, kulturelle og religiøse 
konflikter er siden da blev en integreret del af muslimers hverdag. Her lever 
’Shīʿa-Sunnī’ debatten i bedste velgående, i praksis ved brændpunkterne og 
gennem mediet i dagligstuerne. 

 
I det brede muslimske fællesskab, på et samfundsmæssigt plan, har hele 

’Shīʿa-Sunnī’ debatten haft yderliggående konsekvenser for forsoningen af 
denominationerne. Med radikale Shīʿa og Sunnī ydrefløje, der hver især 
beskylder hinanden for at forvanske den originale og sande islam, er der 
inden for hovedstrømmen af Sunnīsme opstået et voksende behov, blandt 
lærde som lægmænd, for at tilbagevise Shīʿisme som en gyldig og legitim 
trostolkning. Det er næppe for meget sagt, at visse af disse såkaldte 
moderate Sunnī har fundet det i deres fordel at acceptere visse af de 
radikale Sunnī bevægelsers udlægning og litteratur, specielt hvad angår 
deres anti-Shīʿa ideologi og polemik.1 

 

 
1 Fokus er her på Sunnī polemik som den er målrettet mod Shīʿa troen. I og med Sunnīsme 

udgør majoriteten af muslimerne på verdensplan samt det at størstedelen af de islamiske statsmagter 
afspejler Sunnī troslæren, er den institutionaliserede eller offentlige retorik oftest for-Sunnīsme og 
mod-Shīʿisme, til tider ligefrem prydet af polemikken målrettet Shīʿismen. Dertil er den i endnu 
højere grad intens og energisk iblandt yderliggående og radikale Sunnī bevægelser i disse lande. 
Imidlertid er dette ikke identisk med, at der ikke også findes doktrinære, dogmatiske eller 
konservative puritanske Shīʿa, der ikke også polemiser mod Sunnīsme. 
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Et karakteristisk element ved radikale islamiske bevægelser er deres 
dualistisk syn på tilværelsen. Her er verden opdelt i gode kræfter som er 
repræsenteret af gruppens egen overbevisning, og onde kræfter, som 
repræsenterer gruppens modstandere. Dertil er det også ofte gældende, at 
disse radikale grupper anser frafaldende og afvigende medlemmer fra deres 
egen religion, som værende mere farefulde end medlemmer af andre 
religioner. Denne følgeslutning beror oftest på opfattelsen af, at 
modstandernes bedrageriske natur er en indefra trussel mod fællesskabets 
sande værdier og samtidig afholder fællesskabet fra at opnå det spirituelle og 
politiske idealer. Dette noget forenklet verdenssyn er fx gældende for de 
radikale Sunnī bevægelser, der her betragter Vesten, kristne og jøder som 
de ’eksterne andre’, hvor Shīʿa (og delvist Ṣūfī) anses som de interne afvigere 
og de der frafalder. Eksempelvis beskrev stamfaderen til den yderliggående 
Sunnī bevægelse Wahhābisme, Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb (d. 1792), 
Shīʿa som ”den største trussel (ashaddu al-ḍarar)” mod religionen. Dette i 
endnu højere grad end kristne og jøder. Senere og samtidige radikale Sunnī 
bevægelser har en tilsvarende retorik, hvor Shīʿa omtales som ”Guds 
fjender”, den forbandede sekt (ṭāʾifa al-malʿūna), det dæmonske fællesskab 
(umma al-shayṭāniyya), sygdommen og kræften i fællesskabet (saraṭān al-umma 
wa-maraḍuhā). 

Ibn Taymiyya (d. 1328) kan passende betragtes som stamfaderen til 
næsten alle moderne anti-Shīʿa bevægelser. I sine religiøse kendelser (fatwa) 
og korte afhandlinger, ville Ibn Taymiyya retfærdiggøre for sin udlægning 
af, at Shīʿa skal betragtes som vantro (kāfir), selvom de gjorde krav på at tro 
på Koranen og profeten Muḥammad. Han anså, at enhver der ikke 
bekendte sig fuldt ud til alle islamiske kendelser (sharīʿa), skulle bekæmpes for 
at skabe splittelse (fitna) i fællesskabet. Det var punkter som forvanskning 
(taḥrīf) af Koranen, afvisningen af Sunnī overleveringstraditioner (ḥadīth) og 
alle profetens fæller (ṣaḥāba) som sandfærdige, der af Ibn Taymiyya blev 
anset som elementer i Shīʿa troen, som giver anledning til deres 
fordømmelse. Dertil kan passende tilføjes de praksisser som Sunnī finder 
forældet, navnlige nydelsesægteskab (mutʿa), forsigtighedsforstillelse (taqiyya) 
og femtedel-beskatningen (khums). I øvrigt anses forbøn (tawassul), 
helgenbesøg (ziyāra), særskilt som den er praktiseret af Shīʿa, også som 
nyskabelse i religionen og brud på Guds enhed. Fundamentet for radikale 
Sunnī bevægelser, der vil rense islam fra nyskabelser, har været at vende 
tilbage til den oprindelige og sande islam som praktiseret af profeten 
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Muḥammad. Ved at stå på skuldrene af giganter som Ibn Taymiyya og 
Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb fra henholdsvis det 8./14. og 12./18. 
århundred har de ikke helt formået at føre deres ideologi tilbage til 
profetens æra, selvom de også refererer til andre tidligere lærde der kun 
delvist deler deres perspektiver. I denne kontekst forekommer det 
paradoksalt, at de vil vende tilbage til en æra der ikke har eksisteret, samt 
det, at de individer som de betragter som forfædre, hverken var særlig store 
eller velansete lærde i deres egen epoke, tværtimod. 
 

 
 

I Danmark, Skandinavien og store dele af Europa, er alle de forskellige 
religiøse bevægelser i højere eller mindre grad repræsenteret i de muslimske 
befolkningsgrupper. Størstedelen, uafhængige af trosretning og -tolkning, 
kan betragtes som et bredt ’midterparti’, der alle tager afstand fra islamisk 
radikalisme. Som værende minoritetsoverbevisninger i værtslandene har 
disse muslimske midterpartier eller hovedstrømme accepteret religionens 
pluralistiske natur. I langt højere grad forholder de sig til nuet, hvor 
eksistensen af Shīʿa og Sunnī troen er en åbenlys realitet, end at modkæmpe 
modpartens overbevisning eller tilstedeværelse. Denne kategori af muslimer 
udgør også størstedelen af muslimerne i Danmark. Her eksisterer der en 
gensidig respekt over for hinanden, hvor det til tider også forenes om en 
fælles muslimsk sag. Eksempelvis har Imam Ali Moskéen (Shīʿa), Det 
Islamiske Trossamfund i Danmark (Sunnī) og en lang række andre 
organisationer deltaget i fælles initiativer, fx ved den ’internationale Quds 
dag’. Her danner de muslimske organisationer fælles front, akkurat på tværs 
af trosretninger og -tolkninger, i demonstration mod de undertrykkende 
israelske besættere og i solidaritet med det palæstinensiske folk. Lignende 
protester blev set i kølvandet af karikaturtegningerne af profeten 
Muḥammad. Imidlertid finder de ultrakonservative og radikale muslimske 
grupperinger det ligefrem uislamisk at forsone sig med muslimer af en 
anden overbevisning. For dem retfærdiggør midlet ikke målet og hermed er 
det at gå i fælles front med den ’interne fjende’ i kamp mod eksterne kræfter 
en absurd paradoks. 

Iblandt Shīʿa eliten i Danmark er diskussionen om den sande islamiske 
ånd og identitet ligeså central som den iblandt radikale Sunnī grupperinger 
i landet, selvom førstenævnte gruppe ikke går rundt og beskylder modparten 
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for åbenlyst frafald (takfīr) eller ligefrem vantro (kāfir). Nok snarere er 
opfattelsen den, at det er uvidenhed eller frygt for det ukendte, der pryder 
radikale Sunnī bevægelsers opfattelse. Til trods for at Shīʿa eliten er bevidste 
om, at radikale Sunnī bevægelsers tilstedeværelse både er til at finde i den 
vestlige og islamiske verden, differentieres mellem disse. For til trods for at 
Sunnī hovedstrømmen i vesten er førstehåndsvidner til religionernes 
pluralistiske natur, forekommer det forundrende at radikale Sunnī 
bevægelser i sådanne udviklede lande med diverse etniske, kulturelle og 
religiøse forskelle, stadig fastholder deres snæver dualistiske syn på 
tilværelsen. 

Udover disse så at sige intellektuelle debatter mellem Shīʿa eliten og 
andre muslimske grupper, der også fordyber sig i de islamiske grundtekster, 
er også den noget brede daglige Shīʿa-Sunnī gnist. Som en 
minoritetsoverbevisning i Danmark, der primært er samlet i større danske 
byer, er gnist i den daglige omgang eller nære tilværelse uundgåeligt. Den 
almene Shīʿa oplever oftest dette i from af Sunnī polemik på gadeplan. 
Stigmatiserede emner, verserede rygter og kritik af de nu særskilte Shīʿa 
religiøse riter og ritualer—specielt imamatet, forsigtighedsforstillelse, 
nydelsesægteskab og forbøn—er alle omdiskuterede emner. Disse såkaldte 
Sunnī ’angreb’ på Shīʿas overbevisning resulterer oftest i, at Shīʿa 
lægmanden finder sig forpligtet til at undersøge de historiske og religiøse 
forskelle og fremhæve belæg for sin udlægning for at kunne tilbagevise 
’Sunnī kravet’. Denne så at sige forsvarsmekanisme fører til tider begge 
parter ud i en større videns søgen iblandt deres egne lærde, skrifter eller 
bagland, hvorefter de hver især bekræfter deres egen opfattelse over for 
modparten – begge med beviser for deres ret. I ny og næ finder disse 
debatter også sted i en oprigtig og åben søgen efter den sande islam, hvor 
begge parter (eller mindst en af dem) igennem dialog overbeviser 
modparten om overlegenheden af deres trostolkning og -retning. Iblandt 
Shīʿa fællesskabet i Danmark er der adskillige Sunnī, der senere har antaget 
Shīʿa troen som resultat af sådanne åbne debatter. Hvad der generelt får 
dem til at ændre trostolkning er deres tidligere fejlagtige forståelse af 
Shīʿisme, myter og stigmatisering af Shīʿa riter og ritualer og de talrige 
beviser i grundteksterne, der underbygger Ahl al-Bayts krav på imamatet. 
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Indeks 

Emneord er alfabetisk ordnet. Den bestemte artikel al (altid efterfulgt af 
en bindestreg) er ikke inkluderet i indekseringen, således figurer ’al-
Zahrāʾ’ under bogstavet Z. Der hvor der findes dækkende danske 
betegnelser for islamiske termer, er emnet indekseret under den danske 
betegnelse – hvis nødvendigt er der blevet inkluderet en henvisning fra 
originalbetegnelsen, fx henviser ’wuḍūʾ’ til ’abdest’ og ’Idrīs’ til ’Enok’. 
Patronymer, person- og kaldenavne er blevet listet efter den mest gængse 
brug. 
 

 
 
  

Ābah, 247 
(al-)ʿAbbās (al-Ḥusayns halvbroder), 

90, 91 
mausoleum, 94 

(al-)ʿAbbās (profetens onkel), xxvii, 
55, 61, 188 
søn (se ʿAbd Allāh b. al-ʿAbbās).  

ʿAbbās I, Shah, 122 
abbasider, 79, 105, 107, 116, 118, 119, 

121, 128, 130, 132, 133, 188, 194, 
208, 238, 244, 245, 255 
dynasti, xxvii, 55, 105, 109, 110, 

113, 115, 121, 188, 293 
ʿAbd Allāh (profetens fader), xxvii, 30 

broder (se Abū Ṭālib).  
ʿAbd Allāh al-Afṭaḥ (Mūsā al-Kāẓims 

halvbroder), 200 
fraktion (se Faṭḥiyya).  

ʿAbd Allāh al-Aḥwaṣ, 244 
ʿAbd Allāh b. al-ʿAbbās, 62, 70, 73, 

76, 140, 141, 147, 290, 292 

bog, 300 
fader (se al-ʿAbbās).  

ʿAbd Allāh b. Abd al-ʿAzīz (monark), 
268, 269 

ʿAbd Allāh b. ʿAmr b. al-ʿĀṣ, 299 
ʿAbd Allāh b. ʿAmr b. al-Ḥarb al-

Kindī, 187 
ʿAbd Allāh b. Ḥasan (se Muḥammad 

al-Nafs al-Zakiyya).  
ʿAbd Allāh b. Jaʿfar al-Ḥimyarī al-

Qummī, 300 
ʿAbd Allāh b. Muʿāwiya, 179, 186 
ʿAbd Allāh b. Muḥammad b. Dāʾūd 

Hāshimī, 126 
ʿAbd Allāh b. Muʿāwiya b. ʿAbd 

Allāh al-Ṭayyār, 179, 186 
ʿAbd Allāh b. Sabaʾ (Wahb) al-

Ḥamdānī, 144, 179, 181, 191, 211 
fraktion (se Sabāʾiyya).  

ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. al-Khaṭṭāb, 
63, 70 
fader (se ʿUmar).  
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ʿAbd Allāh b. Wahb al-Rāsibī, 77, 78 
ʿAbd Allāh b. al-Walīd b. ʿUthmān b. 

ʿAffān, 169 
ʿAbd Allāh b. al-Zubayr (kalif), 73, 

93, 96, 98, 101, 155, 165, 349 
ʿAbd Allāh al-Rāwandī, 188 
ʿAbd al-Ḥasan ʿAlī, 206 
ʿAbd al-Jabbār b. ʿAbd Allāh al-

Muqriʾ al-Rāzī, 294 
ʿAbd al-Malik b. Marwān (5. 

umayyadisk kalif), 98, 103, 110 
ʿAbd Manāf (profetens tipoldefader), 

xxvii 
ʿAbd al-Muṭṭalib (se hashimitter).  
ʿAbd al-Raḥmān b. Abī Bakr, 105 

broder (se Muḥammad b. Abī 
Bakr).  

fader (se Abū Bakr).  
søster (se ʿĀʾisha).  

ʿAbd al-Raḥmān b. Abī Laylā, 81 
ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAmr b. Muljam 

al-Murādī, 79 
ʿAbd al-Raḥmān b. al-Ashʿath, 244 
ʿAbd al-Raḥmān b. ʿAwf, 33, 62, 63 
ʿAbd al-Raḥmān Jalal al-Dīn al-

Suyūṭī (se al-Suyūṭī).  
ʿAbd al-Ṣāliḥ (= Mūsā al-Kāẓim, 7. 

imam).  
ʿAbd Shams (umayyadernes 

forfader), xxvii, 22, 53 
ʿAbd Shams-klanen, 53 
abdest (wuḍūʾ), 336, 372, 377, 403 
Abraham (profet), xxi, 316, 319, 327 

duʿāʾ, 359 
gudsmand, 173 
koranisk basis, 3, 16, 18, 19 
offer, 406 
som imam, 170, 329 
ægtefælle (Sarah), 19 

Abū al-ʿAbbās al-Rāwandī, 188 
fraktion (se Rāwandiyya).  

Abū ʿAbd Allāh (se Jaʿfar al-Ṣādiq, 6. 
imam).  

Abū ʿAbd Allāh b. Muḥammad b. 
Khālid al-Ṭayālisī al-Tamīmī, 292 

Abū ʿAbd al-Raḥmān al-Sulamī, 81 
Abū ʿAlī Muḥammad, 245 
Abū al-ʿĀṣ, xxvii 
Abū al-Aswad al-Duʾalī, 81, 143 
Abū Bakr (1. historisk kalif), 5, 15, 30, 

32, 36, 40, 57, 58, 61, 62, 71, 105, 
142, 144, 149, 153, 171, 216, 311, 
354 
broderskab (ritual), 33 
datter (se ʿĀʾisha og Asmāʾ).  
kalifembede, 101, 190, 191 
nominering, 58, 59 
præcedens (sābiqa), 45 
succession, 23, 181 
søn (se Muḥammad og ʿAbd al-

Raḥmān b. Abī Bakr).  
Abū Bakr al-Mardawayh, 38 
Abū Dharr al-Ghiffārī, 64, 142, 196, 

234, 257 
bog (Kitāb al-Khutba), 300 

Abū al-Fatḥ ʿUbayd Allāh al-
Qushayrī, 295 

Abū al-Futūh Rāzī, 294 
Abū Ḥamza al-Thumālī, 98 

duʿāʾ, 405 
Abū Ḥanīfa, 110, 113 
Abū Hāshim, 101, 105, 179, 184, 185, 

186, 187, 188, 191 
fader (se Muḥammad b. al-

Ḥanafiyya).  
fraktion (se Kaysāniyya).  

Abū al-Ḥusayn (= Imam ʿAlī, 1. imam).  
Abū Jaʿfar Aḥmad b. ʿĪsā al-Ashʿarī, 

204 
Abū Jaʿfar Aḥmad b. Muḥammad b. 

ʿĪsā b. ʿAbd Allāh, 246 
Abū al-Jārūd, 104 



 Indeks 431 

 

Abū al-Jārūd b. Ziyad b. Mundhir 
al-ʿAbdī, 191 
fraktion (se Jārūdiyya).  

Abū Karīb (Kurayb) al-Darīr, 185 
fraktion (se Karībiyya).  

Abū Khālid al-Kābulī, 98 
Abū Khaṭṭāb al-Asadī, 179, 194, 198 

fraktion (se Khaṭṭābiyya).  
Abū Lahab (profetens onkel), xxvii, 

31 
Abū Manṣūr al-ʿIjlī, 192 

fraktion (se Manṣūriyya).  
Abū Mūsā al-Ashʿarī, ʿAbd Allāh b. 

Qays, 76, 77, 244 
Abū Muslim al-Khurāsānī, 186 
Abū Nuʿaym, Aḥmad b. ʿAbd Allāh 

al-Iṣfahānī, 415 
Abū Saʿīd al-Jannābī, 267 
Abū Ṣalt al-Harawī, 298 
Abū Sufyān, xxvii, 61, 148, 149 

søn (se Muʿāwiya).  
Abū Ṭāhir, 267 
Abū Ṭālib (profetens onkel), xxvii, 12, 

29, 31, 32, 56, 80, 195 
søn (se Imam ʿAlī, 1. imam).  

Abū Turāb (= Imam ʿAlī, 1. imam).  
Abū ʿUbayda al-Jarrāḥ, 58 
al-Abwāʾ, 112 
Adam (profet), 40, 173, 319 

gudsmand, 173 
koranisk beskrivelse, 3, 16, 320 
profetisme, 213, 216, 319 
ægtefælle (se Eva).  

adhān (se bønnekald).  
Adhruḥ, 77 
ʿadl (se retfærdighed).  
ʿAḍud al-Dawla, 94 
ʿAffān, xxvii 
Afghanistan, 79, 189, 233, 235, 236, 

385 
Afrika (nord), ix, 232, 233 

Afsaruddin, Asma, 45 
afskedsvalfart, profetens, 2, 36, 47, 

408 
tale (se Ghadīr Khumm).  

Afṭaḥiyya (se Faṭḥiyya).  
aften (ʿishāʾ), 334, 338 
Afwāj al-Muqāwama al-Lubnāniyya 

(se Amal).  
Āghā Muḥammad Shah, 116 
āḥād-traditioner (enkelte udsagn), 

255, 280, 281 
Ahl al-Bayt, xix–xxii, 3, 4, 37, 40, 41, 

52, 54, 64, 65, 88, 95, 97, 103, 133, 
138, 139, 143, 146, 147, 149, 151, 
152, 153, 157, 158, 161, 162, 164, 
166, 169, 171, 192, 197, 198, 203, 
216, 218, 222, 223, 249, 274, 275, 
277, 279, 289, 290, 325, 330, 341, 
361, 362, 364, 371, 378, 379, 380, 
381, 392, 414 
autoritet, 208 
Beskyttelsen af Fællesskabet 

(beretning), 42 
forbøn, 404 
helgenbesøg, 353, 354, 355 
koranisk basis, 19, 21, 22, 23, 25, 

26, 27, 28 
Noas Ark (beretning), 41 
overlevering (se thaqalayn).  
position, 3, 12, 27, 42, 61 
ritual praksis, 334, 345, 346 
saqīfa, 60 
slægtstræ, xxviii, 105 
sædvane, 297, 299, 302, 372, 374, 

375, 381 
walāya, 155, 157, 160, 163, 164 

Ahl al-Ḥadīth, 277, 282, 283 
Ahl al-Kisāʾ (jf. Ahl al-Bayt), xx, xxii, 

23, 163, 196 
ahl al-sunna wa al-jamāʿa (’folket af 

sædvanen og fællesskabet’), 5 
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Ahl-e Ḥaqq, 182–83 
Aḥmad b. Ḥanbal, xxi, 23, 33, 38, 

301, 330 
Aḥmad b. Ḥarb, 118, 298 
Aḥmad b. Junayd al-Iskāfī, 278, 279 
Aḥmad b. Muḥammad b. Khālid al-

Barqī, 300 
Aḥmad b. Mūsā al-Kāẓim, 202 

fraktion (se Aḥmadiyya).  
Aḥmadiyya, 202–3 
al-Aḥsāʾ, 268, 269 
Ahvaz, 122, 247 
ʿĀʾisha, 40, 71 

beklikkelsen af, 16 
broder (se ʿAbd al-Raḥmān og 

Muḥammad b. Abī Bakr).  
fader (se Abū Bakr).  
oprør, 69, 71, 73, 143 
som autoritet, 60 

Akhbāriyya, 247, 275, 282–83, 283, 
285–86, 293, 305, 307, 383 
term, 285 

Āl al-ʿAbāʾ (se Ahl al-Kisāʾ).  
Āl Khalīfa styre (se Bahrain, styre).  
ʿAlāʾ b. al-Ḥaḍramī, 238 
ʿAlam al-Hudā, 214, 254, 279, 280, 

306 
skole, 255, 281 

alawier, 181, 183, 204 
alawitter (se alawier).  
ʿAlawiyya (se Nuṣayriyya).  
Albanien, 230 
alevier, 183 
ʿAlī al-Aṣghar, 91 
ʿAlī b. Abī ʿAqīl al-ʿAmmānī, 278, 279 
ʿAlī b. Abī Ṭālib (se Imam ʿAlī, 1. 

imam).  
ʿAlī b. Aḥmad al-Naysābūrī, 28 
ʿAlī b. al-Ḥusayn (se ʿAlī Zayn al-

ʿĀbidīn, 4. imam).  

ʿAlī b. Muḥammad (se ʿAlī al-Hādī, 
10. imam).  

ʿAlī b. Muḥammad b. al-Ḥanafiyya, 
185, 186 

ʿAlī b. Muḥammad al-Sāmarrī, 134 
ʿAlī b. Mūsā (se ʿAlī al-Riḍā, 8. 

imam).  
ʿAlī b. Wuṣayf al-Nāshiʾ, 277, 279 
ʿAlī al-Hādī (10. imam), 129, 132, 203, 

206, 207, 221, 246 
biografi, 126–29 
efterkommer, xxviii 
fader (se Muḥammad al-Jawād.  
fraktion (se Nuṣayriyya).  
imamat, 220 
mausoleum, 129, 131 
søn (se Ḥasan al-ʿAskarī, 11 imam).  

ʿAlī al-Riḍā (8. imam), 110, 115, 123, 
202, 203, 220, 245, 247, 292 
biografi, 116–23 
bog (al-Risāla al-Dhahabīyya), 123 
efterkommer, xxviii 
fader (se Mūsā al-Kāẓim, 7. 

imam).  
imamat, 197 
mausoleum, 122, 408 
som guddom, 196 
søn (se Muḥammad al-Jawād, 9. 

imam).  
ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn (4. imam), 6, 

100, 105, 168, 169, 171, 266, 330, 
362, 398, 405 
biografi, 95–100 
bønnesamling (se Ṣaḥīfa al-

sajjādiyya).  
efterkommer, xxviii 
fader (se al-Ḥusayn, 3. imam).  
imamat, 161–66, 183, 188 
søn (se Muḥammad al-Bāqir, 5. 

imam).  
tidsalder, 167 
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Alī-ilāhī (se Ahl-e Ḥaqq).  
ʿallāma (titel), 383 
almisse (ṣadaqa), 22, 54, 60, 132, 339 
almisseskat (zakāt), 22, 25, 54, 312, 

334, 339–40 
(al-)Ālūsī, Maḥmūd b. ʿAbd Allāh, 65 
Amal, 262, 263 
Amerika, 229 
amerikanske ledet invasion, Irak (se 

Irakkrigen).  
ʿĀmila-stammen, 258 
ʿĀmil-bjerget (se Jabal ʿĀmil).  
al-Amīn (6. abbasidisk kalif), 117, 121 
(al-)Amīnī, ʿAbd al-Ḥusayn 

bog (al-Ghadīr), 38 
Amīr al-Muʾminīn (se Imam ʿAlī, 1. 

imam).  
Amir-Moezzi, Mohammad Ali, 210 
ʿĀmir-stammen, 48 
ʿAmmār b. Yāsir, 63, 65, 70, 73, 75, 

142, 196, 234, 351 
ʿAmmar-stammen, 259 
ʿAmr b. ʿAbd Wudd, 34 
ʿAmr b. al-ʿĀṣ, 74, 75, 76, 77, 79 
al-ʿAmrī (se Muḥammad og ʿUthmān 

b. Saʿīd al-ʿAmrī).  
al-Amthāl (eksegese, se al-Shīrāzī, 

Nāṣir Makārim).  
amulet (taʿwīdh), 361 
analogisk udledning (qiyās), 276, 307 
andagt (se duʿāʾ).  
Andorra, 230 
Anṣār, 15, 57, 59, 60, 70, 74, 82, 142 
(al-)Anṣārī, Murtaḍā (sheik), 284 

skole, 275, 284 
Anthony, Sean, 211 
Antikrist (Dajjāl), 331 
antinomism (ibāḥa), 178, 195, 204, 

205, 268 
antropomorfisme (tashbīh), 179, 254, 

294, 318 

apostel (rasūl), 326, 327, 328, 329 
ʿaql (se begrundelse).  
araber, 31, 40, 42, 52, 57, 99, 106, 141, 

148, 149, 237, 246, 316 
Arabisk Hav, Det, 265 
Arabiske Halvø, Den, 238, 265, 267, 

271 
Arafat, 169, 335, 363, 406 
arbaʿīn (fyrretyvende dag), 94, 390 
Ardashīr I, 238 
Aron (profet), 36, 40, 41, 46, 193, 319 

’Arons position’, 36, 45 
koranisk beskrivelse, 17, 19 

Arveret (irth), 347 
(al-)Aṣbagh b. Nubāta, 292 
Aserbajdsjan, 235, 236 
Aṣḥāb al-Kisāʾ (se Ahl al-Kisāʾ).  
Ashāʿira-stammen, 246 
al-Ashʿarī, Saʿd b. Mālik b. ʿĀmir, 

244 
ashʿarisme, 295, 309, 317, 318, 333 
ashʿariter (se ashʿarisme).  
Ashʿar-klan, 244 
(al-)Ashʿath b. Qays al-Kindī, 75, 76, 

78, 79, 85 
stamme (se Kindi-stammen).  

