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Moḥammad ibn ʻAlī ibn Moḥammad ibn ʻArabī al-Andalosī er en kjent mystiker, filosof, poet
og skriftlærd i islams historie. Han er kjent ved titlene Moḥyiddīn ( – ُمحْ يِﻲ الدِّينgjenoppliveren
av religionen) og ash-Shaykh al-Akbar ( – الشيخ اﻷكبرden største læremesteren). Han ble født i
byen Murcia i Andalucía, der regjerte muslimene fra 711 til 1492. Ibn ʻArabī al-Andalosīs
mausoleum er i Damaskus og det var der han døde etter å ha reist vidt og bredt for å både
søke og spre kunnskap. Over hele verden er han hedret av muslimer og ikke-muslimer som er
sufismens tilhengere og søker åndelig veiledning og indre ro.
Ibn ʻArabī al-Andalosī anses som en av de mest kompliserte skriftlærde å studere.
Gjennom tiden har han blitt ansett som ikke-troende og flergudsdyrker av sine
meningsmotstandere, mens de som forsvarer hans filosofi, mener at han var en stor monoteist.
Profetskapets avslutning ( – ختم النﱡبوةkhatm an-nobowwah) er et enstemmig krav av
troen på profetskapet til profeten Moḥammad . Ibn ʻArabī al-Andalosīs utsagn om temaet
har skapt kontrovers blant muslimer og blitt framlagt til egen fordel av andre grupper. Ved
denne forskningen vil vi forstå hva han mente om vårt emne.

Metafysikk ( – وحدة الوجودwaḥdah al-wojōd)
Metafysikk i islam vil si læren om verden i vid forstand og de egentlige årsakene til alt som
eksisterer. Ibn ʻArabī al-Andalosīs meningsmotstandere velger å tolke waḥdah al-wojōd som
panteisme. Panteisme er religiøs og filosofisk oppfatning som går ut på at Gud og naturen er
ett, altså er og fins Gud i alt eksisterende. De som er enige med Ibn ʻArabī al-Andalosī velger
å tolke filosofien hans som «alt det eksisterendes årsak», med andre ord er Gud årsaken til at
alt eksisterer og alt er avhengig av Herrens eksistens.

Mīrzā al-Qādiyānī om Ibn ʻArabī al-Andalosī
01.08.1902 hadde Mirzā al-Qādiyanī (1835–1908) følgende å si om Ibn ʻArabī al-Andalosī at
før ham eksisterte ikke filosofien waḥdah al-wojōd ()وحدة الوجود. Han fortsatte med å si at Ibn
ʻArabī al-Andalosī og hans tilhengere ( – وجوديةwojōdiyyah) krysset grensene og gjorde som
leger og filosofer gjør, de hevder å ha del i guddommen. Mīrzā al-Qādiyānī mente at Ibn
ʻArabī al-Andalosī og hans tilhengere var slike som tillot alt og var aldri påpasselige med
hensyn til tidebønnen og fastene og at de til og med hadde forhold til halliker I.II
I

Ordet som Mīrzā al-Qādiyānī har brukt, er kanjar ( )كنجرpå panjabi. Det betyr som følger: En klasse blant
sigøynere som selger strenger (amuletter), spiser slanger og åtsel og lever et nedrig liv. I Punjab er en
folkegruppe som lever av prostitusjon av sine egne kvinner (hustruer, søstre, døtre) betegnet som det. Kanjarī
( )كنجريer en kanjars hustru og også en danserinne. Ferozsons, Urdu–English Dictionary, 2. utg. (Lahore:
Frezson’s Ltd, 1988), 586.
Det er allment for alle som snakker panjabi at ordene kanjar/kanjarī generelt blir brukt for hallik og
prostituert (horkar/hore (gatepike)).
II
Mīrzā Gholām Aḥmad al-Qādiyānī, Malfōẓāt, 2. utg. (London: Al-Shirkatul Islamiyyah, Islam International
Publications, 1988), 2:232.
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Den 24.09.1905 sa han om Ibn ʻArabī al-Andalosī og hans tilhengere (wojōdiyyah) at
de var en fitnah ( – ﻓتنةprøvelse, motgang, plage) for islam. Han mente at disse erklærte seg
som guddommelige. Et annet sted mente han at wojōdiyyah er de som mener at det bare er
dem som framsier vitnesbyrdet og er de sanne monoteistene, mens alle andre er
flergudsdyrkere. Det førte til at alt ble tillatt blant folk og umoral og synd steg til vers, for i
deres øyne er ikke slike handlinger forbudt. Religiøse plikter som tidebønnen og fastene og
annet er ikke ansett som nødvendig, ifølge dem. De var en katastrofe for islam. I Mīrzā alQādiyānīs øyne var gruppen dahriyyah ()دهريةI og wojōdiyyah mer eller mindre det samme og
wojōdiyyah-gruppen fortjener å sterkt bli hatet. II
Et sted presiserte Mīrzā al-Qādiyānī troen sin ved å klart ta avstand fra troen til Ibn
ʻArabī al-Andalosī og hans tilhengere. Det var da han diskuterte sin nærhet til Gud og
forsvarte utsagn som:
... ورأﻳﺘﲏ ﰲ اﳌﻨﺎم ﻋﲔ ﷲ وﺗﻴﻘﻨﺖ أﻧﲏ ﻫﻮ
«Jeg så i drømmen at jeg er Gud, og jeg var overbevist om at jeg er Ham […]»III
Mīrzā al-Qādiyānī forklarte selv dette ved å si:
وﻻ ﻧعﲏ ذه الﻮاقعه كمﺎ ﻳعﲏ ﰲ كﺘب أﺻﺤﺎب وﺣﺪة الﻮﺟﻮد وﻣﺎ ﻧعﲏ ﺑذلﻚ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣذﻫب اﳊﻠﻮلﻴﲔ ﺑﻞ ﻫذه الﻮاقعه ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺪﻳﺚ الﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ
.ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ أﻋﲏ ﺑذلﻚ ﺣﺪﻳﺚ الﺒﺨﺎري ﰲ ﺑﻴﺎن ﻣﺮﺗﺒﺔ قﺮب الﻨﻮاﻓﻞ لعﺒﺎده ﷲ الﺼﺎﳊﲔ
«Vi mener ikke med denne hendelsen det som menes i bøkene til tilhengere av
waḥdah al-wojōd og heller ikke mener vi det som al-ḥolōliyyah ()اﳊﻠﻮلﻴﺔIV mener. Derimot
stemmer denne hendelsen overens med beretningen etter profeten Moḥammad , altså den
beretningen som er gjengitt av al-Bokhārī, den som handler om statusen av nærhet som åpnes
ved overskytende tilbedelse utført av Guds rettskafne tjenere.» V
Det som er underlig, er at man hater en person og hans filosofi, men når det er til ens
egen nytte, velger man å kalle den personens utsagn «guddommelig avsløring» og hans
tolkninger som korrekte. Hvis Ibn ʻArabī al-Andalosī og følgere av hans filosofi var såpass
«syndige» og anså seg selv som guddommelige eller fornektet en av troens søyler (troen på
det hinsidige), hvordan kan hans og følgernes utsagn være troverdige?

