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بسم هللا الرحمن الرحیم

Innledning

All lovprisning er til Allah alene, Vi søker Hans hjelp og Hans tilgivelse. Vi søker tilflukt

hos Allah fra det onde i våre sjeler og våre misgjerninger. Den som Allah veileder vil aldri

bli ført på villspor, og den som Allah fører på villspor, kan ingen veilede. Jeg bevitner at

det ikke er noen verdt å tilbe unntatt Allah alene, og jeg bevitner at Muhammad er Hans

tjener og sendebud.

Vi vil aller først gjøre leseren oppmerksom på at Koranen ble åpenbart på arabisk, derfor

vil alle Koran-vers oversatt til norsk kun være en tolkning av betydningen. Deretter vil vi

understreke at den følgende teksten er tadabbur av sure al-Baqarah, en refleksjon.

Tadabbur er å prøve å forstå en sure bedre, det å kaste lys på noen vers. Det følgende er

altså ikke tafsir. Vi henviser til tafsir bøker for de som er interessert i det.

For å fortsette:

Sure al-Baqarah

Åpenbart i: Medina

Åpenbarings rekkefølge: 87

Antall vers: 286

Hovedtema: Mennesket som forvalter på jorden

Koranen består av 30 juzu (deler). Hver juzu inneholder 20 sider. Koranen består av 114

surer (kapitler). Hver sure består av et antall ayat (vers). Sure al-Baqarah strekker seg over

2 juzu, og i tillegg 8 sider i juz 3. Dette er fordelt slik som vi ser på tankekart nr. 1

nedenfor.
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Sure al-Baqarah er andre sure i Koranen, etter sure al-Fatiha. Den består av 286 vers, og er

det lengste kapittelet i Koranen (48 sider). I denne suren finner du det lengste verset i

Koranen, ayat al-Mudayana (vers 282). Dette verset handler om lån og gjeld, og er en hel

side. Suren inneholder også det mest verdifulle verset i Koranen, ayat al-Kursi (vers 255).

Denne suren styrker de troendes hjerter, slik at de blir klare til å underkaste seg Allahs

befalinger og forbud. Den advarer samtidig mot å være som Israels barn. Israels barn

henviser til profeten Yaqub sine barn siden han også ble kalt Israel. Den advarer mot å

være som dem, siden de ikke besto prøvene Allah ga dem.

Suren heter al-Baqarah etter historien om kua som Israels barn fikk ordre om å slakte.

Denne historien forteller oss om hvordan Israels barn var ulydige når de skulle utføre

Allahs ordre, og er en viktig hendelse i sure al-Baqarah.

Det er som om navnet (al-Baqarah) er en advarsel til de troende: Vær forsiktig med å bli

sammenlignet med folket av kua (Israels barn)!
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Sure al-Baqarah nevnt i hadith

Denne suren ble nevnt i flere hadither av Profeten Muhammadملسو هيلع هللا ىلص. I noen hadither ble

suren generelt omtalt, mens i andre ble noen spesifikke vers av suren nevnt.

Hvordan kan man frykte noe når man kan denne suren? Les hva Profeten Muhammad

ملسو هيلع هللا ىلص forteller oss:

صلى هللا علیھ وسلم یقول :    " یؤتى یوم القیامة بالقرآنبن سمعان رضي هللا عنھ قال :  سمعت رسول هللاعن النواس

وأھلھ الذین كانوا یعملون بھ في الدنیا تقدمھ سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبھما  " .   َرَواهُ ُمسلم

An-Nawwas bin Saman (måtte Allah være fornøyd med ham) forteller: “Jeg hørte Allahs

sendebudملسو هيلع هللا ىلص si: “Koranen og de folk som praktiserte den i dette livet, vil bli brakt fram

på Oppstandelsens dag. Foran dem vil sure al-Baqarah og sure al-Imran argumentere på

vegne av de som praktiserte dem.” (Muslim) Det vil si at disse surene vil forsvare de som

memoriserte, praktiserte og leste dem ofte.

En annen hadith forteller:

َِرُسوَلَسِمْعُتقَاَل:أَُماَمةَأَبِيَعْن َُصلَّىهللاَّ ِألَْصَحابِِھَشفِیًعااْلقِیَاَمِةیَْوَمیَأْتِيفَإِنَّھُاْلقُْرآَن«اْقَرُءوایَقُول:َوسلمَعلَْیِھهللاَّ

ْھَراَوْیِناْقَرُءوا ِمْنفِْرقَاِنأَوَغیَایَتَاِنَكأَنَّھَُماأَْوَغَماَمتَاِنَكأَنَّھَُمااْلقِیَاَمِةیَْوَمتَأْتِیَاِنفَإِنَّھَُماِعْمَراَنآِلَوُسوَرةَاْلبَقََرةَالزَّ

اِنَصَوافَّطَْیٍر َرَواهُ.البطلة»تستطیعھاَوَالَحْسَرةٌَوتَْرَكھَابََرَكةٌأَْخَذھَافَإِنَّاْلبَقََرِةُسوَرةَاْقَرُءواأَْصَحابِِھَماَعْنتَُحاجَّ

ُمسلم

Abu Umama sa han hørte Profetenملسو هيلع هللا ىلص si: “Resiter Koranen, for på Oppstandelsens dag

vil den komme som en forbønn for de som resiterer den. Resiter de to lysende, al-Baqarah

og al-Imran, for på Oppstandelsens dag vil de komme som to skyer eller skygger (for å gi

deg ly mot den sterke varmen), eller to flokker med fugler i rekker som forsvarer (og

beskytter) de som resiterer dem. Resiter sure al-Baqarah, for å bruke den (dvs. lese og

praktisere det man leser) vil bringe velsignelser, og å forlate den vil gi anger (på

Oppstandelsens dag) og magikere er ikke i stand til å resitere den (eller å skade deg hvis du

resiterer den). (Muslim)
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Les og resiter hele Koranen, den vil gå i forbønn for deg, spesielt sure al-Baqarah og

al-Imran. Ikke gå glipp av denne godheten. Hadithen over sier “resiter de to lysende”.

زھراویین er flertallet av زھراء som betyr lys, og innebærer styrke og ro. Så altså de to surene

er de lysende, som vil gi deg styrke og ro. Surene al-Baqarah og al-Imran kommer som to

skyer eller skygger, eller to flokker av fugler som sprer sine vinger. فرقان betyr to grupper

av fugler. La oss tenke og reflektere over denne scenen som Profeten Muhammedملسو هيلع هللا ىلص

prøver å vekke oss med. Prøv å se det foran deg. Disse to kapitlene kommer med sin

følgesvenn, og forsvarer ham mot ilden, og forsvarer ham mot englene som har ansvar for

straffen. Vedkommende har beskyttelse både fra høyre og venstre. Det betyr at sure

al-Baqarah kommer i sin ekte, fysiske form på Oppstandelsens dag.

Tenk på det…varmen på Dommedagen er så sterk...men så kommer sure al-Baqarah som

en skygge for den som memoriserte, praktiserte og leste den ofte. Tenk hvor verdifull

denne suren er!

Vil du ha velsignelse i ditt hjerte, i kroppen din, i religionen din, i dine verdslige

anliggender og i alle andre anliggender? Hold deg til sure al-Baqarah! Hadithen er tydelig

her. Fortsett å lese denne suren til du får velsignelsen som bli nevnt i hadithen.

I en annen hadith fortelles det:

ثَنَا ثَنَاَسِعیٍد،ْبُنقُتَْیبَةَُحدَّ ْحَمِنَعْبِداْبُنَوھَُو-یَْعقُوُب،َحدَّ َرُسوَلأَنَّھَُرْیَرةَ،أَبِيَعْنأَبِیِھ،َعْنُسھَْیٍل،َعْن-اْلقَاِريُّالرَّ
ْیطَاَنإِنََّمقَابَِربُیُوتَُكْم واتَْجَعلُ الَ"  قَاَلوسلمعلیھهللاصلىهللاَّ َرَواهُ .  " اْلبَقََرِةُسوَرةُفِیِھتُْقَرأُالَِّذياْلبَْیِتِمَنیَْنفُِرالشَّ

ُمسلم

Abu Huraira fortalte at Allahs sendebudملسو هيلع هللا ىلص sa: “Ikke gjør deres hus til gravplasser.

Djevelen løper bort fra huset hvor sure al-Baqarah blir resitert.” (Muslim)

Djevelen kommer ikke i nærhet av huset…Hva med kroppen som resiterer sure al-Baqarah

daglig? Som huset som det leses sure al-Baqarah i blir beskyttet og forbudt for djevelen,

vil også det samme gjelde menneskets kropp. En muslim som leser sure al-Baqarah

beskytter seg selv og hindrer djevelen adgang til kroppen.
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La oss se på våre hjem, hus som er rundt oss, som er fylt med mange problemer, konflikter,

uenigheter, atmosfære av stress og spenning hele tiden. Djevelen eksisterer i disse

hjemmene. Hvorfor? Fordi sure al-Baqarah blir ikke resitert hjemme, eller blir ikke resitert

ofte nok.

