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Vigtige noter
Når muslimer nævner Muhammeds navn, er det af religiøse 
årsager respektfuldt at sige ”fred og velsignelse være med 
ham”. I denne bog og mange andre udgivelser om Profeten 
Muhammed er dette blevet forkortet som , og på arabisk er 
det skrevet således:  ( )

Da dette dog er en kort lommeguide, hvor Profeten 
Muhammeds navn ofte bliver nævnt, er dette blevet udeladt 
nogle steder for at spare plads og undgå at forvirre ikke-
muslimske læsere. Dette er ikke af respektløshed.  

Denne lommeguide nævner flere gange Gud som Allah (Guds 
personlige navn). Dette navn er ikke brugt for at nedværdige 
nogen. Det er af religiøse grunde, at enhver udgivelse, der 
indeholder Guds navn (Allah), skal behandles med respekt og 
opbevares det rette sted.

På samme vis: Når ordet Gud eller Herre bliver nævnt i denne 
lommeguide, menes der Allah.

Muslimer tror på én Gud (én guddom), som skabte verden, 
jorden, havene, universet og alt levende (alle nationer 
og verdener). Hans navn er Allah. Hver gang ordene Gud 
eller Herre bliver nævnt i denne bog, menes der Allah, den 
Almægtige, den Ophøjede. 



På hebraisk kaldes Gud Elohim og på aramæisk kaldes Gud 
Elah eller Alaha, på arabisk Allah. Ifølge islamisk tro har Gud 
mange egenskaber eller navne, som beskriver Ham og Hans 
gerninger, såsom Den Hellige (Al-Quddous på arabisk og 
Qadosh eller Hakkadosh på hebræisk), Den Eneste Ene (Al 
Ahad på arabisk og Echad på hebræisk), og Den Som Giver 
Fred (As-Salam på arabisk, Shalom på hebræisk). Muslimer 
beskriver oftest Gud som Den Mest Barmhjertige, Den Mest 
Nådige.

Enhver bog eller andet, der indeholder Guds navn, skal 
bevares på et passende og rent sted.

Ordet Makkah, som er byen, hvor Muhammed  blev født, 
skrives som Mekka i mange tekstbøger. Begge stavelser er 
blevet brugt i denne bog. Byen Makkah er beliggende i dalen 
Bakkah, som skrives som Becca i det gamle testamente (nævnes 
også i Koranen sura 3, vers 96). Ordet Madina indikerer den by, 
som Muhammed  udvandrede til. På arabisk kaldes den for 
Al Madinah Al Munawarrah, som betyder den belyste by.

Informationerne i denne lommeguide er blevet hentet 
fra autentiske kilder efter forfatterens bedste kendskab. 
I tilfælde af stavefejl eller andre fejltagelser i bogen er 
læserne meget velkomne til at sende deres kommentarer til: 
muhammadpocketguide@gmail.com



Muhammed sagde: "Hør, hvordan jeg adskiller 

mig fra de profeter, der kom før mig: En mand 

byggede et hus, fuldstændigt og formfuldendt, 

på nær en enkelt sten. Alle beundrer husets 

skønhed og siger: 'Huset vil være uovertruffent, 

hvis blot den sidste sten lægges.' Jeg er den 

sten, jeg er den sidste af profeterne.” 

Muhammad
(Fred være med ham) 

(Fortalt af Bukhari 4.734, 4.735)
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Alt lovprisning tilkommer Allah universets og 
alle væseners Herre. Han skabte mennesket i den 
bedste tilstand og gjorde ham i stand til at høre, 
se og tænke. Han gjorde ham til en efterfølger på 
jorden og betroede ham at opbygge civilisation på 
jorden og ikke forårsage noget ondt i det. Derfor 
bør man tilbede Gud og etablere sin religion (lov) på 
jorden. Vores skabers bud er klare. De beordrer folk 
til at gøre gode gerninger og afstå fra alle former 
for dårlige gerninger og vederstyggeligheder.

