


KLARIFKASJONER
• Aqīdah
• Profeten ملسو هيلع هللا ىلص forutsa martyrdommen til Imām Husayn

• Profeten ملسو هيلع هللا ىلص nevnte Yazīd som drapsmann

• Kjærlighet for Ahl al-Bayt er en del av troen

• Forbud mot å tale om følgesvennene på en negative måte

• Kildegrunnlaget
• De største historiesamlingene

• Tārikh al-Tabari [Imām al-Tabari]

• De autentiske historiesamlingene

• Tārikh al-Khulafā [Imām Jalaluddin al-Suyuti]

• Kitāb al-Milal wa al-Nihal [Imām Shahrastāni]



ISLAMSKE RIKET V/ KALIFEN ‘UMARS DØD



DET POLITISKE SCENARIOET
• Kalifen ‘Umar omfavnet martyrdom

• Valgprosessen

• Profeten Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص sa: “Lederne er fra Quraysh.” [berettet av kalifen Abū Bakr al-Siddiq]

• Kalifen ‘Umars kandidater døde under hans levetid

• Abd al-Rahmān ibn ‘Awf utnevnt som valgsjef
• ‘Uthmān ibn ‘Affān valgt som ny kalif

• Imām ‘Ali ibn Abū Tālib var den andre til å sverge troskap til kalifen



KALIFEN ‘UTHMĀNS REGJERINGSTID
• Kalifatet ekspanderte og offentlige institusjoner ble styrket
• Persia, Kypros, Egypt, Nord-Øst Afrika, Hispania, Syria mm.

• Bayt al-Māl ble mer stødig og florerte med velstand

• Kalifen var barmhjertig og generøs med folket

• Nepotisme
• Personer fra Banū Umayyah ble promotert til maktposisjoner i statsapparatet

• Kalifen ble klandret for slektningenes maktmisbruk

• Marwān b. Hakam fikk lov til å returnere til Medina

• Han giftet seg med datteren til kalifen og ble unnlatt fra å betale 1/5 av krigsbyttet fra kampanjen i Afrika

• Siste halvdel av regjeringstiden var preget med uro og beskyldninger
• Sendte bla. prominente følgesvenner i eksil på grunn av regjeringskritiske standpunkter



KALIFEN UTHMĀNS MARTYRDOM (ÅR 35 E.H)

• Kopterne misfornøyde med Abd Allāh b. Sa’d b. Abi Sarhs styre
• Kalifen sendte ut skriftlig irettesettelse

• ibn Abi Sarh drepte sine motstandere

• Delegasjon på mellom 700-1000 koptere kom til Medina

• Delegasjoner fra Kufa og Basra

• Muhammad b. Abū Bakr oppnevnt som ny guvernør i Egypt
• Marwān misbrukte det offentlige seglet til kalifen og ba ibn Abi Sarh om å assassinere delegasjonen

• Kalifen ønsket ikke å overlate Marwān til mobben

• Kalifens hus omringet og beleiret i 49 dager
• Imām Ali skjønte at de ønsket å myrde kalifen

• Imām Hasan, Imām Husayn, Talha og Zubayr ble sendt personlig for å stå vakt

• Mobben entret gjennom bakinngangen ved å gå gjennom nabohuset



ISLAMSKE RIKET V/ KALIFEN ‘UTHMĀNS DØD



IMĀM ‘ALI B. ABŪ TĀLIBS REGJERINGSTID
• Banū Umayyah og drapsmennene til kalifen ‘Uthmān rømte fra Medina

• Imām ‘Ali betinget sitt kalifat med samtykke fra Ahl al-Badr
• Alle i Medina sverget troskap, utenom Talha og Zubayr

• Era preget med sivil uro og opprør
• Kūfa – ny hovedstad

• Passiv etterfølging av kalifen ‘Uthmāns drapsmenn
• Amir Mu’āwiyah b. Abū Sufyān avstod fra å sverge troskap

• Betent forhold med Amir Mu‘āwiyah b. Abū Sufyān
• To grupperinger innad Ummah

• Kamelens krig (موقعة الجمل)
• Opprørsgrupper aksjonerte mot Imām ‘Alis styret og beskyldte han for drapet på Sy. ‘Uthmān

• Troendes mor Ā’isha ble villedet og marsjerte med en hær mot Basra, Irak

• Radikale grupperinger innad begge partene startet ufrivillig angrep 



SLAGET VED SIFFĪN (وقعة صفني)
• Etter slaget ved Basra gikk Mu’āwiyah I sin hær til krig mot regjeringsstyrkene