Det finnes selvfølgelig mennesker som spiller opptak av sure al-Baqarah eller av hele

Koranen, det er bra. Men det at du leser selv, din mann leser og dine barn leser, er noe

langt større og bedre uten tvil. Vi må heller ikke glemme den hadithen som forteller at hver

og en bokstav har en belønning. Tell hvor mange bokstaver sure al-Baqarah inneholder!

Hvis vi kan suren utenat vil det hjelpe oss å lese den ofte. Sure al-Baqarah er en av de

letteste surene å lære seg. Noen vil se den som lang og vanskelig, men den er veldig lett å

pugge. Prøv og lære deg den utenat inshaAllah, og Allah vil hjelpe deg og gjøre det lett

for deg å lære den. Du vil få et stabilt liv i denne verden, for djevelen vil forsvinne ut av

livet ditt og flykte fra ditt hjem fordi denne velsignede suren blir lest.

Ayat al-Kursi, vers 255, er nevnt i flere hadither. Hadithene viser dets storhet; det er det

mest verdifulle verset i Allahs bok. Pass på å lære deg det, og lær det bort til din familie.

هللاكتابمنآیةأيأتدريالمنذرأبایا :  " وسلمعلیھهللاصلىهللارسولقالقال : عنھهللارضيكعببنأبيوعن

فضرب في صدري وقال  :  "  لیھنك العلم أبا المنذر " .   ( رواه مسلم  )   لت :  هللا ال إلھ إال ھو الحي القیوم،معك أعظم  ؟  ق 

Ubayy bin Ka´b (måtte Allah være fornøyd med ham) rapporterte at Allahs sendebud

ملسو هيلع هللا ىلص sa: “Abu Mundhir! Vet du hvilket vers i Allahs bok som er det mektigste?” Jeg

svarte: “Det er Allahu la ilaha illa Huwal-Hayul-Qayum (2:255).” Deretter klappet han

ملسو هيلع هللا ىلص på brystet mitt og sa: “Gled deg over denne kunnskapen, Abu Mundhir!” (Muslim)

Det er så viktig at alle vi muslimer kan dette verset utenat. Det er viktig at barna dine lærer

dette verset, leser det hver dag, leser det ved leggetid når de skal sove.

Om de siste to versene i sure al-Baqarah er det sagt:

اآلیَتاِن ِمن آِخِر ُسوَرِة البَقََرِة، َمن قََرأَھُما في لَْیلٍَة َكفَتاهُ، الراوي أبو مسعود عقبة بن عمرو
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Abu Mas'ood al-Ansari (måtte Allah være fornøyd med han) fortalte at Profetenملسو هيلع هللا ىلص sa:

“Den som resiterer de to siste versene fra sure al-Baqarah om natten, vil det være

tilstrekkelig for ham.” (Al-Bukhari og Muslim)

Tilstrekkelig, hva menes med det?

De lærde har ulik mening angående uttrykket كفتاه som betyr tilstrekkelig:

1. Tilstrekkelig i forhold til nattbønn (altså likt som å stå i nattbønn den natten du

leser dem).

2. Tilstrekkelig i forhold til resitasjon av Koranen den dagen. Vi bør lese Koranen

hver dag. Disse to versene er tilstrekkelig i forhold til det du bør lese av Koranen

daglig.

3. Tilstrekkelig i forhold til beskyttelse mot djevler, onde mennesker og jinn.

4. Tilstrekkelig i forhold til beskyttelse fra all ondskap, altså bli rammet av ulykker og

problemer.

Natten begynner ved solnedgang, og varer til daggry. Dette betyr at det er god tid til å

resitere disse to versene. Det tar ikke mange minutter å resitere de mine søsken. Så hvorfor

resiterer vi de ikke? Det burde ikke gå en dag uten at vi leser de to versene kjære søsken.

Men vi glemmer ofte...

Ibn al-Qayyim sa: “De (altså de siste 2 versene) vil beskytte vedkommende mot ondt som

kan skade.” (Al-Wabil al-Sayib 132)

Ali bin Abi Talib (måtte Allah være fornøyd med ham) sa: “Jeg tror ikke en forstandig

person kan sove uten å ha lest de 3 siste versene av sure al-Baqarah.”

En annen hadith forteller om de to versene:

مننقیًضاسمعوسلمعلیھهللاصلىالنبيعندقاعدالسالمعلیھجبریلبینماقال : عنھماهللارضيعباسابنوعن

إلىنزلملكھذافقال : ملكمنھفنزلالیوم،إالقطیفتحولمالیومفتحالسماءمنباب" ھذا فقال : رأسھفرفعفوقھ،

سورةوخواتیمالكتاب،فاتحةقبلك : نبيیؤتھمالمأوتیتھما،بنورینأبشروقال : فسلمالیوم،إالقطینزللماألرض

البقرة، لن تقرأ بحرف منھا إال أعطیتھ "  .  ( رواه مسلم   )   

10



Ibn Abbas (måtte Allah være fornøyd med ham) fortalte: “Mens Jibril satt med Allahs

Sendebudملسو هيلع هللا ىلص, hørte han en lyd over seg. Han løftet hodet og sa: “Dette er en port som

er blitt åpnet i himmelen i dag. Den har aldri blitt åpnet før.” Så kom en engel gjennom

porten, og Jibril sa: “Dette er en engel som har kommet ned til jorden. Han har aldri

kommet ned før.” Engelen sendte hilsener, og sa: “Gled dere over to lys som er blitt gitt

dere. Slike lys ble ikke gitt til noen profet før deg. Disse (lysene) er Fatiha-al-Kitab

(åpningen av boken, sure al-Fatiha), og de avsluttende versene i sure al-Baqarah. Du vil

aldri resitere et ord fra dem uten å få del i velsignelsene de inneholder.” (Muslim)
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Kort fortalt, hva handler sure al-Baqarah om?

Suren handler om to nasjoner. Den første nasjonen er Israels barn som sa:《Vi hører, men vi

vil ikke adlyde.》vers 93. Den andre nasjonen er den muslimske nasjonen som sa:《Vi hører

og adlyder.》vers 285.

Det er en sammenheng i alle versene i sure al-Baqarah. Dette kan vi oppsummere på to

eller tre linjer.

Sure al-Baqarah kan deles i to når det gjelder innhold. Den første delen handler om Israels

barn, og er litt over en juz. Den andre delen tar for seg den muslimske nasjonens

karakteristikker og kvaliteter. I tillegg forteller den om hvordan nasjonen skal bygges opp.

Hva er sammenhengen mellom disse to delene? Og hvorfor er disse tingene nevnt akkurat i

denne suren?

Sure al-Baqarah tar opp disse to nasjonene fordi Israels barn hadde hatt rollen som ledere i

verden tidligere, både intellektuelt og religiøst. Nå går denne rollen over til folket av islam

som bærer det siste budskapet fra Allah til Hans skapelse. Det er ingen sendebud etter

Profetenملسو هيلع هللا ىلص, og det er ingen bok etter Koranen, og det er ingen sharia (lovgivning) etter

islams sharia. Dette er den siste (endelige) befalingen, og en veiledning fra Allah til

menneskeheten frem til Oppstandelsens dag.

I tillegg, hvis vi ser på når denne suren ble åpenbart, så var det etter hijra (utvandringen) til

Medina, på slutten av det første året og starten av det andre året etter hijra. Dette betyr at

muslimene var opptatte med å bygge en ny stat i Medina al-Munawwara, en islamsk stat.
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Første del av sure al-Baqarah

For å få fullt utbytte av denne artikkelen, råder jeg deg til å lese den samtidig som du har

Koranen foran deg (på arabisk eller den norske oversettelsen). Da vil forståelsen din bli

bedre inshaAllah.

Her er en oversikt over den første delen av sure al-Baqarah. Vi vil nå gå gjennom hvert

enkelt punkt for å forklare nærmere.

Så la oss begynne:

Suren starter med å fortelle oss om forskjellige typer folk som finnes her på jorden, og

deres egenskaper. Dette er for at vi skal bli oppmerksomme på dem, og se hvilken av dem

vi tilhører. De troende, vantro eller hyklerne.
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De troende

Vers 1-5 beskriver kjennetegnene til en troende.

1. ⟪Alif, Lām, Mīm (kun Allah kjenner til den sanne betydningen).⟫

2. ⟪(Dette er) den praktfulle skriften, hvor det ikke er noen mulighet for tvil. (Den er) en

rettledning for de gudfryktige.⟫

Merk at hver forfatter i begynnelsen av boken sin vil skrive at boken kan inneholde feil

eller være utsatt for kritikk. Slik er det ikke med denne Hellige boken. Den forteller oss at

den er fri for feil, og at den er åpenbart av Allah . Altså ikke som andre bøker som har

en forfatter. Tvert imot utfordrer Koranen menneskeheten til å finne èn enkelt feil i den.

3. ⟪De som tror på det usette og forretter tidebønnen (ved å oppfylle alle dens krav) og

avser av det Vi har gitt dem (for Vår sak).⟫

Se hvilke egenskaper disse menneskene har!

4. ⟪og de som tror på alt det som er deg åpenbart, og alt det som er blitt åpenbart før deg,

og som har (fullkommen) forvissning om det hinsidige.⟫

5. ⟪Disse er de som følger rettledningen fra Herren sin, og disse er de som vil oppnå den

sanne framgangen.⟫

De vantro

Vers 6-7 handler om de vantro.