Betydning av profetskapets status
Denne skriftlærde har flere utsagn om vårt emne, derfor er det viktig for oss å oppklare hans
standpunkt. Aḥmadiyyah-gruppen refererer til hans sitater og mener at han skal ha sagt
lignende ting som Mīrzā al-Qādiyānī – før Mīrzā al-Qādiyānīs tid. Riktignok har han blitt
kritisert av mange skriftlærde, men mange skriftlærde har også godt god for ham.
Det som angår vårt emne av hans utsagn, er ting som angår profetskapet. Han delte
opp profetskapet i noen deler ved å mene:

I

Det er de som fornekter dommens dag at man skal stå opp etter døden og et oppgjør vil bli holdt og belønning
og straff vil bli gitt.
II
Al-Qādiyānī, Malfōẓāt, 4:396–397.
III
Mīrzā Gholām Aḥmad al-Qādiyānī, Ā’īna-e kamālāt-e islām (Qadian: Maṭbaʻah Riyāḍ Hind, 1893), 564;
Mīrzā Gholām Aḥmad al-Qādiyānī, Rōḥānī khazā’in, 4. utg. (Surrey: Islam International Publications Limited,
2017), 5:564.
IV
Det er de som mener at Gud tar plass eller befinner Seg fysisk i skapte ting slik som himmelen eller et
menneske kropp. Det kan også defineres som «inkarnasjonister».
V
Al-Qādiyānī, Ā’īna-e kamālāt-e islām, 566; Al-Qādiyānī, Rōḥānī khazā’in, 5:566.
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...  والﻮﱄ العﺎرف ﻣﺮﺗﺒﺘه ﻓﻮق ﻣﺮﺗﺒﺔ الﺮﺳﻮل، الﻮﻻﻳﺔ ﻫﻲ الﻨﺒﻮة الﻜﱪى:وإذا ﲰعﺘﻢ لﻔﻈﺔ ﻣﻦ ﻋﺎرف ﳏﻘﻖ ﻣﺒﻬمﺔ وﻫﻮ أن ﻳﻘﻮل
ً ﻓﻬﻮ ﻣﻦ كﻮﻧه ولﻴﺎً وﻋﺎرﻓﺎ. ﻣﻨﻘﻄعﺔ: وﻣﺮﺗﺒﺔ الﺮﺳﺎلﺔ، داﺋمﺔ الﻮﺟﻮد: وﻣﺮﺗﺒﺔ الﻮﻻﻳﺔ واﳌعﺮﻓﺔ. والﺮﺳﺎلﺔ،ﻓﺎلﻨﱯ له ﻣﺮﺗﺒﺔ الﻮﻻﻳﺔ واﳌعﺮﻓﺔ
...  ﻷن الﻮﱄ ﻣﻨﺎ أرﻓﻊ ﻣﻦ الﺮﺳﻮل، وﻫﻮ الﺸﺨﺺ ﺑعﻴﻨه واﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﺮاﺗﺒه.ًأﻋﻠﻰ وأﺷﺮف ﻣﻦ كﻮﻧه رﺳﻮﻻ
Når dere hører tvetydige (noe som kan forstås på flere måter) og kompliserte ord fra
en som besitter sannhetserkjennelsen slik som: «Guds hjertevennskap er det store
profetskapet og den hjertevennen av Gud som besitter sannhetserkjennelsen har høyere
status enn et sendebud. […] En profet har statusen Guds hjertevennskap,
sannhetserkjennelse og sendebudskapet. Statusen av Guds hjertevennskap og
sannhetserkjennelsen er evigvarende, mens statusen av sendebudskapet tar slutt. Det
vil si at det å være Guds hjertevenn og besitter av sannhetserkjennelsen er høyere og
noblere enn det å være et sendebud. Det er den samme personen, men statusene hans
er forskjellige. Det betyr at en hjertevenn av Gud fra oss står høyere enn et sendebud.
[…]»I

Det sies av de som forsvarer hans tankegang, at når han omtalte profetskap i dette
tilfellet, mente han eksistensen av status og grad og ikke profetskap som profetene besitter.
Guds hjertevennskap som også anses som helgenskap som oppnås ved gudfryktighet og
tilbedelse. Denne statusens eksistens bekreftes i Koranen II. Den kan oppnås av andre enn
profeter også, noe alle muslimer er enige om. Ibn ʻArabī al-Andalosīs utradisjonelle og
kontroversielle sammenligning av helgenskap og profetskap handler om statusens eksistens
og at den har særlige utmerkelser som bekreftes ved profeter som mottar en lov og blir sendt
til et folk og vanlige profeter som følger andre profeter og de gudfryktige troende som er
helgener. En betydning som han mente profetskap hadde leksikalsk sett, var «den opphøyde
statusen». Mens den generelle betydningen av profetskapet, definerte han som de
underretningene og opplysningene som profeter mottok fra Gud eller gjennom engler.