Vores Skaber har gjort vores liv på jorden kort og 
midlertidigt. Livet på jorden er en bro til det evige 
liv i det efterfølgende. Det er på dommens dag at 
den, der gør det gode vil se det og blive belønnet 
for det. Og den, som gør ondt vil se det og blive 
straffet for det.

Gennem historien sendte Gud mange budbringere 
til folk for at lede dem til deres Skaber og forklare 
dem sandheden bag deres skabelse og livets formål. 
Noah, Abraham, Moses, Jesus og Muhammad 

 Guds sendebud. Imidlertid blev profeten 
Muhammed  , fred over ham, kendetegnet ved 
nogle vigtige egenskaber. Gud valgte ham til at 
formidle den sidste guddommelige budskab til 
menneskeheden.



Det bevares i Koranen, den sidste guddommelige bog 
til menneskeheden.  Profet Muhammeds liv var også en 
praktisk demonstration og anvendelse af Guds bud. Hans  
læresætninger viste over for hele verden, at den oprigtige 
og ærlige overholdelse af vores skabers bud giver 
velvilje, velvære og fred til hele menneskeheden. Profet 
Muhammed satte et moralsk grundlag for en civilisation, 
der blev et vendepunkt i udviklingen af menneskeheden.

Osoul Global Center introducerer en kort biografi om 
profeten Muhammad og hans lære, som oplyser  millioner 
af mennesker på jorden. Da hans ledsagere og tilhængere 
oprigtigt troede på Guds endelige budskab og anvendte 
hans sendebud Muhammeds lære (fred være med 
ham), kunne de lede verden og sprede retfærdighed, 
barmhjertighed og velvilje, hvor de nåede frem.

Med de nuværende komplikationer i verden ses en grad 
af eskalerende vold og terrorisme. Det forårsager negativ 
medieomtale af og uretfærdig tilknytning til profet 
Muhammads lære.



Efter at have læst denne bog, der understøttes af autentiske 
fortællinger, opfordrer vi vores ikke-muslimske læsere 
til at være objektive og upartiske. Når de læser bogen 
omhyggeligt og reflekterer over profet Muhammeds 
biografi, vil de nå en retfærdig konklusion.

Gud siger i Koranen: "Og vi har ikke sendt dig, men som 
barmhjertighed til verdenerne" Koranen 21: 107

 Vi beder vores Herre, universets og alle væseners skaber til 
at lede os til den sande og lige vej.

Osoul Global Center



Osoul Global Center

 T
ak

 ti
l  

IACA-Dubai

 Særlig tak til:
Al Madinah Forsknings- og undersøgelsescenter 

Madinah – Saudi-Arabien

Ministeriet for begavelser og islamiske anliggender-  

Kuwait

Fanar, Islamisk kulturcenter – Qatar

Islamiske anliggender og velgørende aktiviteter 

afdeling - Dubai, 



Indholdsfortegnelse
1. Vidnesbyrd 14

2. Karaktertræk 20

3. Liv og biografi 26

4. Profetier 64
• Muhammed og guddommelig åbenbaring
• Islams Budskab

• Islam i korte træk
• Én gud, ét budskab

• Hvordan er Muhammed relateret til Abraham, 
Moses, Jesus og de andre profeter?

• Er Islam en universel religion?

5. Islams værdier og principper 106
• Islam skaber værdi i menneskets liv gennem 

kærlighed, harmoni, viden, sport, personlig 
pleje og udvikling, udryddelse af korruption, 
mådeholdenhed, sund fornuft samt respekt for 
medmennesker, også af anden tro.

6. Kvinder 136
• Kvinders rettigheder, selvstændighed og 

måden, de bør behandles på.
• Allahs påbud om begrænsninger for polygami.



Indholdsfortegnelse
7. Menneskerettigheder   152

• Menneskelig frihed og lighed.
• Refærdighed.
• Menneskelivs og ejendommens ukrænkelighed

8. Miljø   166
• Behovet for at leve bæredygtigt
• Bevaring af naturlige ressourcer
• Dyrevelfærd og halal-mad

9. Miraklet   176
• Koranens evige mirakel
• Videnskabelige kendsgerninger i Koranen

10. Profetens udtalelser   190
•  Profeten Muhammeds  udtalelser om forskellige 

anliggender

11. Efterskrift  204

12. Islamisk kunst, kalligrafi og arkitektur  216

13. Referencer  268





På arabisk betyder Muhammed den person, som er højt, 
hyppigt og gang på gang prist for sine gode gerninger. 