6. ⟪Sannelig, de som har overgitt seg til vantroen, det er det samme for dem om du advarer

dem, eller om du ikke advarer dem, de vil ikke tro.⟫

7. ⟪Allah har satt et segl på hjertet deres og ørene deres (som et resultat av deres eget

valg), og det er satt et forheng foran øynene deres. Og for dem er en hard pine i vente.⟫
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Hyklerne

Vers 8-20 handler om hyklerne (munafiqeen). Legg merke til at det er to vers om de

vantro, mens 13 vers handler om hyklerne. Suren forteller mye om hyklere for å

tydeliggjøre hvor alvorlig det er, og hvilken fare det utgjør for nasjonen. De skjuler sine

hensikter, skjuler vantro og viser folk tro.

8. ⟪Så er det noen som sier: “Vi tror på Allah og Den siste dagen,” når de slett ikke tror.⟫

9. ⟪De forsøker å bedra Allah og de troende, men de forstår ikke at de i virkeligheten bare

bedrar seg selv.⟫

10. ⟪Det er sykdom i hjertene deres, og Allah har forsterket denne sykdommen. En

smertefull straff venter dem for deres løgn.⟫

Det er som om innledningen i suren henvender seg til deg, og sier: “Dette er forskjellige

typer mennesker, så velg hvilken du vil være!”

Om dawa (invitasjon til islam)

Vers 21-29 handler om dawa (invitasjon til islam).

21. ⟪Mennesker! Tilbe deres Herre, som skapte dere og de som var før dere, slik at dere

kan bli gudfryktige.⟫

Dette verset inneholder den første invitasjonen til islam i Den hellige Koranen, og den er

rettet til alle mennesker.

Historien om Adam og Iblis

Vers 30-39 handler om Adam . Det er den første historien nevnt i Koranen, og forteller

om Adam og hans kone, og hvordan de ble forvaltere på jorden.

30. ⟪Og (kom i hu) da din Herre sa til englene: «Jeg er i ferd med å sette Min forvalter på

jorden.⟫

15



Legg merke til at Allah fra starten av sa at mennesket skulle bli forvalter på jorden.

Noen tror at mennesket kom på jorden på grunn av Adams feil, og at Adam egentlig skulle

bosettes i paradiset.

Det fortelles så om konfrontasjonen mellom Iblis og Adam , og historien inneholder et

tydelig budskap: at vi muslimer må kjenne vår største fiende.

Deretter fortelles det om da Adam og hans kone var ulydige mot Allah , men vendte seg

bort fra synden og ba om tilgivelse.

37.《Så lærte Adam seg noen ord (av ydmykhet og anger) fra Herren sin. Og Allah godtok

angeren hans. Sannelig, Han er den mest Benådende, den evig Nåderike.》

Historien om Israels barn

Vers 40-123 handler om Israels barn. Dette er den andre historien i Koranen. Allah ga

dette folket enorme velsignelser, likevel viste folket ulydighet og utakknemlighet. De ville

ikke følge Allahs ordre. Deres ulydighet førte til Allahs vrede og misnøye. De ble

dermed et eksempel for påfølgende generasjoner for at de skulle ta lærdom av dette, og

ikke gjøre de samme feilene.

Disse versene forteller oss noe om de enorme velsignelsene de fikk:

47.《Israels barn! Husk den gunsten Jeg skjenket dere ved å opphøye dere over alle

nasjoner (på deres tid).》

50.《Og husk da Vi skilte havet for å lage vei til dere. Vi lot dere passere trygt gjennom det,

og så druknet Vi faraos folk foran øynene deres.》

52.《 Likevel tilga Vi dere så dere skulle bli takknemlige.》

57.《Og (kom i hu) da Vi holdt skyenes skygge over dere (i dalen Tīha) og sendte manna

og vaktler ned til dere, så dere kunne spise av det rene Vi forsynte dere. Og de skadet ikke

Oss i det hele tatt (ved å være Oss ulydige og utakknemlige); derimot var de mot sin egen

sjel ondsinnede.》
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Påfølgende vers forteller oss mer om velsignelsene Allah ga dem. Deretter forteller

Allah oss om deres feil og ulydighet, for at vi skal være oppmerksomme og ikke gjenta

de samme feilene.

51.《Og (kom også i hu) da Vi gjorde en avtale med Moses for førti netter. Så etter Moses

(da han gikk inn i Herrens helligdom for å trekke seg tilbake i askese) tok dere kalven

(som tilbedelsesverdig), og dere var visselig svært ondsinnede.》

55.《Og da dere sa: «Å, Moses! Vi vil aldri tro på deg inntil vi får se Allah fullstendig

utilslørt (foran våre øyne)», så grep en torden dere (for dette – den ble dødsårsaken deres)

mens dere sto og så (det hende).》

Israels barn var et folk som ikke ville tro eller akseptere med mindre de så noe med deres

egne øyne. Her kan vi sammenligne dem med de troende som blir beskrevet i starten av

denne suren. Husker dere? Vers 3.《De som tror på det usette》. Se forskjellen mine søsken!

58.《Og (kom i hu) da Vi sa: «Gå inn i denne byen, og spis fra den så mye dere måtte ønske

fra hvor dere enn måtte begjære, men gå inn i porten (til byen) ved å falle på kne med

ansiktet ned og si: '(Å, vår Herre!) Vi ber om tilgivelse (for alle våre synder)!' Vi skal da

tilgi dere (deres tidligere) synder og (i tillegg til det) skjenke de dydige enda mer (gunst og

velsignelse).》

Allah befalte dem å gå inn i byen i en fremoverbøyd posisjon (ruku), og si حطة . Gjorde

Israels barn det? La oss lese neste vers.

59.《Men de ondsinnede byttet det ordet som ble sagt til dem, med en annen frase, så Vi

sendte en katastrofe fra himmelen (i form av pest) over de ondsinnede fordi de var ulydige

(uavbrutt). 》

De forandret det Allah befalte dem å si. De skulle si حطة som betyr “tilgi våre synder”,

men sa i stedet شعیرفيحنطة som betyr aks (kornstrået kan bestå av et eller flere aks, som

er en gren med flere frø). Dette er nesten lik uttalelse, men gir en feil mening. Allah

befalte dem også å gå inn i ruku, men de akte seg fremover inn til byen på deres bak. Det

vil si at de gjorde det motsatte av det de ble befalt å gjøre.
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61.《Og det ble satt over dem fornedrelse og usselhet, og de pådro seg Allahs vrede fordi

de pleide å fornekte Allahs tegn og drepe profetene i urett. Dette også fordi de pleide å

være ulydige og (alltid) overskred grensen.》

65.《Og dere kjenner historien til de av dere som brøt sabbaten. Vi sa til dem: “Bli til aper,

foraktet og hatet.”》

Så fortsetter versene å beskrive Israels barn og de ugjerningene de begikk. De drepte

profetene sine, var ulydige og viste vantro når det gjaldt Allahs åpenbaringer,

overtrådte Allahs vers og var bedragere. Dette blir beskrevet helt til vi når den sentrale

hovedhistorien: Historien om kua. Den forteller oss de største feilene dette folket begikk.

Al-Baqarah ble nettopp oppkalt etter kua, slik at vi husker disse feilene og unngår å falle i

dem.

Sure al-Baqarah kom som et sjokk på Israels barn, siden Allah avslørte ting som de

hadde strevd med å skjule gjennom årene. Foran folk var de svært ydmyke og

etterkommere av profeter. De hadde utmerket sin plass blant araberne gjennom historien,

og pleide å si: 《Jødene og kristne sier: “Vi er Guds barn og Hans elskede.”》(Koranen 5:17)

Så kom sure al-Baqarah og forteller om dem, for eksempel historien om deres tilbedelse av

kalven. Sure al-Baqarah forteller mange eksempler, akkurat på samme måte som om du

skulle snakke med en person og si til ham: “Husker du det og det?” Og du nevner 20

eksempler...det er ikke en feil eller to.

Historien om kua

Historien om kua begynner med at en mann fra Israels barn blir drept. Ingen visste hvem

drapsmannen var. Allah befalte så Israels barn å slakte ei ku. De skulle ta en bit av kua

og berøre den døde mannen med den. Den drepte mannen ble gjenopplivet, og avslørte

drapsmannen. Allah beordret dem dette for å vise dem at Han er i stand til absolutt alt,

og at Han kan gjenopplive de døde. De ville ikke forstå visdommen bak dette, og

nektet å gjennomføre ordren. Historien om kua viser feilene til Israels barn. De var

ulydige mot deres profeter. Dette førte dem til å være ulydige mot Den allmektige Allah
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. Selv når de utførte det Allah hadde befalt dem, gjorde de det med misnøye. Suren

ble kalt al-Baqarah på grunn av alvoret i disse handlingene.

Historien om kua er nevnt i vers 67-73. Allah sier:

《Og husk da Mosa sa til folket sitt: “Allah befaler dere å slakte ei ku.” De sa: “Spøker du

med oss?” Han svarte: “Jeg søker Allahs beskyttelse mot at jeg skulle oppføre meg som de

uvitende.”De sa: “Be din Herre fortelle oss mer om hvordan kua bør være.” Mosa svarte:

“Han sier at det er ei ku som verken er for gammel eller for ung, men har en alder mellom

disse to. Gjør nå som dere har blitt befalt. De sa: “Be din Herre fortelle oss hvilken farge

den bør ha.” Mosa svarte: “Han sier at kuas farge bør være gul, en skarp farge som er

behagelig for de som ser den.” De sa: “Be din Herre forklare oss hvilken ku det bør være.