Profetskapet og guddommelige åpenbaringer
Til tross for alle disse oppdelingene og utradisjonelle definisjonene, stod han for at
profetskapet og guddommelige åpenbaringer tok slutt:

 وﻻ، ﻓﻼ ﺷﺮع ﻳﻜﻮن ﺳﺨﺎ لﺸﺮﻋه،ﻓإن الﻨﺒﻮة الﱵ اﻧﻘﻄعﺖ ﺑﻮﺟﻮد رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ إﳕﺎ ﻫﻲ ﻧﺒﻮة الﺘﺸﺮﻳﻊ ﻻ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ
« أي. »إن الﺮﺳﺎلﺔ والﻨﺒﻮة قﺪ اﻧﻘﻄعﺖ ﻓﻼ رﺳﻮل ﺑعﺪي وﻻ ﻧﱯ: وﻫذا ﻣعﲎ قﻮله ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ،ﻳﺰﻳﺪ ﰲ ﺣﻜمه ﺷﺮﻋﺎ آﺧﺮ
 وﻻ رﺳﻮل أي ﻻ رﺳﻮل ﺑعﺪي إﱃ أﺣﺪ ﻣﻦ، ﺑﻞ إذا كﺎن ﻳﻜﻮن ﲢﺖ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻳعﱵ،ﻻ ﻧﱯ ﺑعﺪي ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﺮع ﳜﺎلﻒ ﺷﺮﻋﻲ
، ﻓإﻧه ﻻ ﺧﻼف أن ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴه الﺴﻼم ﻧﱯ ورﺳﻮل، ﻓﻬذا ﻫﻮ الذي اﻧﻘﻄﻊ وﺳﺪ ﺑه ﻻ ﻣﻘﺎم الﻨﺒﻮة،ﺧﻠﻖ ﷲ ﺑﺸﺮع ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ إلﻴه
وأﻧه ﻻ ﺧﻼف أﻧه ﻳﻨﺰل ﰲ آﺧﺮ الﺰﻣﺎن ﺣﻜمﺎ ﻣﻘﺴﻄﺎ ﻋﺪﻻ ﺑﺸﺮﻋﻨﺎ ﻻ ﺑﺸﺮع آﺧﺮ وﻻ ﺑﺸﺮﻋه الذي ﺗعﺒﺪ ﷲ ﺑه ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ
، وﻧﺒﻮة ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴه الﺴﻼم ﺑﺘﺔ له ﳏﻘﻘﺔ، ﺑﻞ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ذلﻚ ﻫﻮ ﻣﺎ قﺮره ﺷﺮع ﳏمﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ،ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻧﺰل ﻫﻮ ﺑه
 ﻓعﻠمﻨﺎ قﻄعﺎ أﻧه ﻳﺮﻳﺪ الﺘﺸﺮﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ، وﻫﻮ الﺼﺎدق ﰲ قﻮله أﻧه ﻻ ﻧﱯ ﺑعﺪه،ﻓﻬذا ﻧﱯ ورﺳﻮل قﺪ ﻇﻬﺮ ﺑعﺪه ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ
. إن الﻨﺒﻮة غﲑ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ:اﳌعﱪ ﻋﻨه ﻋﻨﺪ أﻫﻞ الﻨﻈﺮ ﻻﺧﺘﺼﺎص وﻫﻮ اﳌﺮاد ﺑﻘﻮﳍﻢ
ّ وﻫﻮ

I

Moḥammad ibn ʻAlī ibn Moḥammad ibn ʻArabī al-Andalosī, Rasā’il Ibn ʻArabī, red. av Moḥammad ʻAbd-olKarīm an-Namrī (Beirut: Dār al-kotob al-ʻilmiyyah, 2001), 73.
II
Koranen 10:62.
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Sannelig, profetskapet ble avsluttet ved Guds sendebuds (profeten Moḥammad )
eksistens. Det er lovgivende profetskapet som ingen kan oppnå statusen til. Det vil
ikke komme noen lov som kan avskaffe loven til Hans Høyhet og ikke noe kan
tillegges profetens befaling i loven. Det er betydningen til profetens ord:
«Sannelig, sendebudskapet og profetskapet er avsluttet. Det er ikke et eneste sendebud
eller en eneste profet etter meg!» Det vil si: Det vil ikke være en eneste profet etter
meg som vil følge en lov som vil stride mot min lov, derimot vil han følge min lovs
befaling. Det vil heller ikke være et eneste sendebud, betyr: Det vil ikke være et eneste
sendebud etter meg til noen som helst av Guds skapninger med en lov som han vil
kalle folk til Gud ved. Det er dette som har blitt avsluttet. Det er den porten som har
blitt forseglet og ikke profetskapets status. Det er derfor det ikke er noe som strider
imot at Jesus
er en profet og et sendebud og det strider heller ikke imot at han vil
stige ned (vende tilbake) ved tidens ende og vil dømme og avgjøre rettferdig ved vår
lov og ikke en annen lov eller sin egen lov som Gud befalte ham å lede Israels barn
ved, for det var det som ble åpenbart for ham. Det som blir tydelig med dette, er at den
bindende loven vil være profeten Moḥammads lov, men profetskapet til Jesus
er
bekreftet og vil finne sted. Han vil være en profet som vil komme (vende tilbake) etter
profeten Moḥammad , og Hans Høyhet er sannferdig i sine ord at det ikke vil
være en eneste (ny) profet etter Hans Høyhet . Vår kunnskap om det er ubestridelig
at det spesifikt er lovgivende profetskap det menes med dette. Det er det som har blitt
erklært etter profeten Moḥammad , ifølge vitenskapens folk juridisk sett.
Betydningen av deres konklusjon er: Sannelig, profetskapet kan ikke oppnås/erverves. I

Helgenskap (hjertevennskap til Gud)
Videre fortsatte han å forklare om helgenskap som kan oppnås ved tilbedelse, gudfryktighet
og askese, men han bruker det arabiske ordet for profetskap (nobowwah) og det har forvirret
dem som har kritisert ham, mener de som forsvarer Ibn ʻArabī al-Andalosīs måte å tale på.
Ser man nøye på det sistnevnte utdraget av hans bok, forstår vi at målet hans var å oppklare at
profeten Jesus
vil vende tilbake og være en profet og et sendebud som den samme gamle
profeten etter profeten Moḥammad . Med andre ord vil han ikke være en ny profet.
Vi forstår at Ibn ʻArabī al-Andalosīs standpunkt var som følger:

ﻓمﺎ ﺑﻘﻲ لﻸولﻴﺎء الﻴﻮم ﺑعﺪ ارﺗﻔﺎع الﻨﺒﻮة إﻻ الﺘعﺮﻳﻒ واﻧﺴﺪت أﺑﻮاب اﻷواﻣﺮ اﻹﳍﻴﺔ والﻨﻮاﻫﻲ ﻓمﻦ ادﻋﺎﻫﺎ ﺑعﺪ ﳏمﺪ ﻓﻬﻮ ﻣﺪع ﺷﺮﻳعﺔ
.أوﺣﻲ ﺎ إلﻴه ﺳﻮاء واﻓﻖ ﺎ ﺷﺮﻋﻨﺎ أو ﺧﺎلﻒ
«Det er ikke igjen noe for Guds hjertevenner (helgener) nå etter at profetskapet har blitt løftet
utenom sannhetserkjennelsen. Portene for guddommelige befalinger om det pålagte og
forbudte er stengt for alltid. Den som påstår å ha del i det etter profeten Moḥammad , vil
være en som påstår å ha mottatt en lov gjennom åpenbaringer, og det spiller ingen rolle om
den loven stemmer overens med vår lov eller strider mot den.» II
For å forstå det som blir sagt her, er det viktig å legge vekt på at han snakker om at
den som påstår å ha mottatt profetskapet fra Gud, påstår å ha mottatt lov fra Gud. Han har
hele veien erklært at lov ikke kan mottas og her forener han lov og profetskapet, mens
sannhetserkjennelse blir skilt fra dem. Det vil si at hans forståelse er i utgangspunktet lik de
andre skriftlærdes.
I

Moḥammad ibn ʻAlī ibn Moḥammad ibn ʻArabī al-Andalosī, Al-Fotōḥāt al-makkiyyah, red. av Aḥmad Shamsod-dīn (Beirut: Dār al-kotob al-ʻilmiyyah, 1999), 3:6.
II
Ibn ʻArabī al-Andalosī, Al-Fotōḥāt al-makkiyyah, 5:57.
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Tittelen «profet»
Det er nødvendig å se på hans definisjon av en profet på forskjellige måter:
ﻓﺄﺧﱪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ أن الﺮؤ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء الﻨﺒﻮة ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻲ لﻠﻨﺎس ﻣﻦ الﻨﺒﻮة ﻫذا وغﲑه وﻣﻊ ﻫذا ﻻ ﻳﻄﻠﻖ اﺳﻢ الﻨﺒﻮة وﻻ الﻨﱯ إﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮع
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺤﺠﺮ ﻫذا اﻻﺳﻢ ﳋﺼﻮص وﺻﻒ ﻣعﲔ ﰲ الﻨﺒﻮة
«Profeten Moḥammad opplyste at gode drømmer/syn er en del av profetskapets
deler. Det som er igjen for folk av profetskapet, er disse gode drømmene/synene. Men til tross
for disse gode drømmene/synene, anvendes ikke tittelen «profetskapet» eller «profet» for
noen andre enn den som spesifikt besitter en lov (religion). Denne tittelen er forbeholdt for
den spesifikke, bestemte beskrivelsen av profetskapet.»I
ﻓمﺎ ﺗﻄﻠﻖ الﻨﺒﻮة إﻻ ﳌﻦ اﺗﺼﻒ مﻮع ﻓذلﻚ الﻨﱯ وﺗﻠﻚ الﻨﺒﻮة الﱵ ﺣﺠﺰت ﻋﻠﻴﻨﺎ واﻧﻘﻄعﺖ ﻓإن ﻣﻦ ﲨﻠﺘﻬﺎ الﺘﺸﺮﻳﻊ لﻮﺣﻲ اﳌﻠﻜﻲ ﰲ الﺘﺸﺮﻳﻊ وذلﻚ ﻻ
ﻳﻜﻮن إﻻ لﻨﱯ ﺧﺎﺻﺔ
«Profetskapet anvendes for bare den som besitter alle de utmerkede egenskapene av et
profetskap – det er en (sann) profet! Det profetskapet er det som har blitt trukket tilbake
(forbudt) og brutt for oss. Sannelig, profetskapets helhetII er loven som mottas ved
åpenbaringer gjennom en engel. Dette skjer bare særskilt for en profet.» III
 »إن الﺮﺳﺎلﺔ والﻨﺒﻮة قﺪ اﻧﻘﻄعﺖ« وﻣﺎ اﻧﻘﻄعﺖ إﻻ ﻣﻦ وﺟه ﺧﺎص اﻧﻘﻄﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴمﻰ الﻨﱯ والﺮﺳﻮل ولذلﻚ قﺎل ﺻﻠﻰ:وﳍذا قﺎل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ
 »ﻓﻼ رﺳﻮل ﺑعﺪي وﻻ ﻧﱯ« ﰒ أﺑﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺒﺸﺮات وأﺑﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻜﻢ ا ﺘﻬﺪﻳﻦ وأزال ﻋﻨﻬﻢ اﻻﺳﻢ:ﷲ ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ
«Det var derfor profeten Moḥammad sa: 'Sannelig, sendebudskapet og profetskapet
har blitt brutt!' De har blitt brutt fra et spesifikt punkt – ved at det ble brutt kan man ikke
kalles profet eller sendebud lenger. Derfor sa profeten : 'Det er ikke et eneste sendebud og
heller ikke en eneste profet etter meg!' Så lot profeten være igjen gledelige budskap av
profetskapet og lot være igjen de skriftlærdes – som tolker uavhengig (basert på loven og
sonnah) – befaling av profetskapet, men fjernet fra dem tittelen (profet/sendebud).» IV
اﺳﻢ الﻨﱯ زال ﺑعﺪ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ
«Tittelen 'profet' forsvant etter Guds sendebud Moḥammad .»V
Vi ser at Ibn ʻArabī al-Andalosī er enig med de andre muslimske skriftlærde at
profetskapet har tatt slutt. Han mener også at rettskafne folk kan se gode drømmer/syner som
kan være sanne, men det gjør dem ikke til profeter. I tillegg til det, er han veldig bestemt med
å opplyse at profetskapet er forbudt og brutt etter profeten Moḥammad . Ifølge ham kan
man ikke engang bli kalt «profet» eller si at man har del i profetskapet etter profeten
Moḥammad selv om man ser gode drømmer/syn eller besitter veldig mye kunnskap.

