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Forord
Emnet for dette kortfattede heftet har i lang tid vært et
komplisert tema for muslimene å bli enige om. Målet er
ikke å oppklare eller pålegge noen tradisjonen om å feire
profeten Moḥammads komme. Enhver troende som
tror på Gud og profeten Moḥammads profetskap,
feirer uansett profetens komme ved å følge profetens
tradisjon. Det å feire profeten er ikke begrenset til
en måned, uke eller dag. De troende feirer profeten
hvert eneste øyeblikk ved hver eneste gode handling de
utfører, om det er ved trosbekjennelsen, ved å forrette
tidebønnen, betale velferdsskatten, faste, utføre
pilegrimsferden eller andre gode handlinger, som å hjelpe
folk.
Det er en gruppe muslimske skriftlærde som anser
det å feire profetens komme ved å markere det på en
spesifikk dag som kjetteri, men majoriteten av skriftlærde
blant muslimene tillater denne feiringen, enten den gjøres
på en spesifikk dag eller når som helst for å øke og styrke
sin tro.
Å feire denne begivenheten er viktigere enn
noensinne i Norge, og det på et fellesspråk som hjelper
de unge til å lære om sin tro for å kunne lære andre om
profeten Moḥammads liv.
I dette heftet vil vi se på noen bevis på det å feire
profeten Moḥammads komme, for det er viktig for de
som feirer denne gudgitte gaven, å vite at deres tro og
praksis ikke er kjetteri.
Fjellhamar, 24.09.2021
Abo Mahi Yasir Hussain
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Termen bidʻah ()بدعﺔ
Ofte brukes ordet «innovasjon» for å oversette bid‘ah
( )ﺑﺪﻋﺔav de som peker på alt som bid‘ah og shirk (– ﺷﺮك
flerguderi), enda innovasjon er et positivt ladet ord som
innebærer betydningen forandring til det bedre.
Ordet bid‘ah ( )بدعةhar to betydninger:
(1) Terminologisk betydning: Den handlingen som
ikke er bekreftet gjennom profetens praksis og
livsførsel, og denne handlingen er motstridende
og forandrende med hensyn til profetens lov.
Når en slik handling inkluderes i loven, anses den
som en ond bidʻah som forviller, med andre ord
en kjettersk handling.
(2) Leksikalsk betydning: Det er en ny måte eller
handling. Enten en slik handling opprinnelig
finnes i loven eller ikke, og de skriftlærde velger
å bruke ordet bid‘ah for den handlingen, mener de
ikke at det er kjetteri. For kjetteri er det som
strider mot profetens lære.
Majoriteten av de skriftlærde er enige om at det
finnes rosverdig (innoverende) og klanderverdig
(kjettersk) bidʻah. Den rosverdige er ansett som en god
handling, mens den klanderverdige er ansett som en ond
handling.
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Hvordan feires maulid ( )مولدav muslimene?
Det er en feiring og gledefylt følelse som muslimer feirer
og uttrykker for at profeten Moḥammad ble sendt som
profet til all verden. Det var da profeten kom med
budskapet om den sanne gudstroen – monoteismen. Når
muslimene setter av en dag for å feire profeten
Moḥammads komme, samler de seg enten i sitt hjem, i
en moské eller i et annet lokale for blant annet
(1) å komme Gud i hu ved å resitere Koranen eller
lovprise Ham
(2) å lovsynge profetens ære
(3) å fortelle om profetens komme
(4) å undervise i profetens biografi
(5) å dele ut mat til de frammøtte eller fattige
Det er mange gode handlinger som kan utføres,
det eneste man må ta hensyn til, er at det ikke må være
handlinger som strider mot den islamske loven. Det
viktige er ikke når og hvor man feirer maulid, men at
man feirer.

Hvem markerte maulid ( )مولدførst?
Den første til å markere profetens fødselsdag, var
profeten selv. Slik som det er berettet i en autentisk
ِ ِ ِ َ ﲔ؟ ﻓَـ َﻘ
ِْ ﺳﺌِﻞ ﻋﻦ ﺻﻮِم
ِ ْ َاﻻﺛـْﻨ
beretning: «ت َوﻓِ ِﻴﻪ أُﻧْ ِﺰَل َﻋﻠَ ﱠﻲ
ُ  »ﻓﻴﻪ ُوﻟ ْﺪ:ﺎل
َْ ْ َ َ ُ
«Profeten ble spurt om fasten på mandag. Profeten
svarte: 'Jeg ble født den dagen, og det var da Koranen
først ble åpenbart for meg.'»I Dette er den mest autentiske
I