Derfor er han en prisværdig person.

Dette er det arabiske ord for 
Muhammed skrevet på en formativ måde. Det ligner 
den øverste del af en moské med en kuppel i midten. 
Det skal nævnes, at kuplen er bogstavet H i ordet 
Muhammed. Den nederste del af moskéen er formet 
ud fra sætningen "Rasuul-Allah", 
som betyder Guds sendebud.

Den sekskantede figur er formet ud fra det arabiske 
ord Muhammed, som er skrevet med en anden type 
arabisk kalligrafi og er blevet gentaget seks gange.

Skabt af plastikkunstneren Farid Al-Ali
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John Adair 
Forfatter til The Leadership of Muhammad, Formand for

Leadership Studies United Nations System Staff College

i Torino.

“I islamisk tænkning var lederne ophøjede og samtidig 
ydmyge. De var i stand til at visualisere og inspirere og 
samtidig tjene deres folk. Når du læser disse sider i bogen, 
vil du forhåbentligt selv bedømme, om Muhammed lever 
op til dette ideal. Min bogs budskab er, at dette ideal – 
som Muhammeds levned bærer præg af – lader til at passe 
godt med den universelle sandhed om naturen og sættes i 
praksis i hans lederposition.”

William Montgomery Watt
(1909 - 2006) Skotsk historiker og professor emeritus i 
arabiske og islamiske studier ved University of Edinburgh.

Hans vilje til at udholde
undertrykkelse for sin tro, sit folk, som troede på 
og så op til ham, og fuldførelsen af sit ultimative
mål – alt dette vidner om hans fundamentale integritet.
Ingen anden så stor historisk personlighed nyder så lidt
værdsættelse som Muhammed.”
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Mahatma Gandhi
(1869 – 1948) Politisk og åndelig leder af Indiens 

uafhængighedsbevægelse.

”Jeg ønskede at kende den, som har 
haft den største positive indflydelse på millioner blandt 
verdens befolkning. Jeg blev helt overbevist om, at det 
ikke var med sværdet, at Islam i disse dage vandt frem. 

Det var derimod den regelrette enkelthed, Profetens 
absolutte ydmyghed, hans samvittigfuldhed over for sine 
løfter, hans intense hengivenhed over for sine venner 
og følgere, hans frygtløshed, hans retfærdighed og hans 
fuldstændige tillid til Gud og sin egen mission. Da jeg 
lukkede andet bind af bogen om Profetens liv og levned, 
var det med beklagelse, at der ikke var mere, jeg nu kunne 
læse om hans storslåede liv.”

Alphonse de Lamartine
(1790 – 1869) Fransk poet, forfatter og politiker. Historie 

de la Turquie, Paris, 1854, bind II, siderne 267-277.

“I sin funktion som både statslig og 
åndelig leder var han Cæsar og pave 
i ét; men han var pave uden pavens 

påstande, og Cæsar uden Cæsars legioner, uden en hær, 
uden en livvagt, uden et palads, uden faste indtægter. 
Hvis nogen havde ret til at erklære sig som leder af en 
guddommelig sag, så var det Muhammed, for han havde 
magten uden midlerne og den støtte, der følger. Han var 
ikke interesseret i selve magten. Han holdt af enkelthed 
i både sit private og sit offentlige liv.”
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William Durant
(1885 – 1981) Amerikansk historiker, filosof og forfatter. 

Forfatter til The Story of Civilization, del 4, bind 4, side 25.