Åpenbaringene tok slutt

Han mente også det vers 2:4 i Koranen sier at åpenbaringen VI tok slutt etter profeten
Moḥammad . Profeten Jesus
som han kjente til var den profeten Jesus
som han mente
fortsatt levde i himmelen og ville vende tilbake og ikke Mīrzā al-Qādiyānī. Ibn ʻArabī alAndalosī oppklarte også det Aḥmadiyyah-gruppen ofte kritiserer muslimene for: Vil profeten
Jesus
motta åpenbaringer etter profeten Moḥammad ? Vi ser nærmere på hans
forklaring:
I

Ibn ʻArabī al-Andalosī, Al-Fotōḥāt al-makkiyyah, 4:8–9.
Det er profetskapets totalitet og sammenbinder og omfatter profetskapets enkeltdeler og gjør det til en samlet
enhet.
III
Ibn ʻArabī al-Andalosī, Al-Fotōḥāt al-makkiyyah, 6:203.
IV
Ibn ʻArabī al-Andalosī, Al-Fotōḥāt al-makkiyyah, 3:380.
V
Ibn ʻArabī al-Andalosī, Al-Fotōḥāt al-makkiyyah, 3:88.
VI
وﺣْ ﻲ/
َ ﻲ
ّ ِ – ُوﺣwaḥy / (flt.) woḥiyy.
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واﻋﻠﻢ أن لﻨﺎ ﻣﻦ ﷲ اﻹﳍﺎم ﻻ الﻮﺣﻲ ﻓإن ﺳﺒﻴﻞ الﻮﺣﻲ قﺪ اﻧﻘﻄﻊ ﲟﻮت رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ وقﺪ كﺎن الﻮﺣﻲ قﺒﻠه وﱂ ﳚﺊ ﺧﱪ إﳍﻲ أن ﺑعﺪه
وﺣﻴﺎ كمﺎ قﺎل ولﻘﺪ أوﺣﻲ إلﻴﻚ وإﱃ الذﻳﻦ ﻣﻦ قﺒﻠﻚ وﱂ ﻳذكﺮ وﺣﻴﺎ ﺑعﺪه وإن ﱂ ﻳﻠﺰم ﻫذا وقﺪ ﺟﺎء اﳋﱪ الﻨﺒﻮي الﺼﺎدق ﰲ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴه الﺴﻼم وقﺪ
كﺎن ﳑﻦ أوﺣﻲ إلﻴه قﺒﻞ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ أﻧه ﻋﻠﻴه الﺴﻼم ﻻ ﻳﺆﻣﻨﺎ إﻻ ﻣﻨﺎ أي ﺑﺴﻨﺘﻨﺎ ﻓﻠه الﻜﺸﻒ إذا ﻧﺰل واﻹﳍﺎم كمﺎ ﳍذه اﻷﻣﺔ
Vit at for oss er det bare guddommelige inspirasjoner fra Gud og ikke åpenbaringer.
For åpenbaringenes gang ble brutt ved Guds sendebud Moḥammads bortgang.
Åpenbaringer fantes før profeten Moḥammad , men det kom ikke en guddommelig
nyhet etter profeten som en åpenbaring. Det er som Gud har sagt: 'Uten tvil, dette
ble åpenbart for deg og de som var før deg'I Gud nevnte ikke noen åpenbaring etter
profeten Moḥammad . Hvis ikke dette bekrefter det, så ble det overlevert en sann
(autentisk) profetisk beretning om Jesus . Han var av de som det ble åpenbart for før
Guds sendebud Moḥammad og det vil si at Jesus
vil lede oss (de troende) ved
vår praksis. Han vil motta guddommelige avsløringer og inspirasjoner når han stiger
ned slik som dette muslimske samfunnet gjør. II
ʻAbd-ol-Wahhāb ash-Shaʻrānī (1493–1565) skrev et verk der han diskuterte
trosoverbevisningen til Ibn ʻArabī al-Andalosī basert på hans ord slik at folk kunne forstå hva
han stod for:
واﻋﻠﻢ أن اﳌﻠﻚ ﰐ الﻨﱯ لﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎلﲔ رة ﻳﻨﺰل لﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ قﻠﺒه و رة ﺗﻴه ﰲ ﺻﻮرة ﺟﺴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻓﻴﻠﻘﻲ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑه إﱃ ذلﻚ الﻨﱯ ﻋﻠﻰ
 وﻫذا ب أغﻠﻖ ﺑعﺪ ﻣﻮت ﳏمﺪ ﺻﻠﻰ ا ّ ﻋﻠﻴه: قﺎل.أذﻧه ﻓﻴﺴمعه أو ﻳﻠﻘﻴه ﻋﻠﻰ ﺑﺼﺮه ﻓﻴﺒﺼﺮه ﻓﻴﺤﺼﻞ له ﻣﻦ الﻨﻈﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﳛﺼﻞ له ﻣﻦ الﺴمﻊ ﺳﻮاء
وﺳﻠﻢ ﻓﻼ ﻳﻔﺘﺢ ﻷﺣﺪ إﱃ ﻳﻮم الﻘﻴﺎﻣﺔ ولﻜﻦ ﺑﻘﻲ لﻸولﻴﺎء وﺣﻲ اﻹﳍﺎم الذي ﻻ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﻴه

Vit at engelen kommer til en profet med åpenbaring i to tilstander. Noen ganger stiger
engelen med åpenbaring ned til hjertet til profeten og andre ganger kommer engelen i
fysisk form og den åpenbaringen finner sted utvendig og engelen framsier
åpenbaringen for den profetens ører og profeten hører eller framlegger engelen
åpenbaringen for synet hans og profeten ser den. Profeten oppnår forståelsen av den
ved synet slik som han oppnår forståelsen ved hørselen. Ibn ʻArabī al-Andalosī sa:
«Denne porten har blitt stengt etter profeten Moḥammads bortgang og den vil ikke
bli åpnet for noen til dommens dag. Men for Guds hjertevenner (helgenene) er
åpenbaringer ved guddommelige inspirasjoner (ilhām) igjen som ikke inneholder noen
lov.»III
Ordet Ilhām ( )إلـهامbetyr guddommelig inspirasjon. Språkeksperten Ibn Manẓōr alIfrīqī beskrev ilhām ved å forklare at ilhāms opphav er fra å svelge noe på engang. Å sette noe
eller inngi noe i hjertet, slik som at Gud inngir en slik tanke i hjertet og vedkommende
handler på grunn av det eller lar være å handle. IV
Al-Iṣfahānī forklarte at ilhām er å inngi (en inspirasjon) i hjertet, og ordet er spesielt
forbeholdt den tanken som er fra Gud den Opphøyde eller fra englene som står nærest Gud. V
I

Koranen 39:65.
Ibn ʻArabī al-Andalosī, Al-Fotōḥāt al-makkiyyah, 5:353.
III
ʻAbd-ol-Wahhāb ash-Shaʻrānī, Al-Yawāqīt wal-jawāhir fī bayān ʻaqā’id al-akābir (Beirut: Dār iḥyā’ at-torāth
al-ʻarabī, uten dato), 1:371–372.
IV
Moḥammad ibn Mokarram ibn Manẓōr al-Ifrīqī, Lisān al-ʻarab (Beirut: Dār Ṣādir, 1993), 12:554–555.
V
Ḥosayn ibn Moḥammad ar-Rāghib al-Iṣfahānī, Al-Mofradāt fī gharīb al-Qor’ān, red. av Ṣafwān ʻAdnān adDāwōdī (Damaskus: Dār al-qalam, 1992), 748.
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Al-Qorṭobī kommenterte at Koranens første kapittels niende navn er ar-roqyah (الرقية
ّ –
bønneformel for helbredning). Det blir bekreftet ved en beretning berettet av vår mester Abō
Saʻīd al-Khodrī . I den står det at Guds sendebud spurte følgesvennen som brukte en
bønneformel for å helbrede en byhøvding: «Hva lot deg vite at Koranens første kapittel er
bønneformel for helbredning?» Han svarte: «Kjære Guds sendebud! Den tingen ble inngitt
(inspirert) til mitt hjerte!»I
Guddommelige inspirasjoner i dette tilfellet er de gode drømmene/synene som vi har
diskutert. Hvis Aḥmadiyyah-gruppen legger vekt på at det finnes en form for åpenbaringer
etter profeten Moḥammad og det er disse åpenbaringene uten lov som de mener at Mīrzā
al-Qādiyānī mottok, må det også legges vekt på at de ikke kommer gjennom engler, ifølge Ibn
ʻArabī al-Andalosī. Mīrzā al-Qādiyānī hevdet i motsetning til det at engler kom til ham
gjentatte ganger.

Den utradisjonelle måten
De som er tilhengere av Ibn ʻArabī al-Andalosī forklarer at grunnen til at han valgte
forskjellige måter å uttrykke seg på vedrørende profetskapet og si at det ikke fullstendig er
stengt/brutt, var:
 أول ﻣﺎ ﺑﺪئ ﺑه رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴه وﺳﻠﻢ ﻣﻦ الﻮﺣﻲ الﺮؤ ﻓﻜﺎن ﻻ ﻳﺮى رؤ إﻻ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﺜﻞ ﻓﻠﻖ الﺼﺒﺢ وﻫﻲ الﱵ أﺑﻘﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ:قﺎلﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ
اﳌﺴﻠمﲔ وﻫﻲ ﻣﻦ أﺟﺰاء الﻨﺒﻮة ﻓمﺎ ارﺗﻔعﺖ الﻨﺒﻮة لﻜﻠﻴﺔ وﳍذا قﻠﻨﺎ إﳕﺎ ارﺗﻔعﺖ ﻧﺒﻮة الﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻬذا ﻣعﲎ ﻻ ﻧﱯ ﺑعﺪه
«De troendes mor ʻĀ’ishah berettet: 'Åpenbaringene begynte som drømmer for
Guds sendebud . Når enn Guds sendebud så en drøm, ble den synlig (sann) som dagen
gryr.' Disse drømmen er det Gud har latt være igjen blant muslimene og de er en del av
profetskapet. Profetskapet ble ikke løftet (fjernet) i sin helhet, det er derfor vi sier at det er
profetskapet som omfatter loven, og det er betydningen av at det ikke er noen profet etter
profeten Moḥammad .»II
Her kan man si at han sier at profetskapet ikke er fullstendig avsluttet på grunn av
disse drømmene som rettskafne folk ser. Han mener at det er profetskapet som er lovgivende
som er avsluttet, mens det andre profetskapet fortsetter. Ser vi nøye, forstår vi at han er
tydelig om at det er disse drømmene og guddommelige avsløringer og inspirasjoner som
fortsetter og ikke profetskap i form av skygge, manifestering eller allegorisk reinkarnasjon. I
tillegg til det har han ved gjentatte anledninger bekreftet at man ikke engang kan kalle seg
«profet» eller å ha del i «profetskapet». Ibn ʻArabī al-Andalosī uttrykte seg om profetskapets
status ved å si:
اﻋﻠﻢ أن ﻣﻘﺎم الﻨﱯ ﳑﻨﻮع لﻨﺎ دﺧﻮله وغﺎﻳﺔ ﻣعﺮﻓﺘﻨﺎ ﺑه ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹرث الﻨﻈﺮ إلﻴه كمﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﻮ ﰲ أﺳﻔﻞ اﳉﻨﺔ إﱃ ﻣﻦ ﻫﻮ ﰲ أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﲔ
 وقﺪ ﺑﻠﻐﻨﺎ ﻋﻦ الﺸﻴﺦ أﰊ ﻳﺰﻳﺪ أﻧه ﻓﺘﺢ له ﻣﻦ ﻣﻘﺎم الﻨﺒﻮة قﺪر ﺧﺮم إﺑﺮة ﲡﻠﻴﺎ ﻻ دﺧﻮﻻ ﻓﻜﺎد أن ﳛﱰق. وكمﺎ ﻳﻨﻈﺮ أﻫﻞ اﻷرض إﱃ كﻮاكب الﺴمﺎء
«Vit at profetskapets status er forbudt for oss å tre inn i. Vår maksimale forståelse
(som har nådd sin øverste grense som vi makter å nå) om profetskapet er gjennom arven. Å se
på det er som den som er i den laveste graden av paradiset og han vender blikket mot den som
er i de øverste salene av paradiset eller som jordens folk ser på stjernene på himmelen. Vi fikk
høre etter læremester Abō Yazīd al-Bisṭāmī (804–875) at profetskapets status ble åpnet for
ham like mye som et nåløye til graden av stråleglans og ikke det å kunne tre inn i det, det var
like før al-Bisṭāmī brant opp.»III
I