Moslim ibn al-Ḥajjāj an-Nīsābōrī, Ṣaḥīḥ Moslim, red. av
Moḥammad Fo’ād ʻAbd-ol-Bāqī (Beirut: Dār iḥyā’ at-torāth alʻarabī, uten dato), 2:820#1162.
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og tydeligste teksten som viser gyldigheten ifølge loven
til å markere profetens fødselsdag.
Det er ikke etterrettelig det som blir sagt om at det
var fatimidene ([ الفاطميون909–1171]) som markerte
profetens fødselsdag først. Tror man på det, er man
enten uvitende eller man ignorerer fakta bevisst.
Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī (1371–1449) utdypet at for
ham var det tydelig at forståelsen av å markere profetens
fødselsdag var basert på en bekreftet kilde. Det er det
som er bekreftet i de to autentiske ḥadīth-samlingene om
at da profeten kom til Medina, så profeten jødene
faste på ʻāshōrā’-dagen. Profeten spurte dem om det.
De svarte at det var den dagen da Gud druknet faraoen og
berget profeten Moses . Derfor fastet de den dagen for
å vise Gud takknemlighet. Da sa profeten : «Vi står
Moses nærmere enn dem!» Fra det kan det utledes en
handling som blir utført for å vise takknemlighet overfor
Guds godhet mot Sin profet på en spesifikk dag for å
ha forært en velsignelse eller fjernet en forbannelse. Den
handlingen vil vise til det samme på den dagen hvert år.
Man kan vise Gud takknemlighet ved forskjellige former
for tilbedelse, slik som: å knele med ansiktet ned, faste,
avse penger for Guds sak, resitere Koranen. Hvilken
velsignelse er større enn nådens profets komme på den
ِِ
dagen?! Gud sier: ﺚ ﻓِﻴ ِﻬ ْﻢ َر ُﺳﻮﻻً ِّم ْﻦ أَﻧ ُﻔ ِﺴ ِﻬ ْﻢ
َ ﲔ إِ ْذ ﺑـَ َﻌ
َ ﻟَ َﻘ ْﺪ َم ﱠﻦ ا ُّٰ َﻋﻠَﻰ اﻟ ُْﻤﺆمﻨ
«Sannelig, Gud viste stor gunst mot de troende da han
sendte blant dem sendebudet fra deres egen midte, […].»I

I

Koranen 3:164.
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Dette beviser at man kan utføre tilbedelse og en god
handling på en spesifikk dag.I

Bevis på at det er lov å markere maulid ()مولد
Å markere profetens fødselsdag er å uttrykke glede for
profeten , det gagner til og med en vantro person. AlBokhārī (810–870) gjenga følgende:
ِ َ  ﻓَﺄَر،ﺐ أ َْﻋﺘَـ َﻘﻬﺎ
ٍ َ َﻛﺎ َن أَﺑُﻮ َﳍ:ﺐ
ٍ ََوﺛـُﻮﻳْـﺒَﺔُ َم ْﻮﻻَةٌ ِﻷَِﰊ َﳍ
 ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ،ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
ﺿ َﻌﺖ اﻟﻨِ ﱠ
َ ﱠﱯ
ْ َ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ْﻖ ﺑـَ ْﻌ َﺪ ُﻛ ْﻢ
َ َﻴﺖ؟ ﻗ
َ َ ﻗ،ﺾ أ َْﻫﻠﻪ ﺑ َﺸّﺮ ﺣﻴﺒَﺔ
َ َم
َ  َمﺎذَا ﻟَﻘ:ُﺎل ﻟَﻪ
َ  َﱂْ أَﻟ:ﺎل أَﺑُﻮ َﳍَﺐ
ُ ﺎت أَﺑُﻮ َﳍَﺐ أُرﻳَﻪُ ﺑـَ ْﻌ
ِ
ِ
ِ
َﻴﺖ ِﰲ َﻫﺬﻩ ﺑِ َﻌﺘَﺎﻗَِﱵ ﺛـُ َﻮﻳْـﺒَﺔ
ِّﻏَ ْﲑَ أ
ُ َﱐ ُﺳﻘ
«Thowaybah var en befridd slavinne av Abō
Lahab. Abō Lahab satte henne fri, og hun ammet
profeten . Da Abō Lahab døde, så en av hans
slektninger ham i en drøm i en forferdelig tilstand. Han
spurte Abō Lahab: 'Hva har skjedd med deg?' Abō Lahab
svarte: 'Jeg har ikke fått fred etter å ha forlatt dere
utenom at jeg får å drikke mellom disse fingrene takket
være at jeg satte Thowaybah fri.'»II
Al-ʻAsqalānī (1371–1449) gjenga:
ِ
ٍ َﺎت أَﺑُﻮ َﳍ
ﻴﺖ
َ ﺐ َرأَﻳْـﺘُﻪُ ِﰲ َمﻨَ ِﺎمﻲ ﺑـَ ْﻌ َﺪ َﺣ ْﻮٍل ِﰲ َﺷِّﺮ َﺣ ٍﺎل ﻓَـ َﻘ
َ َﺎس ﻗ
َ ﺎل ﻟَ ﱠﻤﺎ َم
ُ ﺎل َمﺎ ﻟَﻘ
َ أَ ﱠن اﻟْﻌَﺒﱠ
ِ َ َﲔ ﻗ
ِ ْ َﱠف َﻋ ِّﲏ ُﻛ ﱠﻞ ﻳـَ ْﻮِم اﺛـْﻨ
ﺻﻠﱠﻰ ا ُّٰ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ ﺎل َوذَﻟ
ك أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
ُ اب ُﳜَﻔ
َ ﱠﱯ
َ اﺣﺔً إِﱠﻻ أَ ﱠن اﻟ َْﻌ َﺬ
َ ﺑـَ ْﻌ َﺪ ُﻛ ْﻢ َر
ِْ وﺳﻠﱠﻢ وﻟِ َﺪ ﻳـﻮم
ٍ َت أََ َﳍ
ِ ْ َاﻻﺛـْﻨ
ﺐ ِﲟَْﻮﻟِ ِﺪﻩِ ﻓَﺄ َْﻋﺘَـ َﻘ َﻬﺎ
ْ ﺖ ﺛـُ َﻮﻳْـﺒَﺔُ ﺑَﺸَﱠﺮ
ْ َﲔ َوَﻛﺎﻧ
َ َْ ُ َ َ َ
«Vår mester al-ʻAbbās
berettet: 'Da Abō
Lahab var død, så jeg ham i en drøm i en elendig tilstand
I

