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Norsk
Historien om profeten Shoaib (fvmh)
All takk til Allah, Den mest gavmilde. Jeg bevitner at ingenting er verdt tilbedelse unntatt Ham,
uten partnere. Måtte Allah sende fred og velsignelser over Hans siste sendebud.
Allahs tjenere! I dag skal vi snakke om profeten Shoaib (fvmh), hvis Allah vil.
Historien om profeten Shoaib (fvmh) og folket hans finnes i Koranens kapittel syv. Han ble sendt av
Den allmektige Allah, til Madyans folk; arabere som bodde i Ma’an (i Jordan). De var grådige og
ondskapsfulle som ikke trodde at Allah eksisterte. De ga feil vektmål, priset varene sine mer enn de
var verdt og gjemte dets mangler. De løy til kundene sine og med det så lurte de dem.
Allah, Den allmektige sier (betydningen): Og til Madyan sendte Vi deres bror Shoaib, og han sa:
«Hør, mitt folk! Tjen Allah! Dere har ingen annen Gud enn Ham! Nå er det kommet klar
beskjed til dere fra deres Herre! Så gi fullt mål, og full vekt! Snyt ikke folk på deres eiendeler, og
stift ikke ufred på jorden, etter at alt er satt i god orden. Dette er bedre for dere, om dere er
troende. Pass ikke opp folk på alle landeveier med trusler, og for å legge hindringer på Allahs vei
for dem som tror på Ham, idet dere forsøker å gjøre den kroket. Kom i hu den gang dere var få,
og Han gjorde dere tallrike. Se hvordan det gikk med urostifterne! Hvis det er noen av dere som
tror på det budskap jeg er sendt med, og andre som ikke tror, så ta det med ro inntil Allah avgjør
saken mellom oss. Han er den beste til å avgjøre! De hovmodige rådsmenn i hans folk sa:
«Sannelig skal vi jage deg bort fra byen, Shoaib, og de som tror sammen med deg, med mindre
dere vender tilbake til vår lære!» Han svarte: «Selv om vi tar avstand fra den? Vi ville laget en
løgn mot Allah om vi vendte tilbake til deres lære, etter at Allah har reddet oss fra den. Vi kan
ikke vende tilbake til den, med mindre Allah, vår Herre skulle bestemme slik. Allah omfatter alt i
sin visdom. Vi forlater oss på Ham. Herre, åpne for samliv mellom oss og vårt folk ved
sannheten! Du er den beste til å sprenge stengsler.» De vantro rådsmenn i hans folk sa: «Hvis
dere følger Shoaib, er dere tapere!» Så tok jordskjelvet dem, og om morgenen lå de utstrakte i
sine hjem. Det var som om de som holdt Shoaib for løgner, aldri hadde bodd i dem. De som holdt
Shoaib for løgner, var tapere. Han vendte seg bort fra dem, og sa: «Mitt folk, jeg frembar til dere
Herrens budskap, og rådet dere vel. Men hvorfor skulle jeg sørge over et folk av vantro?»
(7:85:93)
Allah, Den opphøyde, sendte mange mirakler med Sin profet Shoaib (fvmh). Profeten Shoaib
forkynte til dem, tryglet dem om å huske på Allahs gunst, og han advarte dem om konsekvensene
for deres ondskap, men de bare hånte ham. Profeten Shoaib forble rolig da han minnet dem om sitt
slektskap til dem og at det han gjorde ikke var for personlig gevinst.
De tok eiendelene til profeten Shoaib (fvmh) og tilhengerne hans, og jagde dem ut av byen. Han ba
Herren om hjelp og hans bønn ble besvart. Allah sendte brennende hete over dem, som de led
forferdelig av. De så en sky på himmelen som de trodde skulle kjøle dem ned og gi dem
forfriskende regn, og de skyndte seg ut i håp om å nyte regnet. Istedenfor revnet skyen og kastet lyn
med torden og ild. De hørte en tordnende lyd over dem, som fikk jorden under dem til å riste. De
ondskapsfulle gikk til grunne i denne grufulle tilstanden.
Allah, Den opphøyde, sa også (betydningen): Til folket i Madyan sendte Vi deres bror Shoaib, og

han sa: «Hør, mitt folk, tjen Allah! Dere har ingen annen gud enn Ham! Snyt ikke på mål og
vekt! Jeg ser dere lever i velferd og velstand, men jeg frykter at en altomfattende dags straff vil
komme over dere. Mitt folk, gi mål og vekt på rett måte! Snyt ikke folk på det de har! Gjør ikke
urett i landet, som ufredsstiftere! Det som beror hos Allah er bedre for dere, om dere er troende!
Men jeg er ingen vokter for dere.» De svarte: «Hør, Shoaib, krever din bønn av deg at vi skal
oppgi det våre fedre har tilbedt, eller slutte å gjøre hva vi vil med vår eiendom? Du er da visselig
mild og rettsindig!» Da sa han: «Hør, mitt folk! Hva mener dere? Hvis jeg holder meg til klar
beskjed fra min Herre, og Han har gitt meg alt jeg trenger? Jeg vil ikke skape strid ved det jeg
har forbudt dere! Jeg vil bare sette tingene på plass, så langt jeg kan. Om jeg lykkes, står i Allahs
hånd. På Ham forlater jeg meg, og til Ham vender jeg meg i bot. Hør, mitt folk! Måtte ikke
bruddet med meg føre dere i synd, så noe tilsvarende vil ramme dere som rammet Noas folk,
Hods folk, eller Salihs folk, og Lots folk er ikke fjernt fra dere. Be Herren om tilgivelse, og
omvend dere til Ham! Herren er nåderik, fylt av kjærlighet.» De svarte: «Hør, Shoaib, vi
skjønner ikke meget av det du sier. Men vi mener nå at du er maktesløs blant oss. Hadde det ikke
vært for din slekt, ville vi sannelig steinjage deg. Du har ingen maktstilling overfor oss.» Han sa:
«Hør, mitt folk! Har vel min slekt en større maktstilling overfor dere enn Allah, at dere åpent kan
vende Ham ryggen? Herren har alt dere gjør under kontroll! Mitt folk, gjør som dere kan. Jeg
gjør likeledes. Dere vil snart få vite hvem straffen overgår som gjør ham til skamme, og hvem
som farer med løgn. Vær på utkikk: Jeg er også på utkikk.» Da Vår beslutning ble iverksatt,
reddet Vi Shoaib og dem som trodde med ham ved Vår nåde, og skrallet tok de urettferdige. Om
morgenen lå de utstrakt i sine hjem som om de aldri hadde levd der i beste velgående. «Bort med
Madyan!» som det før ble sagt «Bort med Thamod!». (11:84-95)
Dette var den skjebnesvangre slutten på profeten Shoaibs (fvmh) vantro folk, som også var slutten
på folk før og etter dem, som avviste Det guddommelige budskapet og motsa Allahs sendebud og
profeter.
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