											Dato, 17.03.17		
					

W

Hvem var Abu Bakr g? Hva betyr navnet ‘Abu Bakr’ og hva er historien bak det kallenavnet som han
fikk? – siddiq
Den første kalif gikk bort den 22. Jamad at-Thani. Abu Bakr g var blant Profeten s nærmeste venner
og trofaste. Abu Bakr g blir kalt for den beste av skapelsen etter profeter. Hans navn var Abdullah, sønn
av Uthman (Abu Quhafah). Profeten s og Abu Bakrs l slekt blir forent 6 generasjoner tilbake. Navnet
‘Al-Bakr’ gjenspeiler en personlighet med stor kredibilitet innenfor konfliktløsning – det er et ærefullt
navn og betyr også ‘den første’ dvs. den første som aksepterte og omfavnet islam. Han er også den første
til å ofre sin eiendom for Allah u og Hans Profet s.
I Sirat-ul-Halabiyyah berettes det at Abu Bakr hadde et utrolig fremragende moral og karakter. Det
berettes også at han var en av de få som ikke tilba avgudsstatuene i Ka’ba – under før-islamsk tidsepoke.
To populære kallenavn er knyttet til Abu Bakr g – ‘Ateeq’ og ‘Siddiq’.
Kallenavnet ‘Ateeq’ gjelder for en som er fritatt fra helvetes ilden. Han fikk dette kallenavnet fordi
Profeten s ga ham gladnyheten om at ilden ikke vil røre han. [Sahih Ibn Hibban]
De troendes mor A’isha g beretter at Profeten s sa: «De som har lyst til å se en som ikke vil bli berørt
av Ilden – bør se Abu Bakr.»
Kallenavnet ‘As-Siddiq’ fikk han også av Profeten s, for å erklære det Profeten s sa om hans
himmelreise for sant – uten å høre det fra Profeten s selv. De vantro i Mekka var overlykkelige over
beretningen til Profeten s om hans himmelreise (hans største mirakel etter Koranen), fordi de tenkte at
det ikke var fysisk mulig, og dermed ønsket å bruke dette til å drive propaganda mot konvertittene til
islam. Følgelig var det en del konvertitter som ble frafalne på grunn av denne propaganda.
De vantro gikk Abu Bakr g sin dør etter fajr-bønnen. De stilte et retorisk spørsmål til ham g: «Er det
mulig for en person å reise fra Mekka til Palestina på et eneste øyeblikk?» Hadde Abu Bakr g ansett seg
selv som lik Profeten s ville han avslått påstanden, men han sa at han vil svare i etterkant – kun etter at
han vet hvem som har påstått den. De vantro sa at det er Profeten s hans som påstod dette, da sa Abu
Bakr g umiddelbart at det er helt sant! Abu Bakr g sa videre at han tror på Allah u uten å ha sett
Ham, fordi Profeten s sa dette med sin hellige tunge!
Abu Bakr g gikk til moskéen og spurte Profeten s om himmelreisen hans. Profeten s berettet alle deler
og aspekter av himmelreisen sin, og Abu Bakr g utbrøt: «Uten tvil, du taler helt sant, å Allahs Sendebud
s». Etter dette sa Profeten s: «Å Abu Bakr g! Du er ‘Siddiq’ (den som konstant taler sant)»
I eksegese av et Koranvers kommenterer Imam Alusi al-Baghdadi g sier han at det er fire nivåer i
wilayah (helgenskap). En av dem er siddiqiyya der dets overhode er Abu Bakr Siddiq g. Siddiq er den
som besitter utrolig mye sannhet i seg.
Profeten s sa at hvem enn som har gjort gunst over meg og min religion, har blitt tilbakebetalt for i

denne verden, utenom Abu Bakr g som det vil bli gitt belønning til på dommedagen av Allah
u.
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