Moḥammad ibn ʻAlawī al-Mālikī, Ḥaul al-iḥtifāl bi-żikrá al-maulid
an-nabawī ash-sharīf (Beirut: Al-Maktabah al-ʻaṣriyyah, 2010), 16–
17.
II
Moḥammad ibn Ismāʻīl al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī, red. av
Moḥammad Zohayr ibn Nāṣir an-Nāṣir (Beirut: Dār ṭauq an-najāh,
2001), 7:9#5101.
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etter et års tid. Abō Lahab sa: «Jeg har ikke fått fred etter
dere utenom at pinen blir lettet for meg hver mandag.»'
As-Sohaylī kommenterte: «Det var fordi profeten ble
født på en mandag, og det var Thowaybah som ga
gledesbudet til Abō Lahab om profetens fødsel, og han
satte henne fri.»I
Denne gjengivelsen har blitt gjengitt av mange
skriftlærde, for selv om den er morsal ( – مرسﻞen
beretning som mangler et ledd (beretter) i enden av
beretningen), er den godtatt av dem på grunn av at alBokhārī gjenga den.II

Å glede seg over maulid ()مولد
Å glede seg over profeten
befaler i gudsordene:

er påkrevd ved det Koranen

ِ
ْك ﻓَـﻠْﻴَـ ْﻔ َﺮ ُﺣﻮا
ْ ﻗُ ْﻞ ﺑَِﻔ
َ ض ِﻞ ا ِّٰ َوﺑَِﺮ ْﲪَﺘِ ِﻪ ﻓَﺒِ َﺬﻟ
«Si: 'Alt dette er takket være Guds velvilje og
nåde, muslimene bør fryde seg over det.'»III
Gud befalte oss å fryde oss – glede oss sterkt og
inderlig – over Guds nåde, og profeten er Guds største
nåde:
ِ ِ
ﲔ
َ ََوَمﺎ أ َْر َﺳﻠْﻨ
َ ﺎك إِﱠﻻ َر ْﲪَﺔً ﻟّﻠْ َﻌﺎﻟَﻤ
«Vi har ikke sendt deg som noe annet enn nåde
for all verden!»IV
Vår mester Ibn ʻAbbās'
tolkning av verset
støtter dette standpunktet:
I