”Hans navn, som betyder højt prist, 
passede ret godt med de henvisninger i Biblen, som 
forudsagde hans ankomst. Muhammed var kendt for ikke 
at skrive noget selv; han brugte en amanuensis. Hans 
tydelige analfabetisme afholdt ham ikke fra at komponere 
den mest berømte og velskrevne bog på arabisk (Den 
Hellige Koran, som åbenbaredes for ham), og i at tilegne 
sig den store menneskeforståelse, som sjældent kommer til 
højtuddannede personer.”
NB: Ordet amanuensis betyder en person, som nedskriver, hvad der dikteres til 
ham. William Durant brugte ordet komponere, som ikke godkendes ud fra et 
islamisk synspunkt, da muslimer tror på, at Den Hellige Koran bogstaveligt talt er en 
guddommelig åbenbaring fra Allah til Muhammed gennem ærkeenglen Gabriel.

Johann Wolfgang Von Goethe
(1749 – 1832) Stor tysk poet. Noten und Abhandlungen 

zum Weststlichen Dvan, WA I, 7, 32.

”Han var en profet og ikke en poet, 
derfor skal hans Koran ses som en 

guddommelig lov og ikke som en menneskelig skabt bog 
for uddannelse og underholdning.”
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Thomas Carlyle  
(1795 – 1881) Historiker, filosof og forfatter til ”Heroes and 
Hero Worship and the Heroic in History”..

“Hvordan kunne én mand på egen 
hånd samle stridende stammer og vandrende beduiner til 
en magtfuld og civiliseret nation på under to årtier?”
NB:  Thomas Carlyle prøvede at tegne et billede ud fra udviklingen af det menneskelige 
intellekt ved at bruge historiske personer som pejlemærker og tildelte Muhammed en 
særlig plads i bogen under kapitlet Hero as a Prophet. I sit værk erklærede Carlyle sin 
beundring for Muhammed, som i hans øjne skal ses som en hegeliansk fortaler for 
reform.

Pastor Reginald Bosworth Smith 
(1839-1908) Forfatter til Mohammad and 

Mohammedanism, London, 1874, side 92)

“I sin funktion som både statslig og åndelig leder var 
han Cæsar og pave i ét; men han var pave uden pavens 
samtykke, og Cæsar uden Cæsars legioner, uden en hær, 
uden en livvagt, uden et palads, uden faste indtægter. 
Hvis nogen havde ret til at erklære sig som leder af 
en guddommelig sag, så var det Muhammed, for han 
havde magten uden midlerne og den støtte, der følger. 
Han var ikke interesseret i selve magten. Han holdt af 
enkelthed i både sit private og sit offentlige liv.”
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Maurice Bucaille   
(1920 - 1998) Fransk læge og specialist i fordøjelsessystemet. 
Medlem af det franske egyptologisamfund. Forfatteren til The 
Bible, The Qur'an and Science.

“Islam viser, at Gud har givet mennesket 
fornuften, og derfor forventer han, at mennesket bruger 
sin fornuft objektivt og systematisk. På Muhammeds tid 
havde man begrænset viden om mange ting, og det er 
derfor helt utænkeligt, at Koranens videnskabelige indsigt 
skulle stamme fra en mands tanker. Med den viden, vi har 
i dag, står det klart, at Koranens videnskabelige udsagn er 
korrekte".

Leo Tolstoy
(1828 - 1910) Russisk forfatter og digter. Forfatteren til den 
berømte roman Krig og fred. 

“Der er ingen tvivl om, at Muhammed er 
en af de største reformatorer, der har tjent det almindelige 
menneske. Hans ønske var blot at føre en hel nation til lyset 
og sandheden og at overbevise dem om fordelene ved fred 
og fordragelighed; således undgik hans følgere at udgyde 
blod og ofre menneskeliv (det var anerkendt blandt arabere 
før islam, men var ikke udbredt). Han banede vejen for 
udvikling og civilisation. Det er så stor en dåd, en gerning, 
som kun en stærk mand kan udføre. Derfor fortjener han at 
blive prist og beundret." 
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Portræt af Muhammeds attributter:   
Dokumenterede karaktertræk som beskrevet 
af hans følgere.
Skabt af den spanske kalligraf Nuria Garcia Masip
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Hvordan så han ud? 
Muhammed  var af god 
arabisk afstamning, men lys 
i huden med et rosenrødt 
skær. Han var en smule højere 
end gennemsnittet. Han var 
velbygget med brede skuldre. 
Hans mave stak aldrig længere 
ud end hans bryst. Hans gang 
var energisk og målrettet.