Ashkelon, 93 
ʿĀshūrāʾ, 91, 93, 94, 310, 390, 395, 

396, 403 
ziyāra, 395 

Asien, 229 
syd, 232 
sydvest, 265 

ʿaskar, 129 
(al-)ʿAskarī (se Ḥasan al-ʿAskarī, 11. 

imam).  
Asmāʾ bt Abī Bakr, 349 

fader (se Abū Bakr).  
al-Astarābādī, Muḥammad b. Amīn, 

247, 283, 285, 286 
skole, 282, 286 
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ayatollah, 382, 384 
efterleve en, 215 

ʿAyn al-Warda, slaget ved, 97, 165 
(al-)ʿAyyāshī, Abū al-Naḍr, 104, 291–

92, 292, 293, 295 
Ayyūb (se Job).  
ayyubider, 259 
(al-)Azhar, 94, 348, 409 

  
Badr, slaget ved, 34, 341 
Bagdad, 88, 105, 114, 116, 117, 120, 

121, 124, 125, 126, 129, 221, 245, 
246, 254, 255, 256, 259, 292, 294 

Bahrain, 225, 235, 236, 237–42, 265, 
267, 286, 386, 387, 388, 402 
befolkning, 237, 270 
Danmark (se Danmark, dansk-

bahrainer).  
Shīʿismens oprindelse, 238–39 
styre (Āl Khalīfa), 239–42 

al-Baḥrānī, Hāshim b. Sulaymān, 
296 

Baḥrayn (se Bahrain).  
Bajaliyya, 202 
Banū ʿIjlī, 192 
Banū Umayya (se umayyader).  
Banū-præfiks, xviii 
Baqīʿ al-Gharqad (gravplads), 85, 98, 

103, 110, 267, 342 
(al-)Bāqir (se Muḥammad al-Bāqir, 5. 

imam).  
Bāqiriyya, 193 
Baqiya Allāh (’Guds påmindelse’), 

131 
barmakider, 117 
Barzakh (skærsilden), 322, 325, 350 
Bashīriyya, 202 
Baṣra 

by, 72, 73, 108, 114, 122, 154, 197, 
204, 234, 267 

folket, 96, 155, 156, 163 

slag nær (se Kamelslaget).  
(al-)Baṣrī, Ḥasan, 291 
Baʿth (se Baathpartiet).  
bāṭin (esoterisk), 172, 174, 175, 292, 376 
Batriyya, 190, 191 
Bāvandid-dynastiet, 247 
bayʿa (troskabsløfte), 58, 70, 71, 77, 82, 

84, 88, 90, 117, 118, 120, 142, 146, 
151, 155, 158, 170, 171 

Bayān b. Samʿān al-Nahdī, 179, 187 
fraktion (se Bayāniyya).  

Bayāniyya, 187–88, 192 
Bayhaq, 247 
al-bayt, xx 
al-bayt al-ʿatīq (’Ældgamle Hus’), xx, 

342 
al-bayt al-ḥarām (’Hellige Hus’), xx, 

342, 354 
bayt al-māl (statskasse), 70 
al-bayt al-maʿmūr, xx 
al-bayt al-maqdis (’Helligdommen’), 

335 
Bazīghiyya, 194–95, 195 
bederetningen (qibla), 334, 335, 342, 

404 
begrundelse, 276, 307–8, 396 

dialektisk, 308 
Beirut, 259, 260, 296 
Bekaadalen (Biqāʿ), 259, 260, 261 
Belgien, 229 
bidʿa (nyskabelse), 305, 337, 338, 347, 

353, 410 
bidʿa ḥasana (’god nyskabelse’), 338 
Biḥār al-Anwār (al-Majlisī, 

Muḥammad Bāqir), 38, 303 
(al-)Bihbahānī, Waḥīd (sheik), 275 

skole, 284 
Bilqīs (se Saba, dronning af).  
Blå Moské (Mazār-e Sharīf), 79 
Bosnien-Hercegovina, 230 
buddhisme, 183 
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(al-)Bukhārī, Muḥammad b. Ismāʿīl, 
xxi, 38, 301 

Bulgarien, 229, 236 
Butriyya (se Batriyya).  
buyider, 94, 116, 122, 129, 133, 247, 

258, 306 
byzantinere, 124 
Byzantinske Rige, Det, 131 
’bæstet’ (fra jordens indre), 323 
bønnekald, 88, 336–37, 377, 395 

fejlopfattelse, 337 
Baathpartiet, 255 

  
Carsten Niebuhr, 239 
Coalition Provisional Authority 

(CPA), 255, 256 
Cook, Michael, xii 
Corbin, Henry, xi 
cyklus (rakaʿ), 338 

  
Dajjāl (se Antikrist).  
Damaskus, 64, 77, 79, 92, 93, 95, 102, 

105, 106, 257 
Danmark, 230, 231, 232 

dansk-bahrainer, 237 
dansk-iraker, 253 
dansk-iraner, 243 
dansk-libaneser, 257 
moské, 244 
Shīʿa menigheder, 385 

dār al-ḥarb, 343 
dār al-islām, 343 
David (profet), 61, 319 

koranisk basis, 17, 20 
Dāwūd (se David).  
dhikr, 360 
Dhū al-Faqār, 34 
Dhū al-Ḥijja, 342, 390, 405–9 
Dhū Ḥusum, 88 
Dhuʾl Kifl (se Ezekiel).  

Dhū al-Qaʿda, 390 
dialog, 271, 297, 414 
Dīn-e Dawlat (’Statens religion’), 249 
Dīn-e Millat (’Folkets religion’), 249 
(al-)Dinniya, 259 
Djebli, Moktar, 81 
druser, 257, 261 
duʿāʾ, 91, 337, 355, 357–58, 359, 360, 

361, 362, 364, 365, 369, 370, 372, 
377, 379 
koranisk, 358–60 

duʿāʾ Abū Ḥamza al-Thumālī, 405 
duʿāʾ al-Iftitāḥ (’Fastebrydnings 

Duʿāʾ’), 366 
duʿāʾ jawshan al-kabīr, 365, 404 
duʿāʾ Kumayl (’Kumayls Duʿāʾ’), 370, 

379 
duʿāʾ al-tawassul (’forbøns 

bønfaldelse’), 379 
Dūmat al-Jandal, 77 

  
eftermiddag (ʿaṣr), 334, 338 
Egypten, 78, 93, 221 
Eid-fester, 391 

fastebrydningensfesten (ʿīd al-fiṭr), 
379, 390, 399 

Ghadīr-festen (ʿīd al-ghadīr), 390, 
408 

offerfesten (ʿīd al-ʾadḥā), 390, 405, 
406, 407 

Elias (profet), 319 
koranisk basis, 17 

Elisa (profet), 319 
koranisk basis, 17 

’Elokvensens Stil’ (se Nahj al-Balāgha).  
engel, xxi, 19, 172, 209, 322, 324, 326, 

328, 359, 371 
ærkeengel (se Gabriel og Michael).  

Enok (profet), 319 
koranisk beskrivelse, 16 
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Estland, 230 
Eufrat, 72, 74, 89, 90, 97, 159 
Europa, ix, 226, 237, 257, 265, 391, 

399 
muslimer, 229, 233, 264, 413 

Eva (Adams ægtefælle), 320 
Ezekiel (profet), 319 
Ezra, 350 

  
Fadak 

landområde (arv), 60, 61, 102 
slaget ved, 34 

Faḍl Allāh, Muḥammad Ḥusayn 
(storayatollah), 215, 296–97, 386, 
388 
eksegese (Min Waḥy al-Qurʾān), 296 

(al-)Faḍl b. al-Rabīʿ (vesir), 114, 117 
(al-)Faḍl b. Sahl (vesir), 117, 120 
Faḍl b. Shādhān, 210, 275 
Fahd b. Abd al-ʿAzīz (monark), 268 
faqīr (se fattige).  
farao, 315, 322, 351 
Fars, 122 
faste (ritual praksis), 339 
fastemåned (se Ramaḍān).  
Faṭḥiyya, 200–201, 203, 245 
Fāṭima (profetens datter), xvi, xxii, 

xxiv, 4, 58, 60, 85, 133, 143, 163, 
165, 172, 189, 196, 216, 266, 354, 
408 
datter (se Zaynab).  
efterkommer, xxviii, 44, 57, 67, 

100, 330, 332 
skriftrulle, 217, 300 
som autoritet, 167 
som del af Ahl al-Bayt, xx, 4, 23, 

27, 167 
søn (se al-Ḥasan og al-Ḥusayn).  
udtalelse af kutyme, xviii, 378 
ægtefælle (se Imam ʿAlī, 1. imam).  
ægteskab, 34, 40, 43, 56 

’Fāṭima al-Maʿsūma’ (se Fāṭima bt 
Mūsā).  

Fāṭima bt Asad (Imam ʿAlīs moder), 
29, 80 

Fāṭima bt Mūsā (= ’Fāṭima al-
Maʿsūma’, Imam ʿAlī al-Riḍās 
søster), 122, 408 

fatimider, 199, 258, 259, 266 
fattig (faqīr), 14, 15, 21, 22, 40, 339, 

340, 341, 378 
fayʾ, 87 

koranisk, 21, 22, 53 
femtedel-skat, en (khums), 53, 132, 221, 

222, 334, 379, 412 
doktrin, 341–42 
koranisk, 21 

Finland, 230 
fiqh (se retsvidenskab).  
fjorten fejlfrie (jf. Ahl al-Bayt), xxii, 

374 
fleksibelt ægteskab (se 

nydelsesægteskab).  
folkekirke, 232 
forbøn (tawassul), 310, 316, 342, 352–

53, 354, 357, 361, 378, 379, 404, 
412, 414 
duʿāʾ (se duʿāʾ al-tawassul).  

Forende Nationer (FN), 239 
Forenede Arabiske Emirater, 236, 

265, 386 
forsigtighedsforstillelse (taqiyya), 189, 

199, 216, 267, 351–52, 412, 414 
forudbestemt, xxiii, 2, 4, 11, 198, 216, 

222 
skæbne, 317, 333 

Frankrig, 229, 231 
fredagsbøn, 40, 87, 118, 165, 334, 338, 

360, 378, 400 
frihed, 153, 158, 264 
Furāt b. Furāt al-Kūfī, 104, 292, 295 
al-Furqān (se Sondringen).  
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furūʿ al-dīn (se religionens grene).  
Færøerne, 230 
før-islam, 8, 13, 22, 50, 51–57, 62, 

244, 251 
arv, 188 
praksis, 310 
slægtsrelation, 12 
stammesamfund, 147 
  

Gabriel (ærkeengel), xxi, 34, 36, 146, 
192, 196, 197, 298, 365 

Galilæa (Jalīl), 258 
genopstandelsen (maʿād), doktrin, 

321–26 
Georgien, 229 
Ghādhiriyya, 89, 93 
Ghadīr Khumm, 2, 36, 47–51, 80, 

138, 141, 144, 145, 171, 408 
overlevering, 37, 47 
slette, 47 

al-Ghāʾib (’den skjulte’), 131 
ghasl (vaske, jf. abdest), 336 
ghayba (se okulation).  
(al-)Ghazālī, Abū Ḥāmid, 289, 311 
Ghulāt (’overdriver’), 178, 179, 181, 

182, 187, 188, 189, 191–97, 198, 
204, 210, 212, 213, 214, 258, 276, 
293, 294, 316, 409 
teologiske bevægelse, 209–12 

Ghuluww (se Ghulāt).  
Ghurābiyya, 196–97 
Gibraltar, 230 
gnosticisme, 180, 252, 309, 410 
Gog og Magog, 323 
Goldziher, Ignác, xx 
Gorgan, 244, 247 
Grækenland, 230 
Guds enhed (tawḥīd), doktrin, 7, 18, 