Aḥmad ibn ʻAlī ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī, Fatḥ al-Bārī sharḥ ṣaḥīḥ
al-Bokhārī (Beirut: Dār al-maʻrifah, 1959), 9:145.
II
Al-Mālikī, Ḥaul al-iḥtifāl bi-żikrá al-maulid an-nabawī ash-sharīf,
22–23.
III
Koranen 10:58.
IV
Koranen 21:107.
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 ﻓضﻞ ﷲ اﻟْﻌﻠﻢ َوَرﲪﺘﻪ ُﳏَ ﱠﻤﺪ:ﺎل
َ ََوأﺧﺮج أَﺑُﻮ اﻟﺸْﱠﻴﺦ َﻋﻦ اﺑْﻦ َﻋﺒﱠﺎس َر ِﺿﻲ ﷲ َﻋْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ ِﰲ ْاﻵﻳَﺔ ﻗ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋَﻠَْﻴ ِﻪ َوﺳﻠﻢ
«Guds velvilje er kunnskapen, og nåden er
profeten Moḥammad »I
Å fryde seg over profeten er påkrevd til enhver
tid, ved enhver velsignelse og velvilje av Gud. Men å
bevisst fryde seg over profeten spesifikt på hver
mandag eller hver rabīʻ al-awwal-måned med det man
har til rådighet av tid og måte å markere det på, er ikke
det man kan anse som å forsømme markeringens
overlegenhet.II
Vi lærer at å fastsette den gleden til hver mandag
eller i hver rabīʻ al-awwal-måned alt etter hva man har
mulighet til for å markere ytterligere glede, er ikke å
neglisjere profetens komme. For enhver troende
markerer glede over profetens komme daglig ved å tro
og følge i profetens fotspor.

Hva er spesielt med mandagen?

Det er bekreftet i Moslims (821–875) ḥadīth-samlingIII at
profeten Moḥammad markerte både sin fødselsdag og
at profetskapet ble offentliggjort, hver mandag ved å
faste. I al-Bokhārīs (810–870) ḥadīth-samlingIV opplyses
det at profetens bortgang fant sted på en mandag. I en
beretning blir følgende gjengitt av Ibn Ḥanbal (780–

I

ʻAbd-or-Raḥmān ibn Abī Bakr as-Soyōṭī, Ad-Dorr al-manthōr
(Beirut: Dār al-fikr, 2011), 4:367.
II
Al-Mālikī, Ḥaul al-iḥtifāl bi-żikrá al-maulid an-nabawī ash-sharīf,
24–25.
III
An-Nīsābōrī, Ṣaḥīḥ Moslim, 2:820#1162.
IV
Al-Bokhārī, Ṣaḥīḥ al-Bokhārī, 2:102#1387.
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855):I

ِ :ﺎل
ِ ْ َاﻹﺛـْﻨ
ِْ ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ ﻋَﻠَْﻴ ِﻪ و َﺳﻠﱠﻢ ﻳـَ ْﻮَم
ٍ ﻋَ ِﻦ اﺑْ ِﻦ ﻋَﺒﱠ
اﺳﺘُـﻨْﺒِ َﺊ ﻳـَ ْﻮَم
»وﻟ َﺪ اﻟﻨِ ﱡ
ْ  َو،ﲔ
َ ﱠﱯ
ُ َ َ ﻗ،ﺎس
َ َ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ﱠ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ﰲ
َّ  َوﺗُـ ُﻮ، َوﻗَﺪ َم اﻟ َْﻤﺪﻳﻨَ َﺔ ﻳـَ ْﻮَم ْاﻹﺛـْﻨَ ْﲔ، َو َﺧَﺮ َج ُم َﻬﺎﺟًﺮا م ْﻦ َمﻜ َﺔ إ َﱃ اﻟ َْﻤﺪﻳﻨَﺔ ﻳـَ ْﻮَم ْاﻹﺛـْﻨَ ْﲔ،ْاﻹﺛـْﻨَ ْﲔ
ِ ْ َاﻹﺛـْﻨ
ِْ َﺳﻮَد ﻳـَ ْﻮَم
ِ ْ َاﻹﺛـْﻨ
ِْ ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ ﻋَﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠﻢ ﻳـَ ْﻮَم
«.ﲔ
ْ ﲔ َوَرﻓَ َﻊ
َ
َ ْ اﳊَ َﺠَﺮ ْاﻷ
َ
Det gjengis etter vår mester Ibn ʻAbbās at han
berettet: «Profeten ble født på en mandag, mottok
første åpenbaringen på en mandag, utvandret fra Mekka
til Medina på en mandag, kom fram til Medina på en
mandag, gikk bort på en mandag og plasserte den svarte
steinen (al-ḥajar al-aswad) på en mandag.»II

Maulid ( – )مولدå feire Guds gunst
De tidligere samfunnene ble også velsignet av Gud med
forskjellige velsignelser. De viste Gud takknemlighet for
det og feiret den dagen som en høytid da de ble velsignet
med noe av Gud. Koranen bekrefter at når de tidligere
samfunnene ble gitt en velsignelse av Gud, feiret de den
dagen som høytid:
ِ ﺎل ﻋِﻴﺴﻰ اﺑﻦ مﺮَﱘ اﻟ ٰﻠّﻬ ﱠﻢ رﺑـﱠﻨَﺎ أَﻧ ِﺰْل ﻋﻠَﻴـﻨَﺎ مآئِ َﺪةً ِمﻦ اﻟ ﱠﺴﻤﺎء ﺗَ ُﻜﻮ ُن ﻟَﻨَﺎ ﻋِﻴﺪاً ِّﻷَﱠوﻟِﻨَﺎ و
ًآﺧ ِﺮَ َوآﻳَﺔ
َ
َ َّ َ َْ
َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َﻗ
ِ
ﲔ
َ ِّم
َ َﻧﺖ َﺧ ْﲑُ اﻟﱠﺮا ِزﻗ
َ ﻨك َو ْارُزﻗْـﻨَﺎ َوأ
I