• Begge hærene møttes ved Eufrat-elven (grensen mellom Irak og Syria)

• Beleiring i 100 dager
• Flere trefninger, våpenhviler, forhandlinger og slag

• Hovedslaget varte 2-3 dager

• Store tap av menneskeliv (hhv. 25.000 og 45.000)

• Amir Mu’āwiyahs styrker festet kopier Koranen på ørene til ridedyr

• Våpenhvile mellom styrkene
• Enighet om våpenhvile gjennom megling neste år ved Azruh

• Khawārij skiller lag med Imām ‘Ali
• Forræderi, opprør, plyndringer mm.



ISLAMSKE RIKET V/ FØRSTE BORGERKRIGEN



FREDSMEGLINGEN
• Representant fra Umayyad-styrkene
• ‘Amr b. al-‘Ās

• Representant fra regjeringen
•Abū Musā al-‘Ash’ari

• Opprinnelig agenda var forsoning i Ummah

• ‘Amr b. al-‘Ās forrådte sine dialogpartnere
• Begynte gjennom retorikk å argumentere imot legitimiteten til Imām ‘Alis styre

• Legitimerte Amir Mu’āwiyah som den rettmessige kalifen til muslimene

• Dypere splittelse

• Posisjonen til Imām ‘Ali ble i betydelig grad svekket
• Trakk seg tilbake til Kūfa og Hijāz



ETTERFØLGENDE HENDELSER
• Imam ‘Ali b. Abu Tālib omfavner martyrdom

• Imam Hasan b. ‘Alis regjeringstid

• Våpenhvile og fredsavtale med Amir Mu‘āwiyah

• Imam Hasan b. ‘Ali gir fra seg retten til kalifatet
• De rettskaffedes kalifat kommer til sitt ende og monarkiet blir ny styreform i det islamske riket

• Imam Hasan omfavner kort tid etter martyrdom.

• Amir Mu’āwiyah griper makten 
•Majoriteten av Ummaen sverger troskap til Amir Mu’āwiyah

• Amir Mu’āwiyahs kampanje for sin etterfølger Yazīd b. Mu’āwiyah
• Fem prominente følgesvenner motsetter seg dette og blir truet av Amir Mu’āwiyah
• Disse ble senere etterfulgt av Yazid



AL-HARRAH (وقعة الحرة)
• Borgerkrigen etter slaget ved Karbalā

• Sy. Zaynab b. ‘Ali og Imām ‘Ali b. al-Husayn talte hvor enn de stoppet på tilbakeveien
• Avdekket hykleriet, undertrykkingen og falskheten til Yazīd

• Opplysningen førte til oppstand

• Folket i Hijaz trakk seg tilbake fra troskap til Umayyad-dynastiet

• Yazīd sendte militærstyrker for å angripe Medina og Mekka

• Angrepet på Medina

• Angrepet på Mekka

• Krigsforbrytelsene

• Re-etableringen av regimet



KILDER
بن جریر الطربی• :االمام ا
‘تاریخ الرسل والملوک’ •
:االمام جالل الدین السیویط•
‘تاریخ الخلفاء’•
:االمام ایب الفتح الشھرستاین•
‘کتاب الملل والنحل’•
:شیخ الدکتور محمد طاھر القادری•
‘(حقائق و واقعات یک روشین میں)شہادت امام حسني ’•
(فلسفہ و تعلیمات)شہادت امام حسني ’ •
سید فدا حسني شاہ•
‘ُنوِر کربال اور اقبال ’•

• https://www.britannica.com/topic/Rashidun
•https://www.britannica.com/biography/Uthmanibn
Affan
•https://www.britannica.com/event/BattleofSiffin
•https://en.wikipedia.org/wiki/Muawiyah_I
•https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Camel
•https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Siffin
•https://en.wikipedia.org/wiki/Abdullah_ibn_Saba
•https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_alHarrah

https://www.britannica.com/topic/Rashidun
https://www.britannica.com/biography/Uthman-ibn-Affan
https://www.britannica.com/event/Battle-of-Siffin
https://en.wikipedia.org/wiki/Muawiyah_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_al-Harrah
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Siffin
https://en.wikipedia.org/wiki/Abdullah_ibn_Saba
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_al-Harrah