312, 313–18, 353 

  
al-Hādī (4. abbasidisk kalif), 114, 115 
(al-)Hādī (se ʿAlī al-Hādī, 10. imam).  
Ḥafṣa, 72, 293 

fader (se ʿUmar).  
ḥajj (se Store Valfart, Den).  
(al-)Ḥajjāj b. Yūsuf al-Thaqafī, 244 
al-Ḥakam b. ʿUtayba, 168 
ḥalāl, 380, 400 
Ḥamad bin ʿĪsā (monark), 239, 240 
Hamdān-klanen 

Hamdan-klanen, 258 
Ḥamza (profetens onkel), xxvii, 355 
Hansen, Henny Harald, 394 
Ḥaraka Amal (se Amal), 262 
Ḥarb, xxvii 
Ḥarbiyya, 187 
Ḥārithiyya (se Ḥarbiyya).  
Ḥarīz b. ʿAbd Allāh, 291 
Harra, slaget ved, 95 
Hārūn (se Aron).  
Hārūn al-Rashīd (5. abbasidisk kalif), 

114, 115, 117, 121, 127, 220 
al-Ḥasāʾ (se al-Aḥsāʾ).  
al-Ḥasan (2. imam), xx, xxi, xxviii, 

27, 28, 35, 56, 65, 67, 73, 80, 86, 
87, 94, 98, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 154, 155, 163, 164, 165, 
167, 184, 186, 187, 193, 196, 199, 
201, 203, 216, 218, 266, 398 
abdicering, 152, 155, 164 
bedstefader (se Muḥammad, 

profet).  
biografi, 82–86 
broder (se al-Ḥusayn, 3. imam).  
efterkommer, 189 
fader (se Imam ʿAlī, 1. imam).  
fejring af fødsel, 401 
imamat, 5, 7 
mausoleum, 85 
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moder (se Fāṭima, profetens 
datter).  

som arvtager, 146 
som del af Ahl al-Bayt, 4, 23 
som fredsmand, 152 
som profetens barnebarn, 43 

Ḥasan al-ʿAskarī (11. imam), 131, 132, 
201, 204, 205, 206, 221, 275, 291, 
330 
biografi, 129–31 
bog (Tafsīr al-ʿAskarī), 291 
efterkommer, xxviii 
fader (se ʿAlī al-Hādī).  
imamat, 207 
mausoleum, 131 
søn (se Muḥammad al-Mahdī).  

Ḥasan b. ʿAlī (se al-Ḥasan, 2. imam 
eller Ḥasan al-ʿAskarī, 11. imam).  

al-Ḥasan b. ʿAlī b. Faḍḍāl, 292 
Hāshim (profetens oldfader), xxvii, 

22, 53, 54 
hashimitter (profetens klan), xvii, xx, 

xxiv, 12, 22, 23, 25, 29, 31, 34, 53, 
54, 55, 57, 58, 62, 64, 85, 102, 116, 
141, 142, 149, 154, 164, 165, 166, 
195, 211, 342 

Hāshimiyya, 185–86, 188 
Ḥassān b. Thābit, 37, 53, 59, 60 
Ḥaydar (se Imam ʿAlī, 1. imam).  
helgenbesøg (ziyāra), 353–55 
Helvede, 195, 324, 325, 358 
henoteisme, 252, 316 
Herat, 189 
heterodoksi 

repræsenterer Shīʿisme som, xii 
Ḥijāz, 96, 98, 117, 118, 165, 221, 233, 

234, 253, 266–67, 269 
al-Ḥilla (by), 255 
al-Ḥillī, ʿAllāma, 281 
al-Ḥillī, Ḥasan b. al-Muṭahhar, 308 
himmelrejse, 192, 325, 332 

al-Ḥimyarī, Sayyid, 185 
Ḥirā-bjerget, 30 
ḥirz, 361 
Hishām b. ʿAbd al-Malik (10. 

umayyadisk kalif), 101, 102, 103, 
106, 110, 189 

Hishām b. al-Ḥakam, 111, 275 
Hishām b. Marwān, 98 
Hishām b. Sālim, 275 
ḥizb, 361 
Ḥizb Allāh (’Guds parti’, se 

Hizbollah).  
ḥizb min al-aḥzāb 

(medsammensvorne), 148 
Hizbollah, 262, 263 
Holland, 229 
hornblæset, 323, 350 
Hūd (profet), 319 
ḥujja (’Guds bevis’), 138, 139, 145, 173, 

175, 313 
Ḥujja Allāh (’Guds bevis’), 131 
ḥujja al-islām (titel), 383 
Ḥujr b. ʿAdī al-Kindī, 154, 159, 161, 

163 
Ḥurr al-ʿĀmilī, Muḥammad b. 

Ḥasan (sheik), 303, 304 
(al-)Ḥurr al-Tamīmī, 88, 89, 91, 158, 

159, 160, 161, 163 
al-Ḥusayn (3. imam), xx, xxi, 3, 6, 27, 

28, 56, 65, 68, 84, 85, 86, 101, 150, 
152, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 163, 164, 165, 167, 184, 187, 
193, 196, 200, 201, 203, 208, 250, 
253, 330, 392, 397, 398, 405 
bedstefader (se Muḥammad, 

profet).  
biografi, 86–94 
blodbånd til profeten, 161, 163 
blodhævn (se Tawwābūn).  
broder (se al-Ḥasan, 2. imam).  
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efterkommer, xxii, xxviii, 67, 105, 
164, 171, 189, 216, 222 

fader (se Imam ʿAlī, 1. imam).  
imamat, 6, 67, 157, 189 
martyrium, 95, 310, 391, 398, 402 
mausoleum, 94, 127, 128 
moder (se Fāṭima).  
som del af Ahl al-Bayt, 4, 23 
som profetens barnebarn, 43 
sørgeprocession, 396 
tolkning af kamp, 214, 215 

Ḥusayn b. ʿAlī b. al-Ḥasan (qatīl 
Fakhkh), 114 

Ḥusayn b. Ḥamdān al-Khaṣībī 
(Khusaybī), 204 

Ḥusayn b. Warsand al-Bajalī, 202 
fraktion (se Bajaliyya).  

Ḥusayn Wāʿiz al-Kāshifī, 310 
ḥusayniyya, 270, 392, 401 
’Hjemmets Familie’ (se Ahl al-Bayt).  
’Husets Folk’ (se Ahl al-Bayt).  
Ḥussayniyya (fraktion), 193 
Hvide Revolution, Den, 249 
Hviderusland, 229 

  
Ibn al-ʿAbbās (se ʿAbd Allāh b. al-

ʿAbbās).  
Ibn ʿAbd al-Barr, Yūsuf b. ʿAbd 

Allāh, 33 
Ibn ʿAbd Rabbih, Aḥmad b. 

Muḥammad, 36, 45 
Ibn Abī ʿAqīl (se ʿAlī b. Abī ʿAqīl al-

ʿAmmānī).  
Ibn Abī al-Ḥadīd, ʿIzz al-Dīn, 32, 34, 

35, 58, 60, 141, 142, 147, 149, 166 
Ibn Abī Ṭāhir al-Ṭayfūr, Aḥmad, 141 
Ibn ʿAsākir, 166 
Ibn Aʿtham al-Kūfī, 147 
Ibn al-Athīr, ʿAlī b. Muḥammad, 59 
Ibn Bābūya (Bābawayh, se 

Muḥammad b. ʿAlī b. Bābūya).  

Ibn Ḥanbal (se Aḥmad b. Ḥanbal).  
Ibn Ḥanẓala (se ʿUmar b. Ḥanẓala).  
Ibn Junayd (se Aḥmad b. Junayd al-

Iskāfī).  
Ibn Kathīr, Ismāʿīl b. ʿUmar, 32, 159, 

160 
Ibn Khaldūn, ʿAbd al-Raḥmān, 329 
Ibn Māja (se al-Qazwīnī, 

Muḥammad b. Yazīd b. Māja).  
Ibn Māja, Muḥammad b. Yazīd, 36, 

41, 45 
Ibn Masʿūd, ʿAbd Allāh, 290 
Ibn Muljam (se ʿAbd al-Raḥmān b. 

ʿAmr b. Muljam al-Murādī).  
Ibn Nāwūs (Nāwus), 197 

fraktion (se Nāwūsiyya).  
Ibn Qūlawayh al-Qummī, Jaʿfar b. 

Muḥammad, 278, 279 
Ibn Qutayba, 59, 142 
Ibn Rūḥ al-Nawbakhtī (se 

Nawbakhtī, Ḥusayn b. Rūḥ).  
Ibn Sabaʾ (se ʿAbd Allāh b. Sabaʾ 

(Wahb) al-Ḥamdānī).  
Ibn Saʿd, Muḥammad b. Saʿd, 36, 45, 

60, 61, 62, 63, 65 
Ibn Shahrāshūb, Abū Jaʿfar 

Muḥammad, 45 
Ibn Shihāb (se al-Zuhrī, Muḥammad 

b. Muslim).  
Ibn Ṭāwūs, Radī al-Dīn ʿAlī b. Mūsā, 

292 
Ibn Taymiyya, 412, 413 
Ibn al-Zubayr (se ʿAbd Allāh b. al-

Zubayr).  
Ibrāhīm (se Abraham).  
Ibrāhīm b. al-Mahdī, 120 
Ibrāhīm b. Walīd (13. umayyadisk 

kalif), 103, 110 
ʿīd (se Eid-fester).  
ʿidda (venteperiode, kvindes), 348, 349 
idoldyrkelse, 18, 52, 252 
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idoliseret, 179, 180 
Idrīs (se Enok).  
iḥrām, 405, 406 
ʿIjliyya (se ʿUmayriyya).  
ijmāʿ (konsensus) 

retskilde, 255, 276, 287, 305–7 
ijtihād (retsvidenskabeligt 

ræsonnement), 190, 276, 278, 283, 
383 

Ikhwān-bevægelsen 
(’Ordensbrødre’), 268 

ʿIkrima, 291 
ilḥām (se inspiration).  
ʿilm (visdom), 139, 172, 219, 315 

nedarvet, 138, 175 
ʿilm al-ghayb (viden om det usete), 102 
ʿilm al-ḥadīth (islamisk videnskab), 28 
ʿilm al-kalām, 246, 254 
ʿilm al-yaqīn, 325 
Ilyās (se Elias).  
imam (imām), xxii–xxiv 

som gudsmand, xxiii, 327, 328 
som hæderstitel, xxiii 
som leder, xxii 

Imam ʿAlī (1. imam), 2, 5, 12, 67, 82, 
83, 85, 102, 105, 114, 127, 133, 146, 
149, 153, 154, 159, 163, 167, 179, 
182, 183, 186, 190, 191, 208, 211, 
216, 234, 289, 300, 332, 362, 402 
biografi, 69–82 
bog (se Nahj al-Balāgha).  
datter (se Zaynab).  
efterkommer, xxviii, 119, 124, 164, 

189, 330 
Eid-fest, 408 
eksegese, 290 
fader (se Abū Ṭālib).  
fordømme, 102, 153, 154, 159, 166, 

168 
fraktion (se Sabāʾiyya).  
fætter (se Muḥammad, profet).  

imamat, 7, 138, 139, 140–45, 181, 
234 

martyrdom, 402–3 
mausoleum, 79, 128 
moder (se Fāṭima bt Asad).  
skriftrulle, 300 
slægtstræ, xxvii 
som del af Ahl al-Bayt, 23 
som guddom, 182, 204, 210 
som navn, 80 
succession, 170 

historisk, 58–66 
rettelig, 11, 13–57 

søn (se al-Ḥasan og al-Ḥusayn).  
ægtefælle (se Fāṭima).  