Aḥmad ibn Moḥammad ibn Ḥanbal ash-Shaybānī, Mosnad al-imām
Aḥmad ibn Ḥanbal, red. av Sho‘ayb ibn Moḥarram al-Arnā’ōṭ
(Beirut: Mo’assasah ar-risālah, 2001), 4:304#2506.
- Al-Arnā’ōṭ klassifiserte beretningen som svak.
Shākir klassifiserte den som autentisk. Aḥmad ibn Moḥammad
ibn Ḥanbal ash-Shaybānī, Mosnad al-imām Aḥmad ibn Ḥanbal, red.
av Aḥmad Moḥammad Shākir (Kairo: Dār al-ḥadīth, 1995),
3:139#2505.
II
ʻIzz-od-Dīn Ḥosayn ash-Shaykh, Al-adillah ash-sharʻiyyah fī
jawāz al-iḥtifāl bi-mīlād khayr al-bariyyah (Uten sted og utgiver,
1993), 11.
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«Jesus, sønn av Maria, ba: 'Gud! Vårherre, send
ned til oss fra himmelen et dekket bord, slik at det blir en
høytid for oss, for våre første og våre siste, og som et
tegn fra Deg, og forsyn oss, og Du er den beste
Forsørgeren av alle!'»I
Hvis de tidligere samfunnene kunne feire Guds
velsignelser som var sendt og gitt til dem, er det faktisk
mer nødvendig for muslimer å feire profeten
Moḥammads komme ved å vise Gud takknemlighet.
For Gud befaler i Koranen:
ِ
ِ
ً َﺻﺒَ ْحﺘُﻢ ﺑِﻨِ ْﻌ َﻤﺘِ ِﻪ إِ ْﺧ َﻮا
َ َواذْ ُﻛُﺮواْ ﻧ ْﻌ َﻤﺔَ ا ّٰ ﻋَﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ إِ ْذ ُﻛﻨﺘُ ْﻢ أ َْﻋ َﺪاء ﻓَﺄَﻟﱠ
َ َْف ﺑ
ْ ﲔ ﻗُـﻠُﻮﺑِ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺄ
«Kom i hu Guds gunst mot dere da dere var
hverandres fiender, og Han skapte kjærlighetens bånd
mellom deres hjerter, og ved Hans gunst ble dere
brødre.»II
Det er Guds største gunst og velsignelse at Han
trøstet Sine skapninger ved å sende profeten Moḥammad
til dem. Han omgjorde hat til kjærlighet ved å sende
profeten . De troende bør feire profeten ved å vise
Gud takknemlighet, for ved profetens komme antok
folk troen, og fiender ble venner.III

Å ihukomme profeten – Gud samlet
profetene
Gud samlet profetene for å fortelle dem om profeten
Moḥammad . Det var den gang Gud krevde at
profetene skulle inngå en høytidelig pakt. Denne
I