Moḥammad ibn Aḥmad al-Qorṭobī, Al-Jāmiʻ li aḥkām al-Qor’ān, red. av Aḥmad al-Bordōnī og Ibrāhīm Aṭfīsh,
2. utg. (Kairo: Dār al-kotob al-miṣriyyah, 1964), 1:113.
II
Ibn ʻArabī al-Andalosī, Al-Fotōḥāt al-makkiyyah, 3:88.
III
Ash-Shaʻrānī, Al-Yawāqīt wal-jawāhir fī bayān ʻaqā’id al-akābir, 1:436.
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Det er tydelig at han presiserer at vanlige mennesker ikke kan forstå profetskapet
utenom det de har fått vite gjennom Koranen og profetiske beretninger. Profetskapets status er
så høyt at menneske ikke makter å se dets reelle omfang og grad. Historien hans om alBisṭāmī er hans måte å bekrefte på at en person brenner opp om det opplever at profetskapets
stråleglans skinner på vedkommende.
Ibn ʻArabī al-Andalosī valgte å også kalle forbindelsen mellom skapningene og
Herren Gud for «profetskap». For når han begynte å diskutere profetskap på dette nivå, blir
ting mer kompliserte hvis ikke man samler alle hans utsagn og forstår det som en samlet
enhet. Han sa:
وﻫذه الﻨﺒﻮة ﺳﺎرﻳﺔ ﰲ اﳊﻴﻮان ﻣﺜﻞ قﻮله ﺗعﺎﱃ وأوﺣﻰ رﺑﻚ إﱃ الﻨﺤﻞ
«Dette profetskapet fortsetter til og med blant dyr/insekter slik som Gud den
Opphøydes ord lyder: 'Herren innga i biens indre […]' I»II
ﻋﻠﻢ أن الﻨﺒﻮة ﺳﺎرﻳﺔ ﰲ كﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻳعﻠﻢ ذلﻚ أﻫﻞ الﻜﺸﻒ والﻮﺟﻮد
«Man får vite at profetskapet fortsetter i alt som eksisterer og dette vet de som
opplever guddommelige avsløringer og de som har innsett at Gud er den som lar alt
eksistere.»III
Hvis man skal velge å tolke ting akkurat som man ser dem uten å se på tekstene hans
som en samlet enhet og bare velge og vrake deler av tekstene som man selv føler for, ender
man opp med å få en betydning at Ibn ʻArabī al-Andalosī mente at dyr og insekter også var
«ikke-lovgivende profeter», faktisk opplyser teksten at profetskapet er i alt mulig som
eksisterer. Da må man også følge denne ideologien hans og ikke bare den som gagner en selv,
eller så må man innse at han brukte «profetskap» på en annen måte enn det Aḥmadiyyahgruppen mener han gjorde.