Imam Ali Moské, København, 244, 
386, 397, 401, 413 

imāma (se imamat).  
imamat, xxiv, 3, 5, 7, 8, 24, 48, 67, 

107, 137, 175, 214, 215, 219, 312, 414 
alder, 126, 220 
doktrin, 293, 313, 326–32 
embede, 111, 172, 177, 208, 219, 

222, 223 
perspektiv, Sunnī, 49 

imāmī (se Tolver Shīʿisme).  
imamitter (se Tolver Shīʿisme).  
imāmiyya (se Tolver Shīʿisme).  
al-Iman Universitetet (al-Jamiʿa al-

īmān), 348 
ʿImrān, 3, 16, 173 
Indien, 235, 236, 265, 286 
Inshiqāq, 205–7 
inspiration (ilḥām), 172, 328 
iqāma (liturgi, se bønnekald).  
Irak, 3, 116, 225, 234, 236, 250, 265, 

270, 386, 393, 408, 411 
befolkning, 252, 270 
Danmark (se Danmark, dansk-

iraker).  
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historisk, 72, 73, 78, 82, 84, 89, 96, 
106, 107, 109, 110, 117, 118, 120, 
179, 183, 184, 220, 238, 244, 
247, 267 

Shīʿismens oprindelse, 253–55 
styre, 255–56 

Irakkrigen, x, xiii, 233, 252, 255, 408 
Iran, 80, 122, 183, 229, 235, 236, 239, 

242–52, 253, 254, 265, 270, 286, 
385, 386, 387, 391, 393, 394, 408, 
411 
befolkning, 243, 270 
fertilitetsrate, 228 
historisk, 72, 117, 122, 189, 266, 

282, 310, 331 
i Danmark (se Danmark, dansk-

iraner).  
revolution (jf. Khomeini), 214, 225, 

262, 270, 410, 411 
Shīʿismens oprindelse, 244–48 
styre (Vilāyat-e Faqīh), 248–52 

Iransk-irakiske Krig, Den, 233, 411 
Irland, 230 
ʿĪsā (se Jesus).  
ʿĪsā b. ʿAbd Allāh b. Saʿd, 245 
ʿĪsā b. Jaʿfar b. al-Manṣūr, 114 
ʿĪsā bin Salmān Āl Khalīfa (monark), 

239 
Isak (profet), 319 

koranisk basis, 17, 19 
Isfahan, 215, 310 
Isḥāq (se Isak).  
Isḥāq b. Ibrāhīm, 127 
Isḥāq b. Rāhwayh (Rāhūya), 118, 298 
islamforsker, x, 296, 304, 327 

nutidige, xii, xx, 3, 81, 177, 210, 
239, 258, 285 

speciale inden for Shīʿisme, x, xiii 
tidlige, 1, 2, 177, 258 

Islamiske Republik Iran, Den (jf. 
Iran), x, xiii, 242, 248, 251, 286, 
345, 410 

Islamiske Trossamfund, Det, 413 
Island, 230 
Isle of Man, 230 
ʿiṣma (synd- og fejlfri), xxii, 11, 107, 

108, 138, 139, 189, 219, 293, 297, 
320, 326, 381 
profeterne, 297, 320 
profeternes, 294, 320 

Ismael (profet), 319 
koranisk basis, 16 
offer, 406 

Ismāʿīl (se Ismael).  
Ismāʿīl b. Jaʿfar, 199 

fader (se Jaʿfar al-Ṣādiq, 6. imam).  
Ismāʿīl, Shah, 116 
ismailitter (se Ismāʿīliyya).  
Ismāʿīliyya (’Syver’), 111, 180, 181, 

183, 198–200, 205, 245, 258, 264, 
266, 267, 305 
i Iran, 252 
Qarmaṭī, 238, 267, 268 

isnād (beretningskæde), 81, 141, 167, 
168, 277, 297 

israelitter, 16, 18, 19, 20, 46, 350 
Italien, 230 
Ithnāʿashariyya (se Tolver Shīʿisme).  

  
Jabal Akbar, 259 
Jabal al-ʿAlawiyyīn, 205 
Jabal ʿĀmil, 258, 259, 260, 261 
Jābir b. ʿAbd Allāh al-Anṣārī, 299, 

300 
Jaʿfar b. Muḥammad (se Jaʿfar al-

Ṣādiq, 6. imam).  
Jaʿfar al-Ṣādiq (6. imam), 7, 112, 113, 

179, 211, 214, 244, 245, 266, 291, 
300 
autoritet, 292 
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biografi, 105–12 
efterkommer, xxviii 
fader (se Muḥammad al-Bāqir, 5. 

imam).  
gudsmand, 174 
imamat, 172, 179, 194, 196, 197, 

198, 199, 200, 201, 212, 218, 219, 
221, 222 

skole, xvi, 137 
som Qāʾim, 218 
søn (se Mūsā al-Kāẓim, 7. imam), 

105 
thiqa, 167 
tidsalder, 167 

jaʿfarī (se Tolver Shīʿisme).  
jafaritter (se Tolver Shīʿisme).  
Jaʿfariyya (fraktion), 206–7 
jāhiliyya (’uvidenhedens tid’, jf. før-

islam), 54, 55 
al-Jāḥiẓ, Abū ʿUthmān b. Baḥr, 45, 

81 
Jakob (profet), 61, 319, 352, 355 

koranisk basis, 17, 19 
Jalīl (se Galilæa).  
al-jamal (se ’Kamelslaget’).  
Janāḥiyya, 179, 186 
Japan, 229 
al-Jarrāḥ b. Sinān, 83 
Jārūdiyya, 191 
(al-)Jawād (se Muḥammad al-Jawād, 

9. imam).  
Jerusalem, 335 
Jesus (profet), 4, 40, 45, 146, 192, 201, 

319, 327, 331, 350 
himmelrejse, 332 
koranisk basis, 16, 26 

Jibrāʾīl (se Gabriel).  
jihād (anstrenge, kamp, stræbe), 97, 

162, 304, 352 
doktrin, 342–44 

Job (profet), 319 

koranisk basis, 17 
Johannes Døber (profet), 45, 319 

koranisk beskrivelse, 20 
Jomfru Maria, 320, 328 
Jonas (profet), 319, 332 

koranisk basis, 17 
Jordan, 240, 258, 265 
Josef (profet), 316, 319, 355 

duʿāʾ, 359 
koranisk basis, 17 

Josva, 146, 193 
Jubayr b. Muṭʿim, 53 
Jugoslavien, 233 
Jumādā I, 390 
Jumādā II, 390 
jødedom, 52, 180, 243, 252, 410 

jøder, 40, 211, 412 
ritual (Yom Kippur), 398 
  

Kaʿba, xx, 30, 53, 54, 93, 99, 238, 
334, 335, 342, 365, 405, 406, 407, 
408 

al-Kafʿamī, Taqī al-Dīn Ibrāhīm, 364 
Kairo, 93, 258, 266 

universitet (se al-Azhar).  
kalām (teologi), 246, 254, 275, 278 
kalendersystem 

georgiansk, 388, 391 
islamisk (hijrī), 388, 391 

kalif (khalīfa) 
embede, 31, 45, 142, 152, 313 

Kamelslaget, 73, 74, 144 
Kanaløerne, 230 
’Kappens Folk’ (se Ahl al-Kisāʾ).  
Karbalāʾ, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 

97, 100, 103, 163, 208, 310, 392, 
409, 410 
by, 94, 408 
dagen (se ʿĀshūrāʾ).  
slaget ved, 3, 69, 91, 99, 100, 253, 

390, 391, 392, 393, 397, 398 
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slette, 89, 160, 161, 163, 397 
Karībiyya, 185 
karikaturtegninger (se Muḥammad).  
Kashan, 247 
Kāshif al-Ghiṭāʾ, Muḥammad 

Ḥusayn, 409 
al-Kawthar (paradisisk dam), 324, 

325 
Kaysān Abū ʿAmra, 183 
Kaysāniyya, 179, 180, 183–89, 191 
Kaysāniyya al-Khullaṣ, 186, 187 
(al-)Kāẓim (se Mūsā al-Kāẓim, 7. 

imam).  
Kermanshah, 183 
khabar, 297 
Khadīja (profetens kone), 30, 32 
Khālid b. ʿAbd al-Qasrī, 191 
Khamenei, Ali (storayatollah), 385, 

386 
Khandaq, slaget ved, 34 
kharijiter, 76, 83, 238, 344 

kampråb (lā ḥukma illa lillāh), 76 
Khaṭṭābiyya, 179, 194–97, 198, 199 
khawārij (se kharijiter).  
Khaybar 

landområde (arv), 60 
slaget ved, 34, 35, 40, 53, 80 

Khomeini (storayatollah), xxiv, 215, 
284, 385 
eksil, 250 
islamiske revolution, den, 248, 250 

Khorasan, 117, 122, 189, 247, 331 
al-Khūʾī, Sayyid Abū al-Qāsim al-

Mūsawī (storayatollah), xiv, 284, 
385, 386, 387 

Khumaynī (se Khomeini).  
khums (se femtedel-skat, en).  
khurūj (opstand) 

Zaydiyya, 170, 190, 191 
Kinda-stammen, 75, 79 
Kisfiyya (se Manṣūriyya).  

Kisrawān, 259, 260 
Kitāb al-Kāfī (se al-Kulaynī).  
Man la Yaḥḍuruh al-Faqīh (se 

Muḥammad b. ʿAlī b. Bābūya).  
Kohlberg, Etan, 217 
Kosovo, 230 
kristendom, 52, 243, 252 

apostel, 327 
korstog, 259 
kristne, 4, 26, 40, 113, 180, 205, 

211, 238, 243, 257, 259, 260, 
261, 297, 387, 410, 412 

treenighed, 205, 313 
Kroatien, 230 
Kūfa, 3, 6, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 

82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 
94, 96, 97, 98, 110, 150, 153, 154, 
158, 159, 160, 179, 189, 192, 194, 
208, 221, 234, 244, 245, 246, 253, 
255, 267, 292 
folket, 86, 87, 88, 89, 95, 97, 155, 

156, 158, 159, 163, 254 
Ghulāt, 181, 182, 189 
ikke-araber (mawālī), 106, 165 
lærde, 292 
moské, 78, 79, 144, 146 
skole, 247 
undergrundsbevægelse (se 

Tawwābūn).  
al-Kulaynī, Abū Jaʿfar Muḥammad 

b. Yaʿqūb, 210, 278, 291, 292, 301, 
302, 303 
bog (Kitāb al-Kāfī), 246, 254, 301, 

302 
Kumayl b. Ziyād al-Nakhāʾī, 370 

andagt (se Duʿāʾ Kumayl (’Kumayls 
Duʿāʾ’)).  

al-Kumayt b. Zayd al-Asadī al-Kūfī, 
54, 61 

Kuraybiyya (se Karībiyya).  
Kuthayyir b. ʿAbd al-Raḥmān, 185 
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Kuwait, 236, 265, 386, 388, 393 
København, 244, 386, 397, 398, 400, 

401, 406 
  

Latakia, 205 
laṭm (se sin-e zen).  
Letland, 230 
Levanten, 259 
Lewis, Bernard, 211 
Libanesiske borgerkrig, Den, x, 233, 

262 
Libanesiske Nationale Bevægelse, 

Den (LNM), 262 
Libanesiske Oprørsbevægelse, Den 

(se Amal).  
Libanon, 225, 235, 236, 258, 256–64, 

265, 296, 385, 386, 411 
Shīʿismens oprindelse, 258, 257–60 
styre, 260–64 

Libanonbjergene, 259 
Libyen, 262 
Liechtenstein, 229 
Litauen, 230 
Lorestān, 183, 394 
Lot (profet), 319 

duʿāʾ, 359 
koranisk beskrivelse, 17, 22 
ægtefælle, 18 

lovskole (se retsskole).  
Lūṭ (se Lot).  
Luxembourg, 229 

  
al-Madāʾin (Seleukeia-Ctesiphon), 74, 

83, 84, 96, 97, 234 
Madelung, Wilfred, xii, xx 
madhhab ahl al-bayt (se Tolver 

Shīʿisme).  
madhhab al-jaʿfarī (se Tolver Shīʿisme).  
Madhḥij-stammen, 79 
maghāzī (se sīra).  

magrib (se skumring).  
al-Mahdī (3. abbasidisk kalif), 113, 115 
(al-)Mahdī (se Muḥammad al-Mahdī, 

12. imam).  
Maḥmūd b. al-Ḥusayn al-Kirmānī, 

295 
(al)-Majlisī, Muḥammad Bāqir, 303–

4 
bog (Biḥār al-Anwār), 38, 303 

Makedonien, 230 
Mālik al-Ashtar, 70, 76, 143 
Mālik b. Anas, 110, 168, 301, 310, 417 
Malta, 230 
Maʿmariyya (se Muʿammariyya).  
mamlukker, 259 
Mamṭūra, 201–2 
al-Maʾmūn (7. abbasidisk kalif), 116, 

117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 
125, 127, 128, 220 

Manāma, 240 
manikæisme, 183 
al-Manṣūr (2. abbasidisk kalif), 55, 79, 

108, 109, 110, 113, 115, 121, 188, 
189, 199 

Manṣūriyya, 192–93 
maqtal, 397 
Maria (se Jomfru Maria).  
Marias søn (se Jesus).  
marjaʿ taqlīd (se ayatollah).  
Markazi, 247 
maronitter (se kristendom, kristne).  
Marwā (høj), 406 
Marwān (II) b. Muḥammad b. 

