ISLAMS SVARTA HISTORIA
Del 3: En historisk överblick

Profetens(S) bortgång
• Profetens(S) lämnar världen måndag 28 Safar 11 e.H Imam Ali(A) förbereder kroppen för begravning
• Samtidigt i Saqifa samlades från Ansar: Banu Khazraj och
Aws + Amro As, Anas ibn Malik, Khalid ibn Walid m.fl.
• Vilka var stammarna Khazraj och Aws?
• Dispyt om efterträdare. Ali ibn Abu Talib(A) nomineras
för att nå konsensus.
• Umars manöver

Första kaliferna
• Abu Bakr blir första kalif, styr år 11-13 e.H
• Innan sin död nominerar Abu Bakr Omar som
andra kalif, styr år 13-23 e.H
• Omar tillsätter ett råd på 6 personer, att nominera
en kalif inom sig.
• Uthman blir tredje kalif, styr tills han blir mördad,
år 23-35 e.H. Tillhör Bani Ummayah, kör
svågerpolitik som grundar Umayyah-dynastin.

Imam Alis(A) kalifat 35-40 e.H
• Efter mordet på Uthman: Muhajerin och Ansar och Tabe'in
stormar Imam Alis(A) hus och svär allians
• 1:a inbördeskrig: Jamal-kriget. Talha & Zobayr, som hade svurit
allians, gör revolt tillsammans med Aisha med ursäkten att
hämnas Uthmans blod.
• 2:a inbördeskrig: Siffin-kriget. Muawiyah inleder ett krig mot
Imam Ali(A). Imam Alis(A) armé splittras nära seger.
• 3:e inbördeskrig: Nahrawan. Desertörerna från Alis(A) armé,
Khawarej, gör revolt. Majoriteten dödas i kriget.
• En handfull överlever - däribland Imam Alis(A) lönnmördare.

40 e.H: "Året av enhet"
• Muslimerna vänder sig till Imam Hassan(A) och svär
allians.
• Muawiyah förbereder ett nytt krig mot Imam
Hassan(A).
• Kufahs folk och soldater överger Imam Hassan(A)
• Fredsavtalet skrivs
• Kalifatet kallar detta år för "Året av enhet" ()عام الجماعة
för att Muawiyah accepterades av alla som kalif.

Muawiyah styr i 20 år
• Fabricerar hadither från Profeten(S) som gynnar
Kalifatets skola. Kan grupperas i 4 kategorier:
1. Genuina hadither men som återberättats i flera led
och förvrängts mer eller mindre på vägen.
2. Yttranden från Ahl al-Sunnah lärda eller deras
studenter som blandats ihop med Profetens(S)
hadither så de inte går att urskilja.
- Exempel: Gud har en fysisk kropp och liknar
skapelsen

Fabricerade hadither
3. Hadither som manipulerat för att tjäna Kalifatets styre.
4. Påhittade hadither för att gynna Kalifatet. Dessa kan i
sin till grupperas i:
A. Prisa kaliferna.
B. Förnedra kalifernas opponenter.
C. Stärka kalifernas politik och bestämmelser.
• Konsekvens? Olika inriktningar och grupperingar

”Lydnad till en härskare är obligatorisk under
alla omständigheter; även om han utför synder
och tyranni. Hans styre är Guds vilja och allt
gott och ont är från Gud.”
– Påhittad hadith, tillskriven Profeten(S) för att gynna kalifatet

Spridning av hadither
• År 100 e.H lyfter kalifen Umar ibn Abdul Aziz
förbudet att skriva ner Profetens(S) hadither i
bokformat.
• Kalifatets lärda och hadithsamlare åkte från stad till
stad och utbytte hadither med lärda i städerna.
• Konsekvens? Hadither som var samlade bland
några individer i Medina, Kufa, Basra och
Damaskus spreds över hela Islamiska riket och
skapade återigen stora skillnader och grupperingar.

Kaos från Ale Marwan
• Mellan år 100-105 e.H kommer Ahl al-Baits(A) följare
till Imam Baqir(A) och undervisas i hadither.
• Abdul Malik b. Marwan har bl.a 3 söner:
Hisham, Yazid II, Walid I
• Hisham b. Abdul Malik tar makten 105-125 e.H.
Trakasserar Ahl al-Bait(A) och deras följare. Enligt en
källa var det han som förgiftade Imam Baqir(A) 117 e.H.
• Zaid b. Ali (Imam Sajjads(A) son) reste sig mot
Hisham men Kufas svek ledde till hans brutala död.