Muhammeds følgere beskrev ham som en smuk person 
med en fremtrædende pande, en velformet næse, lange 
øjenvipper, store sorte øjne, et velplejet tandsæt og et 
imødekommende smil. Han havde let krøllet hår og et tykt 
skæg.

Hans følgere har antydet, at han havde et venligt, lyst 
ansigt som en fuldmåne. Han lo aldrig højlydt; hans latter 
var mest et smil, der viste hans tænder, som var de små 
hagl. Hans munterhed og åbne personlighed smittede af 
på alle.

Muhammads Karaktertræk
Kapitel 2

Der findes ingen tegninger eller billeder af Profeten 
Muhammed eller af profeterne før ham. Men modsat 
mange grundlæggere af åndelige traditioner før ham er 
profeten Muhammed en langt mere genkendelig historisk 
person, da hans følgere og familie har beskrevet ham 
detaljeret. Der er også nedskrevet mange beretninger om 
hans liv til glæde for eftertiden.
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Hans natur
Muhammed  var altid glad, rolig af natur og 
havde gode manérer. Han var ikke åbenmundet 
eller højlydt og handlede ikke uanstændigt. Han 
prøvede ikke at finde fejl hos andre, men han 
overroste dem heller ikke.

Måden, han talte på
Muhammed  talte ikke unødvendigt, og det han 
sagde, var altid ligetil og uden omsvøb. Hans ord var altid 
præcise og kortfattede med stor betydning. Han udtrykte 
sig formfuldendt uden at bruge for mange ord eller tøve.
Når han understregede en pointe, gentog han den tre 
gange med en gestus. Han snakkede ikke om noget uden 
håbet om at få en belønning af Gud for det. Han sagde til 
sine følgesvende:

 
"Jeg er garant for et hus i udkanten af paradiset for de af
jer, der holder op med at diskutere, selvom de har ret. Og
jeg vil være garant for et hus midt i paradiset for dem, der
holder op med at lyve selvom de har det sjovt. Og jeg vil
være garant for et hus i den højeste del af paradiset for dem,
der opfører sig med gode manerer". 
(Leveret af Abu Dawood, 4974/4800).
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Hans temperament
Han holdt sine følelser under kontrol. Når 
han var irriteret, vendte han sig bare 
om eller forholdt sig stille. Når nogen 
handlede i strid med Guds lov, plejede 
han at stå fast og vise alvorlig vrede. 
Ingen ville sige hans vrede imod, når det 
gjaldt et brud på Herrens love, men han 
ville aldrig blive vred for sin egen skyld.

Hvordan behandlede han folk?
Muhammed  var altid den første til at imødekomme 
andre og trak ikke sin hånd fra et håndtryk, før den anden 
mand trak sin.

Hvem end, der så ham, ville øjeblikkeligt beundre og ære 
ham. Og alle, der stiftede bekendtskab med ham, elskede 
ham. Han var blid af natur. Han var aldrig grov, og han 
ringeagtede ikke andre.

Når han kiggede på folk, vendte han ansigtet mod dem. 
Hvis nogen kaldte på ham, drejede han ikke kun hovedet, 
men hele kroppen.
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Når han sad i en forsamling, satte han sig altid, hvor der 
lige var plads. Han befalede sine følgesvende at gøre det 
samme. Han gav sine sidemænd sin fulde opmærksomhed, 
så ingen troede, at han var blevet givet forrang. Han 
reserverede heller ikke siddepladser. Han var 
retskaffen over for sine følgere og alle andre 
mennesker. Han vurderede alle mennesker ud 
fra deres dyder og hengivelse over for Gud.

Hans levestil

Han gjorde alt med mådehold og uden overdrivelse og 
vrangvillighed. Han beklagede sig aldrig over den mad og 
drikke, som han blev tilbudt, og han overroste den heller 
ikke.