Marwān (14. umayyadisk kalif), 
110, 113, 115 

Marwān b. al-Ḥakam (4. umayyadisk 
kalif), 72, 73, 96, 98, 103, 166 

Mary, 117 
masḥ (gnide, jf. abdest), 336 
Mashhad, 122, 408 
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masjid al-nabawī (Profetens Moské), 
117, 408 

maʿṣūm (se ʿiṣma).  
matn (beretningstekst), 168, 277, 297 
mawālī (’klient’/ikke-araber), 50, 98, 

106, 165, 183, 191, 199, 246 
elementer, tro, 180 

mawlā (kurator, mester, nær ven), 37, 
47, 48, 49, 50, 409 
som term, 49 

koranisk, 50 
Maybudī, Rashīd al-Dīn, 294 
Medina, 3, 15, 26, 32, 33, 41, 46, 47, 

48, 61, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 82, 
84, 85, 87, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 
98, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 
108, 109, 110, 112, 113, 114, 116, 
118, 119, 122, 124, 126, 129, 155, 
185, 220, 233, 234, 246, 253, 257, 
266,267, 269, 353, 408 
byen, 36, 45, 46, 266 
forsamlingssal (se saqīfa).  
moské, 70 
pilgrimsrejse, 408 
slag, 34 
traditionister, 122 
udvandring (hijra), 15, 32, 388 

medinske hjælper (se Anṣār).  
’Medsammensvorne’ (se ḥizb min al-

aḥzāb).  
Mekka, 30, 32, 33, 47, 48, 51, 53, 71, 

72, 79, 82, 87, 96, 98, 108, 112, 114, 
124, 192, 233, 266 
bjerge, 31 
byen, 342 
bøn (se bederetning).  
fald, 149 
hegemoni (mekkanske-

qurayshitiske), 96 
immigranter (se Muhājirūn).  
marsk (se Ghadīr Khumm).  

mekkaner, 36 
pilgrimsrejse, 266, 405, 406 
plyndring af (valfartsperiode), 238, 

267 
Store Moské, 406 
udvandring (hijra), 32, 388 
valfart (se Store og Mindre 

Valfart).  
Mellemøsten, xv, 225, 226, 229, 239, 

256, 265, 396, 399, 411 
demografi, 233–36 

Merv, 94, 117, 118, 119, 122, 124 
Mesopotamien, xix 
messias, 323 
metwalier, 261 
Michael (ærkeengel), 146 
middag (ẓuhr), 334, 338, 367, 379 
Middelhavskyst, 205, 259 
Midjan, folk af, 20 
midlertidigt ægteskab (se 

nydelsesægteskab).  
Mikāʿīl (se Michael).  
Min Waḥy al-Qurʾān (eksegese, se Faḍl 

Allāh, Muḥammad Ḥusayn).  
Mina, 406 
Mindre Valfart, Den (ʿumra), 71, 380, 

405, 406, 407 
al-Miqdād b. ʿAmr, 64, 142, 234 
al-Miqdād b. al-Aswad al-Kindī, 196 
miʿrāj (se himmelrejse).  
Mirza Ḥusayn al-Nūrī, 304 
Misṭaḥ (Abū Bakrs nevø), 15, 16 
Mohammad Reza Pahlavi (monark), 

249 
Monaco, 229 
monoteisme, 171, 316, 319 

doktrin (se Guds Enhed).  
Montenegro, 230 
morgen (fajr), 334, 338 
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Moses (profet), 36, 40, 41, 45, 46, 146, 
193, 196, 315, 319, 320, 327, 328, 
350 
duʿāʾ, 359 
koranisk basis, 16, 19 
moder, 328 
Sinajbjerget, 46, 315 

Muʾallifa, 203 
Muʿammar (Maʿmar) b. al-Aḥmar, 

195 
fraktion (se Muʿammariyya).  

Muʿammariyya, 195 
Muʿāwiya (I) b. Abī Sufyān (1. 

umayyadisk kalif), 6, 36, 40, 56, 
64, 65, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 98, 100, 102, 
103, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 
163, 168, 169, 170 
fader (se Abū Sufyān).  

Muʿāwiya (II) b. Yazīd (3. 
umayyadisk kalif), 96, 98, 103 

Muʿāwiyya (se Janāḥiyya).  
mubāhala, 26 

begivenhed, 4, 26, 27 
Mubārakiyya, 199–200 
Mufaḍḍal b. ʿUmar al-Juʿfī, 196 

fraktion (se Mufaḍḍaliyya).  
Mufaḍḍaliyya, 196 
al-Mufīd, Muḥammad b. al-Nuʿmān 

(sheik), 214, 254, 279, 280, 302, 306 
Mughīra b. Saʿīd al-Bajalī, 179, 191 
Mughīra b. Saʿīd al-ʿIjlī (se Mughīra 

b. Saʿīd al-Bajalī).  
Mughīra b. Shuʿba, 70, 153, 154 
Mughīriyya, 179, 191–92 
muḥaddath, 328 
Muḥadditha, 203 
Muhājirūn, 15, 57, 59, 82 
Muḥammad (profet), xvi, 11, 15, 16, 

27, 30, 31, 32, 37, 40, 51, 56, 57, 58, 

59, 65, 67, 73, 75, 102, 111, 139, 
142, 144, 146, 147, 149, 152, 163, 
167, 169, 171, 175, 208, 209, 214, 
216, 219, 223, 233, 249, 258, 265, 
267, 289, 311, 316, 319, 324, 325, 
326, 327, 329, 330, 335, 337, 346, 
348, 353, 355, 392, 398, 412, 413 
Abū al-Qāsim (patronym), 132 
barnebarn (se al-Ḥasan, 2. imam 

og al-Ḥusayn, 3. imam).  
datter (se Fāṭima).  
duʿāʾ, 359, 365 
efterkommer, xxviii, 3, 56, 68, 116, 

140, 150, 151, 169, 214, 218, 223, 
289, 332 

eje, 61 
ekspedition (se Tabūk, 

ekspedition).  
fætter (se Imam ʿAlī, 1. imam).  
henoteisme, 316 
himmelrejse, 325 
imam, nedstammende af, xxiii 
karikaturtegninger, 413 
kernefamilie, betegnelsen af, xx, 

xxi, 143, 146, 147, 157, 164 
lære, ix, 139, 234 
profetisme (doktrin), 1, 6, 319–20 
renhed, stadie af, 22 
skik, arabisk (se mubāhala).  
slægtskab, 55, 56, 57, 144, 161, 165, 

172 
slægtstræ, xxvii 
som apostel, 328 
som Guds lys (nūr Allāh), 139 
som imam, 328 
stamme (se Quraysh).  
succession, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 

25, 28, 42, 43, 46, 47, 48, 57, 
139, 141, 143, 152, 164, 408 
før-islamisk, 52, 54 

svigersøn (se Imam ʿAlī, 1. imam).  
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sædvane, 1, 5, 28, 297–300, 333, 
335, 337, 338, 346, 349 

tradition, 26, 28, 30, 34, 36, 37, 39, 
41, 42, 43, 48, 49, 80, 140, 145, 
289, 330, 354, 408 

udtalelse af kutyme, xviii 
valfart (se afskedsvalfarten).  
ægtefælle, xx, 16, 22, 23, 69, 71, 

293 
ʿĀʾisha, 16, 40, 293 
Ḥafṣa, 293 
Khadīja, 30, 32 
Māriya al-Qibṭiyya (’Kopteren 

Maria’), 124 
Umm Salama, 72 

åbenbaring, xxi, 4, 21, 22, 23, 26, 
31, 48, 138, 401, 403 

Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb, 
269, 412, 413 

Muḥammad b. Abī Bakr, 73 
broder (se ʿAbd al-Raḥmān b. Abī 

Bakr).  
fader (se Abū Bakr).  
søn (se Qāsim b. Muḥammad b. 

Abī Bakr).  
søster (se ʿĀʾisha).  

Muḥammad b. ʿAlī (se Muḥammad 
al-Bāqir, 5. imam el. Muḥammad 
al-Jawād, 9. imam).  

Muḥammad b. ʿAlī b. ʿAbd Allāh b. 
al-ʿAbbās, 186, 187, 188 

Muḥammad b. ʿAlī b. Bābūya, 301 
bog (Kitāb Man la Yaḥḍuruh al-

Faqīh), 301 
Muḥammad b. Bashīr, 202 

fraktion (se Bashīriyya).  
Muḥammad b. al-Ḥanafiyya, 105, 

164, 165, 179, 183, 184, 185, 186, 
187, 188, 191, 209 
søn (se Abū Hāshim).  

Muḥammad b. Ḥasan (se Ḥurr al-
ʿĀmilī).  

Muḥammad b. Ḥasan (se 
Muḥammad al-Mahdī, 12. imam).  

Muḥammad b. Ismāʿīl, 198, 199, 200 
fader (se Ismāʿīl b. Jaʿfar al-Ṣādiq).  
fraktion (se Ismāʿīliyya).  

Muḥammad b. Murtaḍā al-Kāshānī 
(se Muḥsin al-Fayḍ).  

Muḥammad b. al-Nuʿmān, 111 
Muḥammad b. Rāfiʿ, 118, 298 
Muḥammad b. ʿUthmān b. Saʿīd al-

ʿAmrī, 133 
Muḥammad al-Bāqir (5. imam), 105, 

106, 111, 112, 168, 172, 179, 189, 
191, 192, 193, 214, 266, 291, 300, 
405 
biografi, 100–104 
efterkommer, xxviii 
fader (se ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn, 4. 

imam).  
halvbroder Zayd, 101, 169, 170 
imamat, 170, 171, 212, 221 
ordspil (al-Bāqir og baqara), 102 
skole, 191 
som Qāʾim, 218 
søn (se Jaʿfar al-Ṣādiq, 6. imam).  
thiqa, 167 
tidsalder, 166, 167, 169, 299 
titel (bāqir al-ʿilm), 100, 168 

Muḥammad al-Dībāj, 201 
Muḥammad al-Jawād (9. imam), 116, 

118, 119, 126, 203, 204, 220, 245 
biografi, 123–25 
efterkommer, xxviii 
fader (se ʿAlī al-Riḍā, 8. imam).  
imamat, 203, 220, 221 
mausoleum, 125 
søn (se ʿAlī al-Hādī, 10. imam).  

Muḥammad Kāẓim ʿAṣṣār, 249 
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Muḥammad al-Mahdī (12. imam), 6, 
7, 68, 110, 134, 207, 293, 332 
Abū al-Qāsim (patronym), 132 
ankomst (se tilbagevendelse, 

doktrin).  
doktrin (okulation), 329–32 
fader (se Ḥasan al-ʿAskarī, 11. 

imam).  
okulation, 6, 68, 132, 135, 207, 275, 

276, 300, 326, 378 
repræsentanter, fire, 132, 221 
slægtstræ, xxviii 

Muḥammad al-Nafs al-Zakiyya, 108, 
110, 113, 192, 193, 218 

Muḥammad Shaltūt, 409 
Muḥammadiyya 

Ghulāt, 193 
Inshiqāq, 207 

Muḥaqqiq al-Awwal, 281 
Muḥaqqiq al-Thānī, 282 

skole, 282 
Muḥarram, 93, 94, 248, 310, 374, 

390, 391–98, 403, 405 
Muḥarraq, 240 
Muḥsin al-Fayḍ (sheik), 296, 303 
al-Muhtadī (14. abbasidisk kalif), 128, 

130 
Mujāhid b. Jabr, 291 
(al-)Mujtabā (se al-Ḥasan, 2. imam).  
mujtahid (retslærd), titel, 383, 384 

antonym (se muqallid).  
al-Mukhtār b. Abī ʿUbayd al-

Thaqafī, 97, 98, 164, 165 
Mukhtāriyya (se Kaysāniyya al-

Khullaṣ).  
al-Muktafī (17. abbasidisk kalif), 133 
mullah (jf. imam) 

general brug, x 
teknisk brug, xxiii 

Muʾmin al-Ṭāq 
Mumin Taq, 275 

munājāṭ, 361 
Munkar, 322 
al-Muntaṣir (11. abbasidisk kalif), 127, 

128, 130 
(al-)Muntaẓar (se Muḥammad al-

Mahdī, 12. imam).  
Muqaddas al-Ardabīlī, 282 

skole, 282 
muqallid (lægmand), titel, 384 

antonym (se mujtahid).  
Muqātil b. Sulaymān, 291 
al-Muqtadir (18. abbasidisk kalif), 133 
Murād-klanen, 79 
Murjiʿa, 203 
Mūsā (se Moses).  
Mūsā b. Jaʿfar (se Mūsā al-Kāẓim , 7. 

imam).  
Mūsā al-Kāẓim (7. imam), 116, 117, 

125, 200, 201, 202, 220, 222 
biografi, 112–16 
efterkommer, xxviii 
fader (se Jaʿfar al-Ṣādiq, 6. imam).  
imamat, 196, 200, 201, 203, 219, 

221, 222 
mausoleum, 115 
som Qāʿim, 220 
søn (se ʿAlī al-Riḍā, 8. imam).  
tidsalder, 117 

Mūsawiyya (se Mamṭūra).  
al-Musayyab b. Zuhayr al-Ḍabbī, 114 
Muslim b. ʿAqīl (al-Ḥasans og al-

Ḥusayns fætter), 87, 93, 97, 155, 
158, 159 

Muslim b. ʿUqba, 95 
al-Muslim, Ḥajjāj al-Qushayrī, 23, 

33, 35, 36, 38, 45, 301 
Muslimske Broderskab, Det 

(bevægelse), 348 
muslimske fællesskab, xiii, xxii, xxiii, 

xxiv, 1, 2, 5, 7, 11, 13, 15, 21, 24, 25, 
26, 29, 32, 52, 56, 57, 60, 62, 64, 
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68, 69, 71, 81, 87, 96, 98, 103, 106, 
108, 110, 116, 127, 137, 138, 139, 
146, 147, 148, 149, 158, 161, 167, 
169, 181, 182, 190, 194, 208, 210, 
211, 218, 234,248, 257, 266, 271, 
293, 319, 324, 332, 335, 370, 409, 
411 
enhed, 11 
historie, xii 

musnad, 300, 301 
Musnad (se Aḥmad b. Ḥanbal), 301 
mustaḥab (tilrådet), 338 
al-Mustaʿīn (12. abbasidisk kalif), 128, 