Kuer virker veldig like for oss, men hvis Allah vil, skal vi finne den.” Mosa svarte: “Han

sier at det er ei ku som verken er spent i åk for å pløye marken eller for å vanne pløyd jord;

en som har vært bevart trygt og ikke har noen skade.” Derpå utbrøt de: “Nå har du kommet

med en nøyaktig beskrivelse.” Så ofret de kua, men det så ikke ut til at de gjorde dette

særlig frivillig (med glede).》

La oss reflektere litt her…Dette folket behandlet sin profet på en upassende måte. Enda

verre, de sa til og med:《De sa: “Be din Herre”》, altså ikke be vår Herre, men din egen

Herre. Dette viser oss deres dårlige manerer.

Men hvorfor skal de slakte kua? Vers 72 forteller oss dette.

《Og husk da dere drepte en mann og deretter begynte å krangle og beskylde hverandre for

det, til tross for at Allah var fast bestemt på å avsløre det dere skjulte.》

Hva handler historien om kua om?

Blant Israels barn var det en rik mann. Hans fetter var arving, og han var fattig. En dag ble

den rike mannen funnet drept, og det var mye mistenksomhet rundt drapet. Ble den rike

mannen drept av sin fetter?
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Slektningene til den rike mannen begynte å lete etter den skyldige. Folket i landsbyen kom

i konflikt med hverandre, ettersom de ikke kunne finne den skyldige. Morderen forlot liket

i villmarken, mellom to landsbyer, i et forsøk på å bli kvitt bevisene. Hans slektninger

erklærte blodhevn. Konflikten endte i en stor strid, og de henvendte seg til profeten Musa

for å løse konflikten.

Familien til offeret ønsket hevn, men deres påstander ble avvist på grunn av mangel på

vitner. Det var ikke nok bevis for å avgjøre en dom i saken, og på den tiden var det ikke

mulig å løse en konflikt ved å få partene til å gi en ed. Det var ikke blitt åpenbart enda.

Folket spurte derfor profeten Musa om han kunne spørre Allah om å avsløre hvem

morderen var. Profeten løftet sine hender i bønn til Den allmektige. Allah beordret dem

da å slakte ei ku.

Når Musa fortalte folket om Allahs svar, kokte folkets vrede. “Prøver du å gjøre

narr av oss? Hva har kua med konflikten å gjøre?” De nølte med å underkaste seg Allahs

befaling. De kunne ikke forstå den skjulte visdommen i Allahs ordre.

De konfronterte Musa , uten å stole på hans ord. “Jeg sier sannheten, og dette er Allahs

vilje”, sa profeten Musa . Da de endelig trodde på at ordren var alvorlig, sa de: “Fortell

oss hva slags ku dette burde være.” De var ikke fornøyd med svaret de fikk, og spurte om

flere detaljer til kua; hvilken farge den skulle ha, alder, størrelse osv. Hvis de hadde

adlydet Allah øyeblikkelig og slaktet hvilken som helst ku, ville det ha vært nok. Men

de gjorde Allah sin ordre vanskelig å utføre.

Hvor fant de kua?

La oss tenke over denne historien, den gir virkelig mye visdom for de som tilbringer tid på

å lese og reflektere over den inshaAllah. Vi tar nå for oss forklaring fra tafsir al-Tabari og

tafsir al-Baghawi.

Blant Israels barn var det en rettskaffen mann som hadde en ung sønn. Denne rettskafne

mannen hadde en kalv som skulle gis til sønnen. Mannen tok kalven med seg inn i skogen
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og satte sin tillit til Allah . Mannen døde, og fikk ikke sett sin sønn vokse opp. Sønnen

ble oppdratt av sin mor. Han var god og lydig mot sin mor. Han pleide å dele natten i tre

deler; en del for søvn, en del for bønn og den gjenværende delen for å tjene sin mor. Hver

morgen dro han til skogen for å få ved som han solgte på markedet. Hans inntjening delte

han også i tre deler. En tredjedel brukte han på sadaqa, de to andre delene delte han

mellom seg selv og sin mor.

Kalven som hadde blitt etterlatt i skogen, hadde nå blitt til en vakker ku. Kua holdt seg

unna mennesker som en vill hjort, og rømte hver gang den så et menneske. Moren fortalte

sønnen om kua som faren hadde etterlatt i skogen, som arv til sin sønn. Hun lærte sønnen å

rope etter kua, og nevne Allahs navn. Moren sa at det var noe spesielt med den vakre

kua: “Hvis du ser på den, vil det se ut som om kua skinner som et lys.”

Sønnen dro inn i skogen for å finne kua. Han kalte kua slik moren hadde fortalt ham, med

Allahs navn. Gutten satte tau rundt halsen dens og tok kua med seg hjem. Med Allahs

vilje snakket kua til gutten, og tilbød ham å ri på ryggen. Gutten nektet, for det var ikke

det moren beordret han. “Hvis du hadde satt deg på ryggen min, ville du aldri ha sett meg

igjen,” sa kua. “Om du hadde beordret et fjell om å flytte seg og ta følge med deg, så

hadde fjellet gjort det på grunn av din lydighet til din mor.”

Gutten kom hjem med kua. Moren ba han selge den på markedet for å lette hans daglige

arbeid. Gutten fulgte hennes råd, og spurte hvor mye han skulle kreve for kua. Moren sa at

prisen var tre dinarer, og sa at sønnen ikke måtte selge den uten å kontakte henne først.

Da gutten kom til markedet, sendte Allah en engel som lot som om han var en kunde.

Han spurte gutten hvor mye han ønsket for kua. Gutten svarte på den måten han hadde lært

av sin mor: “Tre dinarer”. Han la også til at han ikke ville selge kua før han konsulterte sin

mor.

Engelen ba gutten om å selge kua for seks dinarer uten å spørre om morens tillatelse.

Gutten svarte at uten morens tillatelse ville han ikke selge kua, selv for mengden gull som

var lik kuens vekt. Han hadde lovet å ikke gjøre noe som kunne være et tegn på
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respektløshet mot sin mor. Han kom hjem for å fortelle sin mor om hva som skjedde, og

hun tillot ham å selge kua for seks dinarer.

Gutten tok kua til markedet igjen. Se hvor god sønn han var subhanAllah. Kunden spurte

ham om hans beslutning. Gutten sa at han ville selge kua for seks dinarer, som kunden

hadde tilbudt. Engelen tilbød ham nå å selge kua for tolv dinarer, uten å spørre om sin

mors tillatelse. Gutten var fast i sin respekt for sin mor og overvant fristelsen. Han dro

hjem igjen, og fortalte alt til sin mor. Moren begynte da å lure på hva det var som skjedde.

Hun kom til konklusjonen at det var en hemmelighet bak alt dette. Hun fortalte sønnen at

kunden var en engel sendt av Allah for å friste ham, og beordret ham å spørre engelen

om de måtte selge kua i det hele tatt.

Gutten gikk tilbake til markedet, fant kunden og spurte ham dette spørsmålet. Engelen

fortalte ham at han skulle gå hjem med kua si, og ikke komme til markedet igjen. Han ba

gutten si til sin mor at kua ikke skulle selges før kundene kom til dem. Prisen skulle være

mengden gull som ville fylle skinnet til kua.

Med denne nyheten kom gutten hjem igjen. Han fortalte alt til sin mor, og hun var veldig

fornøyd. Sønnens rettskaffenhet brakte velsignelse.

Tafsir forteller oss videre at denne gutten også var en kjærlig gutt som adlød og respekterte

faren sin. En gang møtte gutten en person som ville selge en perle for 70.000 dinarer, og

han bestemte seg for å kjøpe den. Eieren av perlen ønsket å få pengene umiddelbart, men

pengene var i et skap, og faren hadde nøkkelen under sin pute. Gutten ville ikke forstyrre

sin sovende far, og ba selgeren om å vente til faren våknet opp, men han ville ha pengene

umiddelbart. Da sa gutten at han ville legge til 10.000 dinarer hvis selgeren ventet til faren

hans våknet opp. Selgeren sa at han ville redusere prisen med 10.000 dinarer hvis gutten

vekket faren sin umiddelbart. Gutten svarte at han heller ville legge til 20.000 dinarer hvis

selgeren av perlen ventet til faren hans våknet opp. Selgeren gikk ned til 30.000 dinarer, og

gutten gikk opp til 100.000 dinarer. Tilslutt bestemte gutten seg for å ikke kjøpe perlen,

siden han ikke ville vekke faren sin. På grunn av denne guttens kjærlighet til sin far,

belønte Allah han med kua som faren senere skulle gi han.
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Israels barn lette etter kua som samsvarte med beskrivelsen Allah ga, og til slutt fant de

kua hos gutten som var kjent for sin gode holdning til sin mor og far. Gutten solgte kua for

den mengden gull som var nok til å fylle ku-skinnet, og den fattige guttens hus ble

overveldet med velsignelser.