Trosoverbevisningen
Ash-Shaʻrānī konkretiserte Ibn ʻArabī al-Andalosīs standpunkt ved følgende:
ﻣﻦ قﺎل ﻣﻦ اﻷولﻴﺎء إن ا ّ ﺗعﺎﱃ أﻣﺮه ﺑﺸﻲء ﻓﻬﻮ ﺗﻠﺒﻴس ﻷن اﻷﻣﺮ ﻣﻦ قﺴﻢ الﻜﻼم وﺻﻔﺘه وﻫذا ب ﻣﺴﺪود دون اﻷولﻴﺎء ﻣﻦ ﺟﻬﺔ الﺘﺸﺮﻳﻊ
«Den av Guds hjertevenner (helgener) som sier at Gud den Opphøyde har befalt ham
noe som helst, så vit at det er djevelsk bedrageri. For befaling er en form for tale og dens
egenskap, og denne porten er stengt overfor Guds hjertevenner (helgener) når det gjelder
loven.»IV
Ibn ʻArabī al-Andalosī og Mīrzā al-Qādiyānī har heller ikke samme trosoverbevisning
om profeten Jesus :
 ﺑﻞ رﻓعه ا ّ إﱃ ﻫذه الﺴمﺎء وأﺳﻜﻨه ﻓﻴﻬﺎ وﺣﻜمه ﻓﻴﻬﺎ. ﲜﺴﺪه ﻋﻴﻨه ﻓإﻧه ﱂ ﳝﺖ إﱃ اﻵن،ﻓﻠمﺎ دﺧﻞ إذا ﺑعﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴه الﺴﻼم
«Da profeten Moḥammad gikk inn til profeten Jesus , var han i den samme
kroppen, for han har i sannhet ikke dødd til nå. Derimot løftet Gud ham til denne himmelen
og bosatte ham der og befalte ham å være der.» V
. إﱃ ﲰﺎء الﺮوح ﰲ ﺟﻮاري: أي،إﱄ
ّ  وراﻓعﻚ.إﱄ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ّ  قﺎﺑﻀﻚ: أي،إﱐ ﻣﺘﻮﻓﻴﻚ
«'Sannelig, Jeg kommer til å fullføre alderen din' betyr at Jeg skal ta deg opp til Meg
fra å være blant dem. '[…] og løfte deg opp til Meg' betyr til sjelenes himmel i Mitt
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Koranen 16:68.
Ibn ʻArabī al-Andalosī, Al-Fotōḥāt al-makkiyyah, 3:382.
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Ibn ʻArabī al-Andalosī, Al-Fotōḥāt al-makkiyyah, 3:382.
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Ash-Shaʻrānī, Al-Yawāqīt wal-jawāhir fī bayān ʻaqā’id al-akābir, 1:459.
V
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nærvær.»I
Det må innrømmes at Ibn ʻArabī al-Andalosī kunne ha uttrykt seg på en hel annen
måte og gjort det lettere å forstå for alle, men det gjorde han ikke. Til tross for hans
framgangsmåte, ser vi at han mener det den rådende majoriteten av de skriftlærde mener.
Trosoverbevisningen til denne skriftlærde kan konkluderes med:
 ﰒ كﺎن ﺑﻨﺸﺌﺘه العﻨﺼﺮﻳﺔ ﺧﺎﰎ الﻨﺒﻴﲔ، ﻓﻜﺎن ﻧﺒﻴﺎ وآدم ﺑﲔ اﳌﺎء والﻄﲔ: وﳍذا ﺑُ ِﺪئ ﺑه اﻷﻣﺮ وﺧﺘﻢ،ﻷﻧه أكمﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻫذا الﻨﻮع اﻹﻧﺴﺎﱐ
«Fordi at profeten Moḥammad var den mest fullkomne skapningen blant
menneskeheten, derfor begynte profetskapet og ble avsluttet med profeten Moḥammad .
Profeten Moḥammad var en profet mens Adam
var i fasen mellom vann og leire.
Profeten Moḥammad var også den siste av alle profeter på grunn av sin opprinnelige
overlegenhet.»II

Konklusjon
Forskningen viser at Ibn ʻArabī al-Andalosī var en komplisert skriftlærd å forstå og hans
diskusjon om profetskapet og dens forskjellige deler har blitt uttrykt på en utradisjonell måte,
men hans forståelse av det samsvarte med den tradisjonelle beskrivelsen av profetskapets
avslutning.
Mīrzā al-Qādiyānī var imot filosofien til Ibn ʻArabī al-Andalosī om metafysikk, for
han og hans tilhengere skal ha krysset religiøse grenser ved å forsømme religionen og endre
den til det de ville, men mest av alt var fordi at de hevdet at de hadde en del i guddommen,
ifølge Mīrzā al-Qādiyānī. Han erklærte Ibn ʻArabī al-Andalosī og tilhengere av hans filosofi
som en katastrofe for islam og at de fortjente å sterkt bli hatet. Vi ser Mīrzā al-Qādiyānīs
avstand fra og forakt for denne personen og hans filosofi som et sammenbindende element fra
1893 til 1905. Men til tross for det støttet han sine påstander til Ibn ʻArabī al-Andalosīs ord
når det var til hans egen fordel.
Ibn ʻArabī al-Andalosī diskuterte status og grad av helgenskap (Guds hjertevennskap)
ved å bruke ordet «profetskap». Han valgte å bruke ordet «profetskap» som «den opphøyde
statusen» som var en leksikalsk betydning av ordet, ifølge ham. Den generelle betydningen
ble skilt fra den leksikalske betydningen og det er den generelle betydningen som er allment
kjent som profetskap, der profeter mottar åpenbaringer fra Gud. Han mente at ifølge Guds ord
tok profetskapet og guddommelige åpenbaringer slutt etter profeten Moḥammad og at det
var den samme profeten Jesus
som – med det samme gamle profetskapet – skulle vende
tilbake ved tidens ende, men det brøt ikke profetskapets segl eller avslutning, for profeten
Jesus
vil følge profeten Moḥammads lov. Filosofien hans innebar også at profetskap
som man mottar guddommelige åpenbaringer ved, kan ikke oppnås eller erverves ved
tilbedelse og gode handlinger. Når han enn diskuterte profetskapet som profeter besitter, var
han tydelig om at det ikke er noe Guds hjertevenner (helgener) har del i og tittelen «profet»
var forbeholdt profetene og ikke de hjertevennene av Gud som mottok guddommelige
avsløringer (kashf) og inspirasjoner (ilhām). Den utradisjonelle måten som Ibn ʻArabī alAndalosī blir kritisert for, er at han drøftet profetskap ved å kalle helgenskap (hjertevennskap
til Gud) det samme, men det må presiseres at han anså dem som to forskjellige ting. Han kalte
til og med Guds relasjon til Hans skapninger som en form for profetskap, noe som gjør
«profetskap» til en del av alt. Basert på det, forstår vi at han ikke kan ha ment at det samme
I

Moḥammad ibn ʻAlī ibn Moḥammad ibn ʻArabī al-Andalosī, Tafsīr Ibn ʻArabī, red. av Samīr Moṣṭafá Rabāb
(Beirut: Dār iḥyā’ at-torāth al-ʻarabī, uten dato), 1:107.
II
Moḥammad ibn ʻAlī ibn Moḥammad ibn ʻArabī al-Andalosī, Foṣōṣ al-ḥikam, red. av Abō al-ʻAlā’ ʻAfīfī
(Beirut: Dār al-kitāb al-ʻarabī, uten dato), 214.

Ibn ʻArabī al-Andalosī (1165–1240) om profetskapets avslutning ()ختم النبوة

profetskapet fortsetter. Ordene «profetskap som omfatter loven» er det vi kjenner til som
profetskap, mens alle andre former for «profetskap» som han nevner er enten helgenskap eller
et hvilket som helst forhold til Gud. Profetskapet som er ansett som profetskap av alle
muslimer ble innledet og avsluttet ved profeten Moḥammad , ifølge Ibn ʻArabī al-Andalosī.
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