Når han var hjemme, delte han sin tid op i tre dele. Tid til Gud, 
tid til sin familie og tid til sig selv. Han 

deltog altid i husholdningsarbejde 
og ordnede sit eget tøj, sine sko og 
fejede gulvet. Han plejede også at 
klæde sig pænt på og dufte godt.         

(Sahih Bukhari, Kapitel: Kitabul Adab)

Efter morgenbønnen blev han siddende i moskéen og 
reciterede Koranen og priste Gud indtil morgengry. Efter 
midnat plejede han at stå op til Tahajjud-bønnen (den 
ekstra natbøn). (Sahih Bukhari)
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Således menes det, at Profeten 
Muhammeds hus så ud 

Således menes det, at Profeten 
Muhammeds moské så ud

Han havde forbudt sig selv og sin familie at modtage 
nogen som helst form for zakat (muslimers almisse 
til de, der har mindre end dem selv). Han var 
så optaget af dette, at han ikke ville udpege 
nogen af sine familiemedlemmer til at 
indsamle zakat.

Hans hus var ikke andet end en hytte med mure bygget 
af vådt ler og et stråtækt tag af palmeblade dækket af 
kamelskind.

Muhammed  sagde:  ”Hvilken glæde har jeg af materielle
ting? Jeg er blot en rejsende i verden, som hviler sig under
skyggen af et træ og derfra bevæger sig videre.”  (2/666- 2788, 

Musnad Ahmad, Overleveret af Abdullah bin Abbass).

Da han døde, efterlod han sig ikke nogen penge eller 
ejendom med undtagelse af et hvidt muldyr og et 
stykke land, som han donerede til gavn for samfundet. 
(Sahih Bukhari).
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Personlige detaljer

Navn Muhammad 

Faders navn Abdullah, søn af Abdul-Muttalib (slægten går 
helt tilbage til Profeten Ismael, Abrahams søn).

Efternavn Han var fra slægten Bani-Hashim (Bani-Hashim var 
fra Quraysh, en højtstående stamme i Arabien).

Fødselsdato 20-22. april, år 570 e.Kr. 1 (omtrentlig)

Fødselssted Mekka – Den arabiske halvø (det nuværende 
Saudi-Arabien).

Dødsdato 6. juni, 632 e.Kr. (Han døde i en alder af 63).
(omtrentlig)

Døds- og 
begravelsessted

Madinah (Omtrent 400 km nord for Mekka).
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Barndom og opvækst
Fødsel – 2 år Muhammed havde ingen søskende, og hans far 

døde før hans fødsel. Hans mor sendte ham ud 
af Mekka for at blive ammet af en kvinde ved 
navn Halima (normal arabisk skik dengang).

2 -6 år Han boede med sin mor Amina indtil hendes 
død i 576 e.Kr.

6 – 8 år Han boede med sin bedstefar Abdul-Muttalib 
indtil hans død.

8 – 25 år Han boede med sin onkel Abu-Talib, som havde 
10 børn.

Uddannelse
Muhammad var analfabet: Han kunne ikke læse eller 
skrive eller søgte fremmed uddannelse. Muslimerne tror 
på, at Muhammad overleverede Den Hellige Koran som 
Guds besked og bog til folket. Han gjorde dette uden at 
omformulere ordene eller indsætte sine 
egne.
Muhammads citater og lærdomme 
blev ikke blandet sammen med 
Koranens ord: De blev samlet i 
bøger kaldet ”Profetens Sunnah”, 
som betyder hans lærdomme, 
levevis og forklaring af Koranen2.
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Arbejdsliv

Barndom – 
midten af 
tyverne

Han arbejdede som fårehyrde (vogtede over 
geder og får for andre). Ved siden af dette 
arbejdede han som handelsmand sammen med 
sin onkel Abu-Talib. Ifølge autentiske beretninger 
var Muhammed 12 år, da han for første gang 
ledsagede Abu-Talib på en handelsrejse til Syrien.

Midten af 
tyverne – 40 år

Han arbejdede som en købmand eller en 
erhvervsdrivende for en velhavende kvinde 
kaldet Khadijah, som havde en generel 
handelsvirksomhed (de plejede at købe varer fra 
et område og sælge dem i et andet).