Koranen 5:114.
Koranen 3:103.
III
Muḥammad Ṭāhir al-Qādrī, Mīlād an-nabī, 4. utg. (Lahore:
Minhaj-ul-Quran Publications, 2007), 197–198.
II
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samlingens midtpunkt og tema var profeten Moḥammad
. Det står skrevet i Koranen:
ِ ٍ ِ ِ
ﺼ ِّﺪ ٌق ﻟِّ َﻤﺎ َم َﻌ ُﻜ ْﻢ
ٌ ْﻤ ٍﺔ ﰒُﱠ َﺟﺎء ُﻛ ْﻢ َر ُﺳ
َ ََﺧ َﺬ ا ُّٰ ِمﻴﺜ
َ ْ ِّﺎق اﻟﻨﱠﺒِﻴ
َ َوإِ ْذ أ
َ ﻮل ﱡم
َ ﲔ ﻟَ َﻤﺎ آﺗَـْﻴـﺘُ ُﻜﻢ ّمﻦ ﻛﺘَﺎب َوﺣﻜ
ِ
ِ ِ
ﺎل ﻓَﺎ ْﺷ َﻬ ُﺪواْ َوأَ َْ َم َﻌ ُﻜﻢ
َ َﺻ ِﺮي ﻗَﺎﻟُﻮاْ أَﻗْـَﺮْرَ ﻗ
َ َﻨﺼُﺮﻧﱠﻪُ ﻗ
ْ َِﺧ ْﺬ ُْﰎ ﻋَﻠَﻰ ذَﻟ ُﻜ ْﻢ إ
َ ﺎل أَأَﻗْـَﺮْرُْﰎ َوأ
ُ َﻟَﺘُـ ْﺆمﻨُ ﱠﻦ ﺑِﻪ َوﻟَﺘ
ِِ
ِ
.ﻳﻦ
َ ّم َﻦ اﻟﺸﱠﺎﻫﺪ
«Kom i hu den tid da Gud sluttet en høytidelig
pakt med profetene: 'Når Jeg har tildelt dere skriften og
visdommen, etter det vil det komme til dere ett sendebud
som vil stadfeste de skriftene som vil være hos dere. Dere
må anta troen på ham og stå ham bi.' Gud sa: 'Bekrefter
dere dette, og holder dere fast ved dette ved Min
byrdefulle pakt?' Alle svarte: 'Vi bekrefter!' Gud sa: 'Vær
dere vitner, og Jeg er også med dere blant vitnene!'»I
Det beviser at det ikke er forbudt å samle seg for å
ihukomme og markere profeten Moḥammad på en
spesifikk dag, slik som den ovennevnte samlingen var
spesifikt arrangert for å markere profeten Moḥammads
komme og det øverste og siste profetskapet.II

Å ihukomme profeten – følgesvennene
samlet seg
Følgesvennene satt en gang og frydet seg over at Gud
hadde ført dem til troen og vist dem stor gunst ved
profeten Moḥammad . Profeten nektet dem ikke å
gjøre det:
ٍ ِﻋﻦ أَِﰊ ﺳﻌ
َﺟﻠَ َﺴ ُﻜ ْﻢ؟
ْ ﻴﺪ
َ  ﻓَـ َﻘ، َﻋﻠَﻰ َﺣﻠْ َﻘ ٍﺔ ِﰲ اﻟ َْﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ،ُ َﺧَﺮ َج ُم َﻌﺎ ِوﻳَﺔ:ﺎل
َ َ ﻗ،ي
ْ  َمﺎ أ:ﺎل
َْ
َ
ِّ اﳋُ ْﺪ ِر
ِ
ِ
ِ
َﺟﻠَﺴﻨَﺎ إِﻻﱠ
ﱠ
َ َ ﻗ، َﺟﻠَ ْﺴﻨَﺎ ﻧَ ْﺬ ُﻛ ُﺮ ا َّٰ َﻋﱠﺰ َو َﺟﻞﱠ:ﻗَﺎﻟُﻮا
ْ  آ ّٰ َمﺎ أ:ﺎل
َ ْ  آ ّٰ َمﺎ أ:َﺟﻠَ َﺴ ُﻜ ْﻢ إﻻ ذَ َاك؟ ﻗَﺎﻟُﻮا
I