130 
Muṣṭaliq-klanen, 16 
mutʿa (se nydelsesægteskab).  
al-Muʿtaḍid (16. abbasidisk kalif), 133 
Muṭahharī, Murtaḍā, xiv 
al-Muʿtamid (15. abbasidisk kalif), 

128, 130, 131, 133 
al-Muʿtaṣim (8. abbasidisk kalif), 125, 

126 
mutawāṭir-traditioner, 280, 299 
al-Mutawakkil (10. abbasidisk kalif), 

94, 126, 127, 128, 129, 130, 221 
mutawālī (se metwalier).  
muʿtazilisme, 110, 247, 258, 294, 295, 

309, 317, 325, 333 
muʿtaziliter (se muʿtazilisme).  
al-Muʿtazz (13. abbasidisk kalif), 127, 

128, 130 
al-Muṭṭalib, xxvii, 22, 29, 53, 54 
muṭṭalibiter, 22, 53, 54 
Muwaṭṭaʾ (se Mālik b. Anas).  
Muzdalifa, 335, 406 
maʿād (se genopstandelsen).  

  
nabī (se profet).  
Nahj al-Balāgha (bog), 81 
Nahrawān, 77, 78 

slaget ved, 78, 79 

nāʾib, 132 
Najaf, 79, 80, 94, 250, 255, 270, 409 
Najd, 268 
Najrān, 4, 26 
Nakhāwila, 267, 269 
Nakhīlī (se Nakhāwila).  
Nakīr, 322 
Nākir, 322 
Namīriyya (se Nuṣayriyya).  
al-Nasāʾī, Aḥmad b. Shuʿayb, 38, 41, 

43, 301 
nāṣibī (se wahhābitter).  
Nāṣir al-Dīn, Shah, 94, 129 
(al)-Nawbakhtī, Ḥusayn b. Rūḥ, 59, 

133–34 
Nawfal, xxvii, 22, 53 
Nāwūsiyya, 197–98 
al-Naysābūrī, al-Ḥākim Muḥammad 

b. ʿAbd Allāh, xxii, 23, 38, 43 
Neauphle-le-Château, 250 
New Zealand, 229 
Nigeria, 236 
Nilen, 315 
Ninawā, 89 
Nishapur, 118, 122, 247, 298 
Noa (profet), 319, 327, 332 

Ark, 41, 398 
duʿāʾ, 359 
gudsmand, 173 
koranisk basis, 3, 16, 17 
ægtefælle, 17 

Nordeuropa, 229 
Norge, 230, 231, 232 
nubuwwa (se profetisme).  
Nūḥ (se Noa).  
al-Nukhayla, 77 
Nuʿmān b. Bashir, 87 
Nūqān (Nawqān), 120 
nusayrier (se alawier).  
Nuṣayriyya 

Nusayriyya, 181, 196, 204–5, 257 
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nydelsesægteskab (mutʿa), 311, 347–49, 
412, 414 
  

offerfesten (se Eid-festen).  
okulation (ghayba), 184, 185, 187, 293, 

329–32 
anden el. større, 132, 135 
første el. mindre, 132 

oldpersisk, 205, 410 
Oman, 236, 265 
orientalist (se islamforsker).  
ortodoksi 

Shīʿisme som en afvigelse, 1 
Osmannerriget, 205, 260, 266 

  
Pahlavi-dynastiet, 251 
Pakistan, 233, 235, 236, 240, 265 
Palæstina, 77, 93, 258, 260, 263 
Palæstinensiske 

Befrielsesorganisation, Den (PLO), 
262 

Paradis, 43, 195, 324, 325, 341 
Paris, 250 
Persiske Golf, Den, 265, 268 
polyteisme (shirk), 34, 75, 83, 147, 252, 

316, 318, 353 
Portugal, 230 
profet (nabī), 194, 319, 326, 327, 328, 

329 
profeten (se Muḥammad).  
profetens klan (se hashimitter).  
profetisme (nubuwwa), 319–20 

  
al-Qāhir (19. abbasidisk kalif), 133 
al-Qāʾim, 131, 218, 219, 220, 221, 223 
qam-e zen, 394, 395 
Qāsim b. Muḥammad b. Abī Bakr, 

105 
fader (se Muḥammad b. Abī 

Bakr).  

(al-)Qāsim b. Rāwand (se Abū al-
ʿAbbās al-Rāwandī).  

Qatāda b. Diʿāma, 291 
Qatar, 236 
Qays b. Mushir, 159, 161, 163 
Qays b. Saʿd, 84 
Qazvin, 247 
al-Qazwīnī, Muḥammad b. Yazīd b. 

Māja, 301 
qibla (se bederetning).  
qiyāma (se genopstandelsen).  
qiyās (se analogisk udledning).  
qizilbāsh (se Tolver Shīʿisme).  
Qom, 80, 122, 204, 214, 235, 244, 

245, 246, 247, 250, 254, 255, 270, 
277, 279, 292 
lærd, 254 
lærde, 250 
skole, 246, 254, 255 
valfart, 408 

Quds dag, 413 
al-Qummī, ʿAlī b. Bābūya 

(Bābawayh), 278 
al-Qummī, ʿAlī b. Ibrāhīm, 104, 291, 

292, 295 
al-Qummī, Muḥammad b. Ṣaffār, 

300 
al-Qummī, Sheik ʿAbbās, 364 
qurayshitter, 12, 21, 32, 34, 52, 53, 54, 

57, 58, 60, 62, 96, 99, 148, 149, 
157, 193, 299, 351 

qurbān (slagteoffer), 406 
qurrāʾ, 75 
(al-)Qurṭubī, Muḥammad b. Aḥmad, 

65 
Quṣayy b. Kilāb b. Murra 

(qurayshitternes stamfader), xxvii, 
53, 54 
  

Rabīʿ I, 390 
Rabīʿ II, 390 
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Rabīʿa-klanen, 34 
al-Rāḍī (20. abbasidisk kalif), 133, 134 
Raḍwā-bjergene, 185 
rajʿa (se tilbagevendelsen).  
Rajab, 390 
Ramaḍān, 340, 374, 379, 380, 390, 

391, 398–405 
duʿāʾ, 366, 372 
faste (ritual praksis), 339 
valgfri fællesbøn (tarāwīḥ), 338 

Ramaskrignatten (laylat al-harīr), 75 
ramī (steningsritual), 406 
al-Raqqa, 74, 94 
rasūl (se apostel).  
’rationalister’ (se Uṣūliyya).  
Rāwandiyya, 188–89 
raʾy (se spekulativ begrundelse).  
Rayshahri, Muhammad 

Muhammadi, 289, 304 
Rayy, 79, 89, 246, 247, 304 
Razavi, 247 
(al-)Rāzī, Fakhr al-Dīn, 294 
religionens grene (furūʿ al-dīn), 312, 

333–46, 346, 357 
religionens trosartikler (uṣūl al-dīn), 

311–33 
REM-muslimer, 374 
retfærdighed 

guddommelig (ʿadl), 312, 332–33 
retslige kendelser (sharīʿa), 172, 173, 

174, 178, 190, 197, 200, 250, 268, 
307, 326, 327, 344, 412 

retsskole, xvi, xx, xxi, xxiii, 8, 22, 38, 
104, 110, 111, 113, 115, 137, 190, 191, 
240, 252, 255, 261, 274–84, 287, 
288, 295, 305, 307, 309, 310, 311, 
320, 325, 326, 335, 337, 338, 409 
teologiske, 318, 325 

retsvidenskab (fiqh), xvi, xxiii, xxiv, 
81, 110, 115, 172, 214, 250, 255, 275, 
276, 277, 280, 298, 299, 302, 305, 

306, 307, 308, 309, 329, 338, 346, 
347 

Reza Shah (monark), 249, 251 
(al-)Riḍā (se ʿAlī al-Riḍā, 8. imam).  
al-Riḍā min āl Muḥammad, 116 
ridda, 238 
Rizwī, Saʿīd Akhtar, 296 
Rom, 262 
rukn, 313 
Røde Hav, 265 

  
Saba, dronning af, 328 
Sabāʾiyya, 181–83 
Sābāṭ, 83 
Sabzavār, 247 
Saʿd b. Abī Waqqās, 63, 70 
Saʿd b. Mālik b. ʿĀmir al-Ashʿarī, 245 
Saʿd b. Mālik-klanen, 244 
Saʿd b. ʿUbāda, 58, 59, 299 
(al-)Ṣādiq (se Jaʿfar al-Ṣādiq, 6. 

imam).  
al-Ṣadr, Mūsā, 262 
al-Ṣadr, Shahīd Muḥammad Bāqir, 

306 
al-Ṣadūq, Sheik, 246, 254, 278, 279, 

291, 298 
Ṣafā (høj), 406 
Ṣafar, 94, 390 
safavider, 100, 116, 122, 129, 238, 239, 

248, 251, 266, 275, 282, 285, 295, 
310, 409 
institutionalisering, 282 

al-Saffāḥ (1. abbasidisk kalif), 109, 
110, 113, 115, 121 

safīr, 132 
Ṣafwān b. al-Muʿaṭṭal, 16 
Ṣāḥib al-Amr (’befalingsmanden’), 

131 
Ṣāḥib al-Zamān (’tidernes herre’), 

131 
ṣaḥīfa, 299 
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Ṣaḥīfa al-Riḍā (bog), 123 
Ṣaḥīfa al-Sajjādiyya (bog), 99, 165, 300, 

362–64 
Saʿīd b. al-ʿĀṣ, 72 
Saʿīd b. Jubayr, 291 
al-Sajjād (se ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn, 4. 

imam).  
sakīna, 20 
Saladin, 259 
Salafī-bevægelse (Salafisme), 410 
Ṣalāḥ al-Dīn (se Saladin).  
Ṣāliḥ (profet), 319 

koranisk basis, 20 
Salmān al-Fārisī, 142, 196, 234 

bog, 300 
Salomon (profet), 61, 319, 328 

duʿāʾ, 359 
koranisk basis, 17, 20 

Samara b. Jundab, 299 
Sāmarrāʾ, 109, 126, 127, 128, 129, 130, 

131, 132, 221 
al-Sāmarrī (se ʿAlī b. Muḥammad al-

Sāmarrī).  
San Marino, 230 
Sanābād, 120 
saqīfa (’forsamlingssal’), 57, 58, 59, 60, 

63, 142 
falta, 63 

Sarah (se Abrahams ægtefælle).  
Sari al-Aqṣam, 195 
sassanider, 99, 238 
Satan, 42, 343, 360, 363, 406 
Saudi Arabien, 96, 225, 233, 234, 

236, 240, 253, 286, 385, 386, 408, 
410 
befolkning, 264–65 
Shīʿismens oprindelse, 265–68 
styre (Āl Saʿūd), 268–71 

Saul, 20 
Sāvah, 247 
ṣawn (se faste, ritual praksis).  

sʿay (småløb), 406 
Schweiz, 229 
seldsjukker, 247, 259 
Serbien, 230 
Shaʿbān, 390 
(al-)Shahīd (se al-Ḥusayn, 3. imam).  
Shahīd al-Awwal, 281 

skole, 275, 281 
al-Shalmaghānī, Muḥammab, 133, 

134 
Shām (jf. Syrien), 258, 259, 260,  
shamanisme, 183 
Shamir (Shimr) b. Dhī al-Jawshan, 

90, 91, 92 
Sharaf al-Dīn ʿAlī al-Ḥusaynī al-

Astarābādī al-Najafī, 296 
sharīʿa (se retslige kendelser).  
Sharīf al-Murtaḍā (se ʿAlam al-

Hudā).  
al-Sharqiyya, 268 
Shawwāl, 390 
Sheik Bābūya (Bābawayh, se 

Muḥammad b. ʿAlī b. Bābūya).  
Sheik al-Ṭūsī (se al-Ṭūsī, 

Muḥammad b. Ḥasan).  
Sheik al-Mufīd (se al-Mufīd, 

Muḥammad b. al-Nuʿmān).  
shīʿa (term), xvii 

betydningsudvikling, xxiv–xxv 
shīʿat ʿAlī, xxiv 
Shiraz, 310 
Shīrāzī, Muḥammad (storayatollah), 

387 
Shīrāzī, Nāṣir Makārim 

(storayatollah), 297 
eksegese (Tafsīr-e Namūna), 297 

Shīrāzī, Ṣādiq (storayatollah), 387 
Shuʿayb (profet), 319 

koranisk basis, 20 
Shumaytiyya, 201 
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shūrā (rådslagning), 24, 25, 63, 72, 77, 
87, 190, 269 

Ṣiffīn, 74, 78, 79 
slaget ved, 36, 56, 76, 77, 143, 144, 

183, 290 
sīghe (se nydelsesægteskab).  
Sijistānī, Sulaymān b. al-Ashʿath, 301 
silsila, 12 
al-Sindī b. Shāhak, 115 
sin-e zen, 394 
sīra, 63, 84, 290 
Sistani, Ali (storayatollah), 386 
sjælevandring (se tanāsukh).  
skilsmisse (ṭalāq), 347 

begæring, 348 
Skriftens Folk, 65 
skumring (magrib), 334, 367 

bøn (ṣalāt al-magrib), 338 
Slovenien, 230 
Sobhani, Jaʿfar (ayatollah), xiv 
Sondringen, 20 
Sorte Sten, Den (ḥajar al-aswad), 99, 