Sannelig, hvis du vil bli velsignet i denne verden og unnslippe helvetesild i det Hinsidige,

gjør dine foreldre fornøyde. Dette er hva denne hendelsen lærer oss.

Endelig ble kua slaktet som Allah hadde beordret. Allah befalte dem å ta en del av

kua for å berøre liket. Da de gjorde dette, begynte den døde mannen å snakke og han

avslørte sin morder: “Jeg ble drept av den personen som ble kalt så og så.” Deretter døde

han igjen. Allah sier i vers 73. 《Så befalte Vi: “Slå liket med en bit av den (ofrede kua).

Se hvordan Allah bringer den døde til liv, og slik viser Han dere Sine tegn så dere kan

forstå.》

Denne mektige suren fikk navnet (al-Baqarah/Kua) for at den skal fange vår fulle

oppmerksomhet bare ved å høre navnet. Historien om kua er en sentral historie i sure

al-Baqarah. Hver gang man hører ordet kua, bør man huske Israels barn, og deres

ulydighet mot Allahs ordre.

Når man får ordre fra sin Skaper, må man ha fullstendig lydighet mot Ham. Ikke vent, ikke

utsett og ikke diskuter. Ellers så vil man ligne på folket av kua, som nektet å underkaste

seg Allahs vilje og gjorde ting vanskelig for seg selv ved å spørre unødvendige

spørsmål. Hadde de hørt og akseptert, så hadde de slaktet kua fra begynnelsen av. Men når

de var ulydige, gjorde Allah det vanskelig for dem å finne den.

Lærdom av historien om kua

1. Når en person er rettskaffen, så vil Allah ta vare på hans barn. Ikke vær bekymret for

barna dine, vær bekymret over en ting...at du havner i en synd. Kua fra historien var en

velsignet ku, og gitt til faren fordi han var et rettskaffent menneske.
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2. Andre lærdom i denne suren er at en må sørge for at ens inntjening er halal, lovlig. Sørg

for å adlyde Allah .

3. Når vi leser om Israels barn, må vi ta det som en advarsel. De unngikk å utføre ordre,

andre ganger nektet de å utføre ordre, stilte spørsmål til befalinger og viste ingen respekt

for sine profeter. Dette er ting vi selv kan falle i. Vi må reflektere over hva de gjorde som

fortjente Allahs forbannelse og vrede.

Som vi nå har lest, så ser vi at hovedtema i denne suren er Israels barn, og hvordan de

nektet å underkaste seg Allahs ordre. De hadde problemer med å tro på og akseptere

Allahs guddommelig forutbestemmelse (qadha) og guddommelig vilje (qadar). Derfor

gjorde Allah det vanskelig for dem. Hvis du tror på og aksepterer Allahs

forutbestemmelse i en sak, så vil Allah hjelpe deg i den, gjøre det lett for deg og fjerne

det som kunne ha vært alvorlig eller vanskelig i denne saken. Det er veldig viktig å forstå

dette.

Det betyr at hvis Allah tester meg ved at jeg mister et kjært menneske, har det trangt

økonomisk, har utfordringer i helsen eller min frihet, eller hva som helst av prøvelser fra

Allah i mitt liv, og jeg er tilfreds med disse prøvelsene, så vil Allah absolutt lette

disse prøvelsene for meg. Hvordan? Ved at Han begrenser ulykken. Ulykken blir en

enkel test, og det kommer tålmodighet med den. Du vil se at du takler denne testen på en

måte som de fleste ikke klarer. Ikke fordi du er flink, men på grunn av støtte fra Allah

...fordi du er fornøyd. Vår Herre har derfor gitt deg styrke til å være standhaftig og

tålmodig.

Men hva om det motsatte skjer? At du viser vrede og misnøye? Du sier: “Hvorfor skjer

dette akkurat med meg av alle mennesker?” “Allah, hva har jeg gjort?” Disse ordene som

vi hører fra noen mennesker som ikke aksepterer, sørger og skriker ord som ikke er

passende...hvis man gjør alt dette, hva ville skje? Forestill deg! Ulykken blir tyngre. Ditt

hjertes tålmodighet blir tatt bort, du vil kjenne større sorg og smerte enn de andre rundt
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deg, slik at noen vil tro at du overdriver. Hvorfor? Fordi du ikke var fornøyd, lot ikke

Allah deg takle denne skjebnen. Dette ser vi hos Israels barn.

Vi lærer også av denne historien prinsippet om taqwa (å være bevisst på Allah , å frykte

Allah ). Taqwa er av stor betydning i islamsk lovgivning (sharia). I sure al-Baqarah blir

det nevnt mange lover, og ordet taqwa og dets ulike former متقین..اتقوا) - gudfryktighet,

frykt, gudfryktige osv.) blir brukt flere ganger. Suren er derfor opptatt av lovgivning og

taqwa. Det er ikke noen lov i verden som er like opptatt av taqwa som islamsk lovgivning.

123.《 Og frykt den dagen da ingen sjel vil være i stand til å erstatte noe som helst på vegne

av noen andre, og ei heller vil noen løsepenger bli godtatt fra den (for dens egen frelse), og

ikke vil noen forbønn gagne den (uten Allahs tillatelse), og ei heller vil de bli hjulpet (mot

Allahs befaling).》

Sure al-Baqarah forteller at livet ditt på jorden er begrenset. Ditt evige liv er det som er

viktig, og det vil være basert på taqwa i ditt hjerte. Allah vet hva du har i hjertet, og

Han vil holde deg ansvarlig selv om den menneskeskapte loven ikke så deg. Han

ser og følger med på det lille og det store.

Historien om profeten Ibrahim

Vers 124–141 er om profeten Ibrahim , og er den tredje historien i sure al-Baqarah.

124.《Husk da Ibrahims Herre testet ham på visse områder. Da han besto prøven, sa Allah:

“Sannelig kommer Jeg til å utnevne deg til leder for menneskeheten.” Da Ibrahim spurte:

“Og gjelder dette løftet også for mine etterkommere?” svarte Herren: “Mitt løfte gjelder

ikke synderne.”》

Ibrahim ble forvalter på jorden, og fikk mange tester. Han bestod alle testene, og

underkastet seg Allah . Se hva Koranen forteller oss her…at Ibrahim ikke bare

besto, men lyktes helt perfekt 《 ھُنَّ .《فَاَتَمَّ Han gjennomførte alle testene med utmerkelse. Han

ble kastet i bålet, utvandret, forlot kone og sønn i ørkenen, ble befalt å ofre sin sønn.
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Deretter fikk han belønningen:《Sannelig kommer Jeg til å utnevne deg til leder for

menneskeheten.》Han ble leder for menneskeheten fordi han adlød Allah .

131.《Slik var Ibrahim, at da hans Herre sa til ham: “Underkast deg Meg,” svarte han: “Jeg

har underkastet meg universenes Herre.”》

Fullstendig underkastelse uten å diskutere. Legg merke til at Allah beordret Ibrahim

å ofre sin sønn, og fullførte det med engang. Israels barn derimot fikk bare beskjed

om å slakte ei ku, men ville ikke fullføre.

132.《Og Ibrahim påla sine barn å følge den samme tro, og det samme gjorde Yaqub:

“Mine barn! Allah har valgt denne religionen for dere. Forbli hengivne (til Allah) til dere

dør.”》

La oss reflektere her over dette verset. Profeten Ibrahim var veldig opptatt av å

veilede sine barn til den rette veien. I verset etter ser vi at profeten Yaqub hadde

samme retning. Mens han ligger på dødsleiet tenker han ikke på penger eller arv. Han vil

bare være sikker på sønnenes tro etter hans død. Dette er noe vi kan ta lærdom av, vi er

ansvarlige for våre barn og for å lære dem om deres religion.

133. 《Var dere vitner da Yaqub lå for døden? Han spurte sine barn: “Hvem skal dere tilbe

etter at jeg har forlatt dere?” De sa: “Vi skal tilbe din Allah; som dine forfedre Ibrahim,

Ismail og Ishaq tilba, den rettmessige Allah, og Ham underkaster vi oss.”》

Oppsummering

Det er viktig å merke seg disse tre historiene: Adam, Israels barn og Ibrahim. Alle fikk

tester, og det som var felles for dem alle er at de ble forvaltere på jorden.

Allah presenterer disse tre eksemplene for de som skal overta jorden...altså oss

muslimer. Et spørsmål til dere som leser sure al-Baqarah:

Hvilke av disse eksemplene over ønsker dere å følge?
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Andre del av sure al-Baqarah

Her er en oversikt over andre del av sure al-Baqarah. Som vi ser er andre del fra vers 142

til slutten av suren, vers 252.

Første vers i denne delen forteller om endringen av qiblah (bønneretning), og vers 282

forteller om reglene rundt lån og gjeld. Ahkam vil si regler. Med andre ord, et sett av regler

som må følges for å kunne være forvaltere på jorden.

I første del leste vi at Israels barn fikk ansvaret for jorden, men at de var ulydige og derfor

ble fratatt ansvaret. Dette ansvaret ble gitt til oss muslimer. Men for å klare dette ansvaret

må vi vite hvordan. Når du kjøper deg en mobiltelefon får du med en bruksanvisning som

beskriver hvordan du skal bruke telefonen, og hvilke applikasjoner den inneholder osv. På

27



samme måte inneholder sure al-Baqarah en slik bruksanvisning for hvilke regler vi skal

følge på jorden.