Koranen 3:81.
Moḥammad Khān al-Qādirī, Maḥfil Mīlād (Karachi: Bazm-e ʻOrōje islām, uten dato), 10.
II
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ِ ِ
ِ
ِ  ومﺎ َﻛﺎ َن أ، أَمﺎ إِِّﱐ َﱂ أَﺳﺘَحﻠِ ْﻔ ُﻜﻢ ُْﻤﺔً ﻟَ ُﻜﻢ:ﺎل
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ َﺣ ٌﺪ ﲟَْﻨ ِﺰﻟَِﱵ م ْﻦ َر ُﺳﻮل ا ﱠ
َ
ََ ْ َ ْ ْ ْ ْ
َ َ َ ﻗ،ذَ َاك
ِ َ  وإِ ﱠن رﺳ،وﺳﻠﱠﻢ أَﻗَ ﱠﻞ ﻋﻨْﻪ ﺣ ِﺪﻳﺜًﺎ ِم ِﲏ
ٍِ
ِ
،َﺻ َحﺎﺑِ ِﻪ
ْ ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﺧَﺮ َج ﻋَﻠَﻰ َﺣﻠْ َﻘﺔ م ْﻦ أ
َ ّٰ ﻮل ا
َ َُ
َُ َ ّ
َ ََ
 َوَْﳓ َﻤ ُﺪﻩُ َﻋﻠَﻰ َمﺎ َﻫ َﺪ َا، َﺟﻠَ ْﺴﻨَﺎ ﻧَ ْﺬ ُﻛُﺮ ا َّٰ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ:َﺟﻠَ َﺴ ُﻜ ْﻢ؟« ﻗَﺎﻟُﻮا
أ
ﺎ
»م
:
َ ﻓَـ َﻘ
ْ َ ﺎل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
،ك
َ َ ﻗ،ك
َ َﺟﻠَ َﺴﻨَﺎ إِﱠﻻ ذَﻟ
َ َﺟﻠَ َﺴ ُﻜ ْﻢ إِﱠﻻ ذَﻟ
َ ِﻟ ِْﻺ ْﺳ َﻼِم َوَم ﱠﻦ ﻋَﻠَْﻴـﻨَﺎ ﺑ
ْ  آ ّٰ َمﺎ أ:ك؟« ﻗَﺎﻟُﻮا
ْ  »آ ّٰ َمﺎ أ:ﺎل
ِ  »أَمﺎ إِِﱐ َﱂ أ:ﺎل
ِ
ِ ِ ِ ِ
َﺧ ََﱪِﱐ أَ ﱠن ا َّٰ َﻋﱠﺰ
ْ ﻳﻞ َﻋﻠَْﻴﻪ اﻟ ﱠﺴ َﻼ ُم ﻓَﺄ
ْ ْ ّ َ َ َﻗ
ُ  َوإﻧﱠﻪُ أَ َ ﱐ ﺟ ْﱪ،َﺳﺘَ ْحﻠ ْﻔ ُﻜ ْﻢ ُْ َﻤﺔً ﻟَ ُﻜ ْﻢ
ِ وﺟﻞﱠ ﻳـﺒ
«َﺎﻫﻲ ﺑِ ُﻜ ُﻢ اﻟ َْﻤ َﻼئِ َﻜﺔ
َُ َ َ
Det berettes etter vår mester Abō Saʻīd al-Khodrī
, han sa: «En dag kom Moʻāwiyah ut og så folk sitte i
en sirkel i moskeen. Han sa: 'Hva har fått dere til å sitte
her?' De svarte: 'Vi sitter her for å nevne Gud den
Allmektige og Allmajestetiske.' Moʻāwiyah sa: 'Sverg
ved Gud at det ikke er noe annet som har fått dere til å
sitte her?' De sa: 'Vi sverger ved Gud at det ikke er noe
annet som har fått oss til å sitte her!' Moʻāwiyah fortsatte:
'Jeg krevde ikke at dere skulle avlegge ed, for å beskylde
dere for noe, for det finnes ingen med min status hos
Guds sendebud som har berettet så få beretninger etter
Guds sendebud som meg. Sannelig, Guds sendebud
kom ut og så sine følgesvenner sitte i en sirkel. Guds
sendebud sa: «Hva har fått dere til å sitte her?» De
svarte: «Vi sitter her for å nevne Gud den Allmektige og
Allmajestetiske, og vi lovpriser Ham for å ha rettledet oss
til islam og for at Han har vist oss velvilje gjennom
Dem!» Guds sendebud sa: «Sverger dere ved Gud at
det ikke er noe annet som har fått dere til å sitte her?» De
svarte: «Vi sverger ved Gud at det ikke er noe annet som
har fått oss til å sitte her!» Guds sendebud sa: «Jeg
krevde ikke at dere skulle avlegge ed, for å beskylde dere
for noe, men i sannhet, Gabriel kom til meg, og han
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fortalte meg at Gud den Allmektige og Allmajestetiske
skryter av dere foran englene.»'»I

Maulid ( – )مولدå bekjentgjøre Guds
velsignelser
En måte å vise Gud takknemlighet for Hans velsignelser
på er å gjøre det godt kjent for alle. Samtidig som man
fryder seg over de velsignelsene, forteller man også andre
om dem. Gud sier:
ث
ْ ك ﻓَ َح ِّﺪ
َ َِّوأَﱠمﺎ ﺑِﻨِ ْﻌ َﻤ ِﺔ َرﺑ
«Bekjentgjør vel din Herres velsignelser!»II
Å minnes eller huske en velsignelse er å ha den i
hjertet og nevne den med tungen for alle. Men denne
ihukommelsen skal være for Gud og ikke folk. I det
ovennevnte verset er det blitt befalt å bekjentgjøre vel
Guds velsignelser overfor andre folk. Å ihukomme
velsignelsene er for å glede Gud, og å bekjentgjøre dem
er for at folk skal forstå verdien av velsignelsene. I
Koranen står det skrevet:
ِ ﻓَﺎذْ ُﻛﺮ ِوﱐ أَذْ ُﻛﺮُﻛﻢ وا ْﺷ ُﻜﺮواْ ِﱄ وَﻻ ﺗَ ْﻜ ُﻔﺮ
ون
َ ُ َْْ
ُ
ُ
«Kom Meg i hu, og Jeg skal komme dere i hu.
Vær Meg alltid takknemlige, og vær Meg aldri
utakknemlige.»III
Verset er tydelig om at den troende skal komme
Gud i hu, men det er ikke tilstrekkelig å bare selv komme
Gud i hu, derfor må den troende vise Gud takknemlighet
I