238 
Spanien, 230 
spekulativ begrundelse (raʾy), 276, 308 
spådomme (istikhāra), 361 
stedfortræder, Guds (se kalif).  
storayatollah (se ayatollah).  
Storbritannien, 230, 233, 236, 239 
Store Valfart, Den (ḥajj), 98, 171, 312, 

334, 335, 342, 377, 405, 406, 407 
Ṣūfī, 12, 111, 291, 353, 361, 412 

Sunnī fænomen, 311, 326 
Ṣūfīsme (se Ṣūfī).  
Sufyān al-Thawrī, 291 
Sulaymān (se Salomon).  
Sulayman b. ʿAbd al-Malik (7. 

umayyadisk kalif), 103, 110 
Sulaymān b. Ṣurad al-Khuzāʿī, 86, 

96, 97 
Sulaymān, Shah, 122 

Sumaytiyya (se Shumaytiyya).  
Sunnīsme, x, xv, xxiii, xxv, 8, 29, 38, 

42, 44, 45, 46, 50, 110, 111, 167, 
189, 190, 200, 214, 215, 240, 248, 
251, 252, 269, 290, 293, 305, 309, 
310, 319, 329, 336, 341, 346, 347, 
348 
ʿĀshūrāʾ, 398 
befolkningsgruppe, 228, 232, 233, 

234 
betegnelsen af, 5 
denomination, 2, 5, 228, 334 
eksegeseværker, 25 
imamat, 8, 49 
klassiske historiografer, xi 
lederskabskoncept, 5, 11, 24, 234 
proto, 203 
Shīʿa-Sunnī, 409–14 
Shīʿa-Sunnī konflikt, Mellemøsten, 

225 
skoler (se retsskole).  
synspunkt, xii 

(al-)Suyūṭī, Jalal al-Dīn, xxi, 26, 43 
Sverige, 230, 231, 232 
Sydeuropa, 229 
syndflod, 17, 42 
synkretisme, 182, 183, 205 
Syrien, 235, 236, 240, 257, 258, 259, 

260, 265, 387, 388, 411 
historisk, 64, 65, 72, 73, 74, 78, 83, 

96, 107, 205 
  

al-Ṭabarī, Abū Jaʿfar Muḥammad b. 
Jarīr, 16, 23, 26, 30, 31, 32, 34, 49, 
55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 81, 146, 147, 153, 154, 156, 159, 
160, 163, 167, 170, 291, 351 

(al-)Ṭabāṭabāʾī, Muḥammad Ḥusayn, 
xiv, 65, 296 
eksegese (al-Mīzān fī tafsīr al-

Qurʾān), 296 
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tābiʿūn, 161, 290 
al-Ṭabrisī (Ṭabarsī), al-Faḍl b. al-

Ḥasan, 292, 294–95, 295 
Tabūk, ekspedition, 36, 41, 45, 46 
Tadsjikistan, 236 
Tafsīr-e Namūna (eksegese, se Shīrāzī, 

Nāṣir Makārim).  
taḥrīf (forvanskning), 412 
Tāj al-ʿArūs, Ahl opslag, xix 
Takim, Liyakat, 210 
Takrīt, 124, 126 
Ṭalḥa b. Ṭalḥa, 34 
Ṭalḥa b. ʿUbayed Allāh, 33, 62, 63, 

69, 70, 71, 72, 73, 143 
talisman (ṭilism), 361 
Ṭamiyya-bjergene, 192 
tanāsukh, 178, 204, 350 
Tanzania, 236 
taqiyya (se forsigtighedsforstillelse).  
taṭbīr (se qam-e zen).  
ṭawāf (syvfoldigt gang), 406, 407 
tawassul (se forbøn).  
Tawwābūn, 95, 96, 97, 162, 164, 165, 

310 
Teheran, 247, 250, 304 

teologisk universitet, 249 
(al-)Thaʿlabī, Aḥmad b. Muḥammad, 

32, 294 
Thamūd, folk af, 20 
thaqalayn (’to tyngder’) 

overlevering, xxii, 32, 290 
tidsbegrænset ægteskab (se 

nydelsesægteskab).  
Tigrisfloden, 77, 109 
tilbagevendelsen (rajʿa), 349–50 
al-Tirmidhī, Muḥammad b. ʿĪsā, xxi, 

23, 30, 33, 36, 38, 39, 41, 45, 301 
Tolver Shīʿisme (Ithnāʿashariyya), 

xvi, 7, 111, 177, 180, 182, 183, 185, 
207, 208, 214, 216, 217, 235, 245, 

246, 247, 251, 255, 258, 274, 396, 
409 
Bahrain, 237, 238 
duʿāʾ, 361 
Irak, 252, 254, 255 
Iran, 243, 244 
Libanon, 257, 258 
Saudi Arabien, 264, 267, 268 

tolver-shiiter (se Tolver Shīʿisme).  
’traditionalister’ (se Akhbāriyya).  
transmigration (se tanāsukh), 350 
Transoxanien, 292 
treenighed (se kristendom).  
Tripoli, 259, 260 
trosbekendelse, 1, 312, 373, 379 
Tujīb-klanen, 79 
Turkmenistan, 94, 117, 244 
Ṭūs, 120, 121, 124, 247 
al-Ṭūsī, Muḥammad b. Ḥasan 

(sheik), 255, 280–81, 301–2, 294, 
295, 301–2 
lære, 255 
skole, 275 

Tyrkiet, 183, 205, 232, 233, 235, 236, 
250 

Tyskland, 229, 233, 236 
  

ʿUbayd Allāh b. al-ʿAbbās, 84 
ʿUbayd Allāh b. Ziyād, 87, 88, 89, 

90, 92, 93, 96, 97, 158, 159 
ʿUbayd Allāh al-Murrī, 162 
Ubayy b. Kaʿb, 290 
Uḥud, slaget ved, 34, 355 
ūlūl al-ʿazm, 327 
ʿUmar (II) b. ʿAbd al-ʿAzīz (8. 

umayyadisk kalif), 40, 102, 103, 
110, 169, 300 

ʿUmar b. Ḥanẓala, 109 
ʿUmar b. al-Khaṭṭāb (2. historisk 

kalif), 5, 33, 35, 37, 40, 47, 55, 58, 
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59, 60, 62, 63, 69, 81, 140, 141, 144, 
171, 336, 339 
diktatet, 140 
kalifembede, 101, 140, 190, 191 
nydelsesægteskab, forbud af, 311, 

348 
succession, 141 
søn (se ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. al-

Khaṭṭāb).  
ʿUmar b. Saʿd b. Abī Waqqāṣ, 89, 90, 

91, 92, 160 
ʿUmar b. Shabba, 141 
ʿUmar b. Thābit, 60 
ʿUmayr b. Bayān al-ʿIjlī, 195 

fraktion (se ʿUmayriyya).  
ʿUmayriyya, 195 
umayyader, 79, 85, 96, 105, 107, 194, 

218 
dynasti, xxvii, 55, 105, 106, 109, 

110, 113, 218, 245, 258, 293 
Umayya-klanen, xxvii, 62 
Umm al-Faḍl, 124, 125 
Umm Farwa, 105 
Umm Salama, 72 
umma (se muslimske fællesskab).  
ʿumra (se Mindre Valfart, Den).  
urdu, 123, 304, 397, 407 
ʿUrwa b. Udayya, 76 
ʿUrwa b. al-Zubayr, 349 
USA, 233, 236, 255, 256, 263 
Usāma b. Zayd, 16, 70 
uṣūl al-dīn (se religionens trosartikler).  
uṣūl al-fiqh, 277, 285 
Uṣūliyya, 275, 285–86 

skole, xvi, 293 
term, 285 

ʿUtba b. Abī Sufyān, 75, 76 
ʿUthmān b. ʿAffān (3. historisk kalif), 

5, 33, 43, 53, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 144, 151, 152, 153, 
154, 171, 181, 190, 191, 210, 257 

attentat, 65, 70 
efterkommer, 169 
kalifembede, 64, 69, 71, 144, 181 
koranisk kodeks, ʿuthmānisk, 294 
shīʿat ʿUthmān, 144 

ʿUthmān b. Saʿīd al-ʿAmrī, 132–33, 
221 

uvidenhedens tid (se jāhiliyya).  
  

Vatikanet, 230 
Vesteuropa, 229 
Vilāyat-e Faqīh (se Iran, styre).  

  
Wadi al-Faraʾ, 269 
al-Wāfī (se Muḥsin al-Fayḍ), 303 
wahhābitter (wahhābīyya), 85, 215, 

265 
wājib (pligtig), 308 
wakīl, 132, 221 
walāya, 138, 139, 145, 151, 152, 155, 

157, 160, 163, 164, 170, 171, 173, 
174, 175 

Walī al-ʿAṣr (=Muḥammad al-
Mahdī, 12. imam).  

Walīd (I) b. ʿAbd al-Malik (6. 
umayyadisk kalif), 98, 103, 110 

Walīd (II) b. Yazīd (11. umayyadisk 
kalif), 110 

Walīd b. ʿUtba b. Rabīʿa, 34 
wārith, 65, 143 
Wasāʾil al-Shīʿa (se Ḥurr al-ʿĀmilī).  
waṣī, 31, 45, 65, 142, 143, 144, 181, 

188, 191, 192, 194 
Wāṣil b. ʿAṭāʾ, 110 
al-Wāthiq (9. abbasidisk kalif), 126, 

128, 130 
Wilāya al-Faqīh (se Iran, styre).  
wird, 361 
wuḍūʾ (se abdest).  
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Yaḥyā (se Johannes Døber).  
Yaḥyā b. Abī al-Shumayṭ (al-

Sumayṭ), 201 
fraktion (se Shumaytiyya).  

Yaḥyā b. Harthama b. Aʿyan, 126 
Yaḥyā b. Khālid b. Barmak, 115 
Yaḥyā b. Yaḥyā, 118, 298 
Yaḥyā b. Zayd, 108, 110, 189 
Yaʿqūb (se Jakob).  
Yaʿqūb b. Ibrāhīm, 114 
al-Yasaʿ (se Elisa).  
Yazdegerd (III), Shah, 99 
Yazīd (I) b. Muʿāwiya (2. umayyadisk 

kalif), 6, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 
93, 95, 96, 98, 100, 103, 155, 158, 
159, 160, 162, 164 

Yazīd (II) b. ʿAbd al-Malik (9. 
umayyadisk kalif), 102, 103, 110 

Yazīd (III) b. Walīd (12. umayyadisk 
kalif), 110 

Yemen, 34, 236, 240, 265, 328, 348 
Yūnus b. ʿAbd al-Raḥmān, 275 
Yūnus (se Jonas).  
Yūnus b. Ẓibyān (Ẓabyān), 196 
Yūsuf (se Josef).  
Yūsuf al-Baqāʿī, 45 

  
ẓāhir (eksotisk), 172, 174, 175, 376 
(al-)Zahrāʾ (se Fatima).  
Zakarias (profet), 61, 319 

duʿāʾ, 359 
koranisk basis, 17, 20 

Zakariyyā (se Zakarias).  
zakāt (se almisseskat).  
al-Zakī (se ʿAlī Zayn al-ʿĀbidīn, 4. 

imam).  
(al-)Zamakhsharī, Jār Allāh, xxi, 65, 

294, 295 
zamzam (brønd), 55 

zangir zen, 394 
zarathustrisme, 180, 182, 183, 243, 

251, 252, 410 
Zayd b. ʿAlī, 101, 102, 103, 108, 110, 

169, 170 
fraktion (se Zaydiyya).  

Zayd b. Thābit, 60 
Zaydiyya, 108, 114, 127, 180, 181, 

189–91, 199, 201, 203, 245, 247, 
252, 258, 294, 409 

Zayn al-ʿĀbidīn (se ʿAlī Zayn al-
ʿĀbidīn, 4. imam).  

Zaynab bt ʿAlī, 6, 92 
broder (se al-Ḥasan og al-

Ḥusayn).  
fader (se Imam ʿAlī, 1. imam).  
moder (se Fātima).  

Zendāni, ʿAbd al-Majīd (sheik), 348 
zijīl (se zangir zen).  
Zirr b. Ḥubaysh, 81 
ziyāra 

besøg (se helgenbesøg, doktrin).  
hilsen (se ʿĀshūrā, ziyāra).  

al-Zubayr (se al-Zubayr b. al-
ʿAwwām).  

al-Zubayr b. al-ʿAwwām, 33, 63, 69, 
71, 72, 73, 143 

Zubayr al-Ṣaḥābī, 349 
Zuhra-klanen, 62 
al-Zuhrī, Muḥammad b. Muslim, 

168, 291 
Zurāra b. Aʿyan, 275, 291 

  
ægteskab, 40, 56, 349 

alliance, 56 
bånd, 23, 33, 56 
tidsbegrænset (se 

nydelsesægteskab).  
tværkulturelt, 380, 388 



 Indeks 457 

 

  
Østeuropa, 229 
Østrig, 229 

  
Åbningskapitlet (sūra al-Fātiḥa), 316 

duʿāʾ, 358 
 