Kaos från Ale Marwan
• Hishams brorson Walid II b. Yazid b. Abdul Malik tar
makten 125-126 e.H. Den näst mest korrupta kalifen
från Bani Umayyah.
• Walid II kusin Yazid III b. Walid I b. Abdul Malik dödar
honom och tar makten 126 e.H i 6 månader, dör av en
hjärntumör.
• Utnämner sin bror Ibrahim som kalif, varar 2 månader
innan han flyr och gömmer sig.
• Marwan II b. Mohammad b. Marwan styr 6 år...

"Islam kommer att fortsätta tills där är 12
Imamer från Quraysh. Och när de dör kommer
jorden svälja upp sina invånare."
– Sahih Bukhari & Muslim

VEM VAR DESSA
12 IMAMER?

"Detta antal (tolv) hittas till Walid b. Abd alMaliks tid. Efter detta är det kaos och
oroligheter. Sen kom Abbasid-dynastin. Men det
blir mer i antal..."
– Al-Bayhaqi (Sunni-lärd hadithexpert d. 458 e.H)

"De fyra kaliferna (Abu Bakr, Umar, Uthman,
Ali), Muawiyah, hans son Yazin, Abd al-Malik
b. Marwan, hans fyra söner och Umar b. Abd
al-Aziz. Dessa är de tolv kaliferna.
Den bästa åsikten ang. de 12 Imamerna är att
det slutar med Hisham b. Abd al-Malik då
religionen etablerades under deras tid, Islam var
segrande, sanningen uppenbar och Jihad
tillämpades."
– Bin Baz, Saudi största Mufti under 1900-talet

"Ingen har mycket kunskap om just den här
hadithen i Sahih Bukhari."

– Ibn Hajar (Sunni-lärd historiker, 1400-talet)

PROFETENS(S) DRÖM

"OCH VI HAR LÅTIT DIG SE DEN SYN SOM DU FICK SE FÖR
ATT DEN - LIKSOM [SYNEN AV] DET I KORANEN FÖRBANNADE
TRÄDET - SKALL BLI EN PRÖVNING FÖR MÄNNISKORNA; VI
HOTAR OCH VARNAR DEM, MEN DÄRIGENOM FÖRHÄRDAS DE
BARA ÄN MER I SYND OCH TROTS." (17:60)
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”O Aba Abdullah, jag är fred till den som gör
fred med er, och jag är ett krig till den som
krigar mot er fram till återuppståndelsens dag –
och må Allah förbanna Aal Ziyad (Ziyads ätt)
och Aal Marwan (Marwans ätt), och må Allah
förbanna Bani Umayyah i sin helhet...”
– Ziyarat Ashura

Imam Sadiqs(A) tid
• 125-132 e.H möter Bani Ummayah motstånd på
två fronter: Bani Abbas försöker ta makten och
uppror från Khawarej-grupperingar.
• Folk, törstiga efter Islamisk kunskap, flockas till
Imam Sadiq(A).
• I 12 år, fram till 132 e.H när Bani Abbas tar
makten, undervisar Imam Sadiq(A) folket. Mer än
3000 personer återberättar hadither från honom(A)!

”Abu Abdillah Jafar b. Mohammad (Sadiq(A))
återberättade till mig från sin far, från sin farfar,
från sin förfader från Profeten(S), från Gabriel,
från GUD!"

”Abu Abdillah Jafar b. Mohammad (Sadiq(A))
återberättade till mig från sin far, från sin farfar,
från sin förfader direkt från Profeten(S)...."

Ahl al-Baits(A) hadithsamlingar
• Små kompendium med Ahl al-Baits(A) lära och hadither skrevs ner.
• Dessa kallades för "Asl" (grund). Blev totalt 400 st.
• Sheikh Kulaini (d. 329 e.H) reser i 20 år, från stad till stad från
Neishapoor till Baghdad och samlar dessa "asl" till "Usul Kafi".
• Sheikh Sadooq (d. 381 e.H) samlade 200 "asl" till "Man la yahdharol
faqih"
• Sheikh Tusi (d. 460 e.H) samlade alla "asl" om Fiqh i "Estebsar" och
"Tahzib".
• = "Kotob Arba'a Shia" > Shias 4 böcker.