Ash-Shaybānī, Mosnad al-imām Aḥmad ibn Ḥanbal, red. av alArnā’ōṭ, 28:49–50#16835.
- Al-Arnā’ōṭ klassifiserte dens beretterkjede som autentisk.
II
Koranen 93:11.
III
Koranen 2:152.
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ved å la andre få vite om Herrens velsignelser. Å være
utakknemlig betyr å fornekte Guds velsignelser.
Visdommen bak å bekjentgjøre Guds velsignelser
er at folk flest skal vite om dem, og at de troende
kollektivt skal vise takknemlighet. Målet med å markere
profetens fødselsdag er at man markerer det sammen
og lærer mer om profeten .I

Den høyeste ihukommelse
Gud sier om ihukommelsen av profeten Moḥammad :
ك ِذ ْﻛَﺮَك
َ ََوَرﻓَـ ْﻌﻨَﺎ ﻟ
«Og Vi har for din skyld elevert din
ihukommelse!»II
En troende kan undres over hvor høy denne
ihukommelsen er, og hvor mye den gleder Gud. Gud
svarer selv på hvor glad Han er i denne ihukommelsen,
og at det er en vedvarende handling, da Hans
guddommelige Vesen ikke er begrenset til tid og sted:
ِ
ِ ِ
ِ
إِ ﱠن ا َّٰ َوَم َﻼئِ َﻜﺘَﻪُ ﻳُ َ ﱡ
ﻴﻤﺎ
َ آمﻨُﻮا
َ ﻳﻦ
ً ﺻﻠﱡﻮا َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠّ ُﻤﻮا ﺗَ ْﺴﻠ
َ ﱠﱯ َ أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﱠﺬ
ِّ ِﺼﻠﻮ َن َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ
«Sannelig, Gud og Hans engler sender
velsignelser over profeten. Dere troende, send dere også
velsignelser over ham og rikelig med fredshilsener.»III
Vi forstår at denne ihukommelsen ikke er
begrenset til en bestemt høyde, for når Gud selv utfører
den, blir den uendelig høy. Det er Guds kjærlighet til Sin
tjener og profet . Den største gaven Gud har gitt Sine
skapninger, er profeten Moḥammads komme og

I

Al-Qādrī, Mīlād an-nabī, 240–241.
Koranen 94:4.
III
Koranen 33:56.
II
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ihukommelse. Det er skapningenes plikt å vise Gud
takknemlighet for den gaven.
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Vår diskusjon lærer oss at termen bidʻah har to
betydninger, og det er slik majoriteten av de skriftlærde
har forstått det. Så lenge maulid-feiringen ikke
inneholder noe ulovlig ifølge islamsk lov, faller den ikke
under kategorien kjetteri. Profeten Moḥammad viste
sine følgere en tradisjon å følge, og det var å markere
mandagen ved å særskilt utføre en overskytende god
handling den dagen, slik som å faste. På denne måten
markerte profeten sin fødselsdag. Hendelsen med Abō
Lahab beviser at hvis det å være sjenerøs mot noen på
fødselsdagen til profeten gagner en ikke-troende, må
det være en stor belønning for den troende i å uttrykke
fryd og glede den dagen. Å glede seg over profetens
komme er krevd av de troende, og det til enhver tid, men
de skriftlærde sier at man kan fastsette en spesifikk tid
for å markere det ekstra. Mandagen og rabīʻ al-awwalmåneden er bevist som to tider som er fortrinnligere enn
andre tider. Å samle andre for å markere profetens
komme har rot i Guds handling og følgesvennenes.
De som feirer maulid, bør ikke se ned på de troende
som ikke feirer, og de som ikke feirer, bør ikke se ned på
de troende som feirer. Man bør feire ved å gjøre gode
handlinger og unngå de handlingene som islam forbyr.
I Norge og andre ikke-muslimske land er det enda
viktigere for de troende å sette av tid i løpet av dagen,
uken, måneden eller året for å lære både voksne og barn
mer om profeten Moḥammads liv og tradisjon. Hvis
ikke det gjøres, vil muslimenes bånd til profeten bli
svekket, noe som vil resultere i at troen blir svakere.
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Avslutningsvis vil jeg oppfordre både de som
feirer, og de som ikke feirer, til å vise toleranse og
samhold og ikke lage dette temaet til et grunnlag for
konflikt, for i bunn og grunn feirer alle muslimer
profetens komme på en eller annen måte.
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