Reglene kan deles inn i fem deler for å huske dem lettere. Hver del består av tilbedelser og

regler. Delene er:

Del 1: Endring av qiblah. Vers 142-177.

Del 2: Regler rundt drap, penger, fasting og bestikkelse (korrupsjon) i samfunnet. Vers

177-188.

Del 3: Regler rundt drap, jihad og pilegrimsreise. Vers 188-218.

Del 4: Regler rundt alkohol, ekteskap, skilsmisse og bønn. Vers 218-245.

Del 5: Historien om Taloot og folket hans, regler rundt rente og lån. Vers 245-283.

De siste tre versene i suren (284-286), er en test for de troende.

Spørsmål: Hvorfor ble reglene om tilbedelse plassert midt mellom disse reglene?

Det er fordi vi skal forstå og innse at tilbedelse er som drivstoff som kan hjelpe oss å

fullføre Allahs regler. Hvis en bil ikke har drivstoff...kan den kjøre? Absolutt ikke!

Hvis vi ikke har nok tro (imaan), klarer vi ikke å fullføre Allahs ordre. Hvis vi ikke har

nok tro, så vil vi ikke klare å utføre bønn. Hvis en søster ikke har nok tro, vil hun ikke

bruke hijab. Så for å fullføre Allahs ordre trenger man å jobbe med hjertet sitt, og det

skjer ikke med mindre man utfører tilbedelser. Vår imaan går opp og ned, den er ikke

stabil. Den stiger når vi gjør gode handlinger og synker når vi synder.

Spørsmål: Hvorfor ble endringen av qiblah nevnt først?

For å tydeliggjøre at muslimene er en spesiell nasjon (endringen av qiblah fikk muslimene

til å være den utvalgte nasjonen av alle nasjoner). Vi må holde fast på vår tro ved å

praktisere den. Dette vil skille oss ut og vise hva faktisk islam er. Religionens storhet bør

gjenspeiles i vår oppførsel og moral. Derfor har vi muslimer som bor i vestlige land et

spesielt ansvar. Vi skal være spesielle, vi skal være et godt forbilde for å vise islam...det

skal synes på oppførsel og moral. Hva er forskjellen mellom meg og andre, når jeg som
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muslimsk jente bruker samme trange og avslørende klær som andre? Hvordan vil de da bli

interesserte og nysgjerrige på min tro...når jeg gjør det samme som andre? Vi som bor i

vesten har derfor et stort ansvar. Man kan leve et langt liv, for så å dø, uten å ha tjent denne

religionen eller gjort noe som helst for denne religionen. Dette ville være et stort tap mine

søsken!

Spørsmål: Hvorfor ble reglene rundt gjeld og renter nevnt sist?

Fordi reglene rundt kontrakter, transaksjoner og verdier er den siste regelen folk vil adlyde

fordi de elsker penger mye.

Spørsmål: Hvorfor er reglene om fasten sammen med bestemmelsene om penger, drap og

bestikkelser?

Fordi fasting er å holde seg borte fra det som vanligvis er tillatt. Å spise mat er tillatt, å

drikke vann er tillatt. Hvis du klarer å holde deg unna ting som er halal, da bør du klare å

holde deg unna ting som er haram. Du klarte faktisk å holde deg borte fra tillatte ting en

hel måned. Du er alene, du har kjøleskapet fullt av mat og drikke og sjokolade...og ingen

ser deg. Likevel spiser du ikke. Så når man klarer å holde seg unna halal en hel måned,

klarer man å holde seg unna haram hele året.

Spørsmål: Hvorfor blir reglene rundt hajj nevnt med reglene for jihad/det å kjempe?

Fordi hajj trener og styrker ens nafs (selv) til å utføre jihad. Etter at du har fullført hajj, vil

du sette Allahs regler høyt. Du vil ikke akseptere at noen krenker Allahs regler og

du vil kjempe for det.

Spørsmål: Hvorfor er versene om bønnen plassert sammen med reglene for ekteskap og

skilsmisse?

Det er fordi man skal huske at hovedgrunnen til at urettferdighet i samfunnet skjer, er at

man ikke utfører tidebønnen. Hvis man ikke ber, frykter man ikke Allah . Da er det ikke

noen forbindelse mellom tjeneren og hans Herre. Bønn forbinder tjeneren med hans Herre

og kobler hele samfunnet sammen gjennom troens bånd.

Spørsmål: Hva er visdommen bak rekkefølgen reglene er nevnt?
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De første reglene er sosiale regler, og deretter regler for økonomi. Den første reformen

som skal til etter religiøse reformer, er den sosiale reformen. Dette er fordi

familieproblemer må løses først for at livet til en muslim skal være stabilt. Deretter kom

reglene for tilbedelse, rangert etter det enkleste til det vanskeligste (endringen av qiblah,

bønn, faste og hajj).

Spørsmål: Hva er grunnen til disse reglene, og hva er sammenhengen mellom dem?

Regler rundt drap og gjengjeldelse →  rettferdighet for de svakstilte i samfunnet

Bestikkelse og korrupsjon → rettferdighet for alle, uansett rik eller fattig

Skilsmisse → rettferdighet for kvinner

Arv → rettferdighet for kvinner og de svake

Renter → rettferdighet for de fattige

Sammenhengen mellom reglene er at man etablerer en rettferdig stat. Et rettferdig samfunn

for alle.

Endring av qiblah (bønneretning)

Andre del av sure al-Baqarah begynner med å fortelle om da Allah befalte muslimene å

endre qiblah, fra al-Aqsa moskeen i Jerusalem til Den hellige Kaba. Jødene begynte da å

stille spørsmål. Les vers 142:

《De tåpelige vil si: “Hva har vendt dem bort fra retningen de tidligere vendte seg mot i

bønn?” Si: “Til Allah hører øst og vest; Han veileder hvem Han vil til Den rette vei.”》

Det var en lydighets test.

Her er et spørsmål: Hva er sammenhengen mellom andre del av sure al-Baqarah og den

første? Den første delen inneholdt tre historier, og felles for disse historiene var lydighets

tester. Vers 142 viser også til en test om lydighet, og sier klart hvem som vil lykkes i den.

Noen vil tro at denne saken var enkel, men det var den ikke. For araberne var Kaba hellig

fra Ibrahims tid. Så endret Allah qiblah for muslimene mot al-Aqsa moskeen,

deretter ble det befalt bønneretning mot Kaba igjen. Lydighet mot Allah .
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Allah veiledet følgesvennene til å vise lydighet og å skille seg ut. Han viste dem at

dette ikke bare handler om bønneretning, men en omfattende reform for en unik nasjon.

Les vers nr 177.

Et folk av middelvei

143.《Og slik har Vi utnevnt dere til et folk av middelvei, så dere kan være vitner for hele

menneskeheten, og Budbringeren kan være vitne for dere.》

Du tilhører en unik og utvalgt nasjon, nasjonen til Profeten Muhammadملسو هيلع هللا ىلص. Allah

hedret denne nasjonen ved å gjøre den til et vitnesbyrd for nasjonene som kom før. På

Oppstandelsens dag vil profeter og budbringere bli spurt om de videreførte budskapet.

Deres folk vil svare med å lyve og benekte at de mottok budskapet. Da skal Muhammad

ملسو هيلع هللا ىلص og hans nasjon bevitne for budbringerne. La oss lese denne hadithen kjære søsken:

،یاوَسْعَدْیَكلَبَّْیَكفیَقوُل:القِیاَمِة،یَوَمنُوٌحیُْدَعى تِِھ:فیُقاُلنََعْم،فیَقوُل:بَلَّْغَت؟ھْلفیَقوُل:َربِّ مافیَقولوَن:بَلََّغُكْم؟ھْلِألُمَّ

ٌدفیَقوُل:لََك؟یَْشھَُدَمنفیَقوُل:نَِذیٍر،ِمنأتانا تُھُ،ُمَحمَّ ُسوُل{َویَكوَنبَلََّغ:قْدأنَّھفَتَْشھَُدوَنوأُمَّ قَْولُھُفَذلَكَشِھیًدا}علَْیُكمالرَّ

ُسوُل علَْیُكم َشِھیًدا} والَوَسطُ: الَعْدُل. ةً وَسطًا لِتَُكونُوا ُشھَداَء علَى النَّاِس ویَكوَن الرَّ َجلَّ ِذْكُرهُ: {َوَكذلَك َجَعْلناُكْم أُمَّ

البخاري

Abu Said al-Khudri (måtte Allah være barmhjertig med han) fortalte: Allahs sendebud

ملسو هيلع هللا ىلص sa: “Nuh vil bli tilkalt på Gjenoppstandelsens dag, og han vil si: “Labbaik wa

sa´daik, min Herre.” Allah vil spørre: “Har du formidlet budskapet?” Nuh vil si:

“Ja.” Hans nasjon vil bli spurt: “Har han formidlet til dere?” Og de vil si: “Ingen advarer

har kommet til oss.” Allah vil spørre Nuh : “Hvem skal bevitne for deg?” Han vil

si: “Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص og hans følgere.” (Al-Bukhari) Dere vil bevitne for hans

formidling av budskapet.

Det er verdt å merke seg at vers 143 som snakker om en middelvei, befinner seg akkurat i

midten av sure al-Baqarah. Suren inneholder 286 vers. 286:2=143. SubhanAllah, det er

vidunderlig og et mirakel. Den muslimske nasjonen er sannelig et ummah av middelvei.
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Reformer for hele samfunnet

Den hellige Koranen tar deretter for seg en rekke omfattende reformer for alle deler av

samfunnet. Regler om straff og regler for tilbedelse. Regler for tilbedelse kom ikke adskilt

fra andre lover og regler, tvert imot ble de åpenbart sammen for å understreke den

omfattende islamske reformen.

Regler rundt straff:

178.《Dere som tror! Gjengjeldelse er foreskrevet for dere i tilfelle drap: Den frie for den

frie, slaven for slaven og kvinnen for kvinnen. Men hvis noe av morderens straff blir

ettergitt av hans bror (den dreptes pårørende), bør oppreisningen bestemmes etter

gjeldende rettferdige prinsipper, og den bør gjennomføres av den skyldige som avtalt.

Dette er en lettelse og en nåde fra deres Herre; og for den som overtrer grensene etter

dette, venter det en smertefull straff.》

179.《Mennesker med forstand; det er sikkerhet for liv i loven om gjengjeldelse, så det

forventes at dere vokter dere mot å bryte denne loven.》

Så er det regler for arv.

180.《Når døden nærmer seg en av dere, og han etterlater seg formue, er det foreskrevet

dere testamente til foreldrene og de nærmeste på en sømmelig måte, en plikt for de

gudfryktige.》

Deretter regler for tilbedelse:

183.《Dere som tror! Dere er pålagt å faste, slik det var pålagt for de før dere, slik at dere

blir gudfryktige.》

Legg merke til at disse tre versene over (179, 180, 183) slutter med ordet taqwa (når en

leser Koranen på arabisk), men i ulike former. Altså gudfryktighet. Dette forteller oss

viktigheten av gudfryktighet. For å kunne klare å ha ansvaret på jorden må man ha

gudfryktighet og være lydig overfor Allah .

Befaling om hajj:
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196. 《Fullfør hajj og umrah for Allah.》

Ibrahim påkalte Allah slik som nevnt i vers 128, hvor han spør Allah om å

vise og lære oss tilbedelses- og pilegrims ritualene:

《Vår Herre! Gjør oss til dine hengivne tjenere og våre etterkommere til et folk av hengivne

tjenere. Vis oss vårt tilbedelsesritual. Og vend Deg i nåde mot oss. Du er den Tilgivende,

den Nåderike.》

Som et svar på denne påkallingen, ble det sendt detaljert befaling om pilegrimsreise i vers

196-200.

Tre alle inn i underkastelse

Etter at versene om forskjellige lover og regler har blitt presentert, kommer vi frem til et

viktig og sentralt vers:

208.《Å dere som tror, tre alle inn i underkastelse, og følg ikke i Satans fotspor, for han er

dere visselig en åpenbar fiende.》

Betydningen av ordet underkastelse her er islam. Dette betyr at dere som tror skal gå inn i

islam fullt og helt, i alle dens aspekter. Disse versene pålegger en å omfavne islam med

alle dens regler og påbud, og advarer en mot å ta en del og forkaste en annen slik Israels

barn gjorde. Vers 85 forklarer dette: 《Tror dere på noen deler av skriften og fornekter

andre? Den som gjør så blant dere, hva kan være hans straff unntatt nedverdigelse (og

ydmykelse) i jordelivet og også på oppstandelsens dag? De (slike folk) vil bli brakt tilbake

til den mest grusomme pinen. Og Allah er ikke uoppmerksom på handlingene deres.》

Dette er en advarsel til Muhammadملسو هيلع هللا ىلص sin nasjon, slik at vi skal underkaste oss hele

religionen og følge alt det som har blitt åpenbart. Vi bør ikke ta deler av religionen og

forlate andre deler av religionen, slik som en som ber, men ikke bruker hijab. Eller står i

bønn om natten, men samtidig sårer/skader sin nabo.
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Regler rundt familie

Suren fortsetter å forklare regler rundt familie, ekteskap, skilsmisse, og amming. Disse

reglene blir nevnt i andre delen av suren fordi man først må ha lydighet til Allah .

Fromhet, faste og hajj blir tatt opp i første del og skal forberede oss på resten av

befalingene.

Legg merke til at de fleste versene i denne delen slutter med å nevne ord som styrker

gudfryktighet: Gud vet om alt, Allah ser det dere gjør.

231. 《og vit at Gud vet om alt.》

233. 《Og frykt Allah, og vit at Allah ser hva dere gjør.》

234. 《Og Allah er vel vitende om det dere gjør.》

237. 《sannelig Allah ser det dere gjør.》

241.《og fraskilte kvinner må også bli forsørget på en rettferdig måte; dette er obligatorisk

for de gudfryktige.》

Historien om Taloot og Jaloot

Vers 246-252 forteller historien om kampen mellom Taloot og Jaloot. Historien er om

Israels barn, hvor en gruppe av dem lyktes i oppdraget sitt, og en annen gruppe mislyktes

fordi de avviste Allahs ordre. Kamper ble nedskrevet for dem, men en gruppe av dem

nektet å adlyde profeten. De ble bedt om å kun drikke en håndfull vann fra elven, men

drakk mer. Denne historien forteller om noen mennesker som var redde for å møte fienden,

mens andre som ikke var det og kjempet. Dette understreker hvor viktig det er å kjempe

for å beskytte Allahs befalinger, og at de som er feige, ikke er i stand til å ta ansvar for

jorden.

Sammenligning av to nasjoner

Før vi fortsetter på tredje del av sure al-Baqarah, vil vi sammenligne noen vers fra første

del av sure al-Baqarah om Israels barn, med vers fra andre delen om den nye nasjonen som

Allah ga ansvaret til.
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Først tar vi for oss vers 61 og vers 155-156, og sammenligner dem.

61. 《Og husk da dere sa: “Mosa! Vi kan ikke holde ut med bare én type mat, så be din

Herre skaffe oss vekster fra jorden, som grønnsaker, korn, hvitløk, løk, linser, og

lignende.” Da svarte Mosa: “Vil dere bytte det gode mot det dårlige? Dra til en by, der vil

dere finne det dere krever.” Etter hvert ble vanære, ydmykelse, elendighet og ynkelighet

stemplet på dem, og de pådro seg Allahs vrede fordi de begynte å forkaste Allahs

åpenbaringer og drepe budbringerne Hans uten rett. Dette var følgene av deres ulydighet

og stadige overtredelser (av loven).》

Her erklærer de åpent 《vi kan ikke holde ut》. De har ikke tålmodighet. Det finnes flere

typer tålmodighet: tålmodighet ovenfor lidelse, tålmodighet med å være lydig (dvs. jeg er

tålmodig når jeg adlyder Allah og følger Hans ordre) og tålmodighet ved velsignelser

(dvs. at når Allah velsigner meg, så er jeg takknemlig).

《Ethvert levende vesen skal smake døden, og Vi setter dere på prøve med godt og vondt.

Til slutt skal dere alle vende tilbake til Oss.》(Koranen 21:35)

Vi muslimer vet at vi blir testet med gode og dårlige ting, og at vi må være takknemlige og

tålmodige.

Når det gjelder tålmodighet ved velsignelser, hadde de ikke det. De takket ikke Allah

og de sa at de ikke ville være tålmodige med maten. Allah sendte ned til dem المن og

vaktler (as-salwa). المن er noe spiselig, men det er uenighet blant lærde om hva det kan

være. Qatadah fortalte: “Al-mennu falt ned fra himmelen på palmetrærne deres, slik som

snø faller ned fra himmelen. Den var hvitere enn melk og søtere enn honning.” Det

nærmeste man kan tenke seg i form og utseende er marshmallow. Vår Herre begavet dem

altså med al-mennu og as-salwa i ørkenen. Vaktler er en type fugler. Så det vil si at Allah

velsignet dem med kjøtt av fugler som er det beste kjøttet, og ga dem .المن Likevel sa

de at de ikke ville holde ut med en type mat. Dette var folket av Israels barn.

Den samme utålmodigheten så vi tidligere også når det gjaldt det å være lydig. De adlød

ikke Allah når de skulle slakte kua.
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La oss se på vers 155 og 156 som beskriver den muslimske nasjonen:

《Vi vil sannelig sette dere på prøve med frykt og sult, og med tap av eiendom, liv og

inntekt, og gi gode nyheter til de som viser tålmodighet. Når ulykke rammer dem, sier de:

“Vi tilhører Allah, og vi skal sannelig vende tilbake til Ham.》

Allah sier til den muslimske nasjonen: 《Vi vil sannelig sette dere på prøve》. Denne

nasjonen skal ha tålmodighet. Den første nasjonen (Israels barn) holdt ikke ut med samme

type mat, mens den andre nasjonen blir testet av Allah med sult, og de har tålmodighet

og de holder ut.

Finnes det en bedre sammenligning enn dette?!? En nasjon som 《ikke holder ut》, og en

annen nasjon blir det sagt til 《gode nyheter til de som viser tålmodighet》.

Nå kan vi se på neste sammenligning, mellom vers 83 og vers 177.

Vers 83 forteller om Israels barn: 《Og husk da Vi inngikk en pakt med Israels barn: “Dere

skal ikke tilbe noen andre enn Allah, og være gode mot deres foreldre, slektninger,

foreldreløse og de hjelpeløse. Dere skal snakke vennlig til folk, etablere bønnen og gi

almisse.” Likevel brøt alle unntatt noen få av dere denne pakten, og dere er fremdeles blant

de frafalne.》Verset beskriver en pakt mellom Allah og Israels barn. Vi ser i verset at de

《inngikk en pakt》, men at de samtidig sa 《vi hører, men vi vil ikke adlyde 》(vers 93).

Israels barn var ulydige mot Allah .

Vers 177 forteller om den muslimske nasjonen: 《Gudfryktighet består ikke i å vende seg i

bønn mot øst eller vest. Gudfryktig er den som tror på Allah, dommens dag, englene,

Skriften, profetene, og den som av kjærlighet til Ham gir de beste eiendelene sine til

slektninger, foreldreløse, fattige i nød, omreisende, de som ber om hjelp, og for å befri

slaver. Og gudfryktige er de som etablerer bønnen, gir almisse, holder løftet sitt når de

inngår det, er tålmodige i ekstrem fattigdom, sykdom og (tålmodige) i kamp (mellom rett

og urett). Slik er sannhetens folk og de fromme.》

Dette verset beskriver hvordan den islamske nasjonen skal lede denne verden mot godhet

slik Allah vil. Noen av pliktene er de samme for begge nasjonene, som å etablere
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bønnen og gi almisse, mens andre er kun for den muslimske nasjonen, som å gi bort sine

beste eiendeler.
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Tredje del av sure al-Baqarah

Siste del av sure al-Baqarah er fra vers 253 og ut kapittelet.

Her er tankekart nr 4 som oppsummerer denne delen.

Ayat al-Kursi

Dette er det mest verdifulle verset i Den hellige Koranen, og inneholder de mest

fantastiske ordene om Allah og Hans egenskaper.

255.《Allah! Det finnes ingen gud utenom Ham, den Eviglevende, den Selveksisterende,

Opprettholderen av fullstendig orden i universet. Han verken sover eller dupper av. Til

Ham hører alt som er i himlene og alt som er på jorden. Hvem kan gå i forbønn hos Ham
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uten Hans tillatelse? Han kjenner til det som er klart for mennesker, og det som er skjult

for dem. Og de kan ikke oppnå noe av Hans kunnskap, unntatt det Han selv vil. Hans

herredømme omfatter himlene og jorden, og Han blir ikke sliten av å opprettholde dem.

Han er den Opphøyde, den Ærefulle.》

Verset kommer akkurat her fordi hvis vi skal klare å praktisere og utføre disse befalingene,

trenger vi styrke og overbevisning om at dette er fra Allah . I tillegg må vi vite at Allah

beskytter de som praktiserer religionen. Les vers 257:

《Allah er de troendes Beskytter. Han fører dem ut av mørket og inn i lyset. Og for de som

ikke tror: Deres beskyttere og ledere er de onde. De drar dem ut fra lyset og inn i mørket.

Disse er dømt til ilden, og der skal de forbli.》

Tre historier om gjenoppliving av de døde

Etter ayat al-Kursi presenteres tre historier om gjenoppliving av de døde. Disse historiene

bekrefter Allahs kraft til å gi liv og død.

1. Historien om Ibrahim og Nimrod, herskeren som påsto han kunne gi liv og

forårsake død. Vers 258.

2. Historien om mannen som lå død i 100 år og ble gjenopplivet av Allah . Vers 259.

3. Historien om Ibrahim og fuglene. Ibrahim påkaller Allah , og spør Han om

å vise hvordan Han gjenoppliver de døde, vers 260.

Renter og gjeld

Vers 276, 278 og 279 omhandler renter og advarer mot det.

276.《Allah fjerner all velsignelse fra renter, mens Han velsigner vekst av veldedighet.

Allah liker ikke de utakknemlige og de som holder fast ved synden.》

278.《Troende! Frykt Allah og gi opp all utestående rente hvis dere virkelig tror.》

279.《Men hvis dere ikke gjør dette, er dere advart om krig fra Allah og Hans Budbringer.

Hvis dere nå angrer, har dere rett til å få tilbake den utlånte kapitalen deres. Dere skal ikke

gjøre urett, og det skal ikke gjøres urett mot dere.》
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Deretter kommer ayat al-Mudayanah, vers 282, som er det lengste verset i Den hellige

Koranen. Dette verset handler om gjeld.

De siste to versene i sure al-Baqarah

Da har vi kommet til de siste to versene i sure al-Baqarah. De har stor dyd, og ble nevnt i

hadith tidligere i artikkelen.

La oss lese denne hadithen sammen:

Abu Hurairah (måtte Allah være fornøyd med ham) rapporterte at når det ble åpenbart for

Profetenملسو هيلع هللا ىلص følgende vers: 《Alt som er i himlene og på jorden, tilhører Allah. Om dere

viser eller skjuler det som er i hjertene deres, skal Allah stille dere til regnskap for det. Så

skal Han tilgi hvem Han vil og straffe hvem Han vil. Allah har makt over alt.》(2:284),

følte Profetensملسو هيلع هللا ىلص følgesvenner det tungt og vanskelig. De kom til Profetenملسو هيلع هللا ىلص og

satte seg på knær og sa: “Allahs Sendebud, vi ble befalt å utføre noe som var i vår makt å

utføre, slik som bønn, faste, jihad/kjempe (for Allah), veldedighet. Men dette (overnevnte)

verset som har blitt åpenbart deg, er utenfor vår makt.” Profetenملسو هيلع هللا ىلص sa: “Har dere tenkt

å si det bokens folk (jøder og kristne) sa før dere: “Vi hører og er ulydige?” Dere bør heller

si: “Vi hører og adlyder, Vår Herre! Vi søker Din tilgivelse, og til Deg skal vi vende

tilbake.” Følgesvennene sa da: “Vi hører og adlyder, Vår Herre! Vi søker Din tilgivelse, og

til Deg skal vi vende tilbake.” Da folket sa dette, åpenbarte Allah umiddelbart:《

Budbringeren tror på det som er åpenbart ham fra Herren, og det samme gjør de troende.

Alle tror på Allah, englene Hans, bøkene Hans og budbringerne Hans. De sier: “Vi gjør

ikke forskjell på noen av budbringerne. Vi hører og adlyder. Vår Herre! Vi søker Din

tilgivelse, og til Deg skal vi vende tilbake.》(2:285) Da følgesvennene hadde sagt dette,

kom det lettelse fra Allah og et nytt vers ble sendt ned: 《Allah legger ikke mer byrde

på et menneske enn det vedkommende har kapasitet til (å bære). Alt det gode et menneske

gjør teller til egen fordel, og alt det dårlige en gjør teller mot en selv (Troende! Be derfor

til deres Herre:) “Vår Herre! Ikke still oss til ansvar hvis vi ubevisst eller i forglemmelse
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begår en feil.》 Profetenملسو هيلع هللا ىلص sa: “Ja, 《Vår Herre! Ikke legg på oss byrder slik Du la på

de før oss.》 Profetenملسو هيلع هللا ىلص sa: “Ja, 《Vår Herre! Ikke legg på oss byrder vi ikke makter å

bære.》 Profetenملسو هيلع هللا ىلص sa: “Ja, 《Og overse feilene våre, tilgi oss, og vær nådig mot oss.

Du er vår Herre. Hjelp oss mot de vantro.》(2:286). Allah svarte da: “Ja”. (Muslim)
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Avslutning

Hver av oss mennesker har kua i livet sitt; en ting som man ikke kan utføre på den måten

som Allah vil. For kvinner kan dette gjelde å bruke hijab: Hvorfor må jeg dekke til hele

kroppen? Går det ann med bukse og kort kjole over? Hvorfor må jeg ha på hijab nå, kan

jeg ikke vente til jeg blir eldre? For menn kan det være å ikke senke blikket ved første

øyekast når en ser en kvinne. Vi trenger virkelig å underkaste oss Allahs ordre og

fullføre Allahs befaling, så vi ikke blir slik som Israels barn som nektet å slakte kua

med det samme.

Abdullah ibn Umar fortalte at Profetenملسو هيلع هللا ىلص sa: “Den som etterligner et folk, er en av

dem.” (Ahmad, Abu Dawood). Sørg for å skille dere ut. Den muslimske nasjonen er den

beste nasjonen, og vår lov er den beste, og vår profet er den siste profet og en leder for

denne nasjonen. Den siste av de guddommelige bøkene er Den hellige Koranen, og

Profetens sunnah er klar og tydelig, og er veiledningen og den rette vei. Vi må ha ære,

verdighet, og stolthet for lovgivningen som Allah brakte ned. Vi må akseptere og være

fornøyd med den.

Håper at denne artikkelen hjelper deg å bli bedre kjent med denne velsignede suren, å

forstå den bedre, hjelpe deg å lese den oftere og til å bli din beste venn.

Jeg ber Allah om å gjøre meg, og deg som leser disse linjene, blant troende, rettskafne

folk.
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