Han var kendt for sin nøjagtighed, integritet og 
troværdighed.Det varede ikke længe før han 
blev tildelt titlen As-Sadiqul Ameen, hvilket 
betyder den sandfærdige og troværdige.

40 – 63 år Da han var 40 år (år 610 e.Kr.), modtog 
Muhammed den guddommelige åbenbaring og 
dedikerede sit liv til at overlevere Guds besked til 
hele folket. Han lærte folket om Guds enhed og 
viderebragte Guds bog (Koranen), som befaler 
social retfærdighed, fred, harmoni og trivsel.
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Han beskrev hende 
under flere lejligheder 
som den bedste kvinde 

af sin tid, som Maria, 
mor til Jesus, var det i 

sin tid
(Fortalt af Bukhari)

Civilstand
Gift med en kvinde i 25 år: Muhammed giftede sig med 
Khadijah, datter af Khuwaylid, som kom fra en ædel familie 
kaldet Asad.2 

Hun var en respekteret kvinde i samfundet og enke. 
Muhammed arbejdede for hende i to år, indtil hun friede til 
ham gennem en tredje person. Hun så ham som en meget 
loyal, gennemsigtig og etisk bevidst person.

Et godt ægteskab: De kom fra samme socialklasse 
i samfundet, og selvom Khadija var 15 år ældre end 
Muhammed, var aldersforskellen ingen hindring for et 
vellykket ægteskab, som varede i 25 år3, indtil Khadija 
døde i år 619 e.Kr. i en alder af 65.

Muhammed giftede sig igen efter Khadijas død.

En god familiefar med 
seks børn: Muhammed og 
Khadijah levede i harmoni 
og fred; de fik fire døtre 
(Zaynab, Ruqayya, Um 
Kulthoum og Fatima) og 
to sønner (Al-Qassim, som 
døde i en alder af 3 år, og 
Abdullah, som døde i en 
alder af 4 år). 

Muhammed  brugte 
megen tid sammen med 
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Muhammad elskede 
Khadijah og var loyal over 

for hende og sine børn
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Billedet er fra Bagee-
kirkegården, som ligger ved 
siden af Profetens moské i 
Medina. Nogle af Muhammeds 
følgere, slægtninge, koner og 
børn ligger begravet her.

sin familie og hjalp sin kone med de huslige pligter; han 
syede sit eget tøj og hjalp til med børnene.

Al-Ma'ala-kirkegården i 
Mekka, hvor Khadidjah ligger 
begravet.
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År 610 e.kr. 
Første Guddommelige åbenbaring:
Muhammed modtog sin første 
åbenbaring. Han var blevet 
udpeget som Guds sendebud til 
at overlevere Guds åbenbaring 
til mennesket. En mission, der 
krævede stærk tro, forpligtelse og 
ærlighed.

År 610 – 612 e.kr.
De første muslimer 
Muhammed  inviterede sine venner, omgangskreds og 
højtstående folk til islam. I de første tre år var omkring 130 
personer konverteret til islam og blevet til en stærk kerne, 
som kunne sprede ordet til resten af folket. Disse første 
muslimer kom fra vidt forskellige kår, både rige og fattige.

År 613 – 615 e.kr.
Muhammeds invitationer afvist:

Muhammed  og hans følgesvende begyndte at tale 
åbent om islam. På trods af at 
Muhammed var kendt som en 
troværdig og ærbødig mand, tog 
Mekkas ledere ikke imod hans 
invitation og afslog ham. De kaldte 
ham en digter, en troldmand og en 
vanvittig mand.

Den hellige mission fuldførtes på 23 år
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Muhammad fristes og trues: Mekkas ledere forsøgte at 
afholde Muhammed fra at sprede sit budskab med både 
trusler og bestikkelse. Samtidig forsøgte de at afholde folk 
fra at høre på ham. De viste omgående fjendtlighed mod 
nye muslimer, og de forfulgte og torturerede de fattige og 
svage muslimer.

Muhammed støttede sine følgesvende og sendte 
nogle af dem til Abessinien:  Muhammed var tæt knyttet 
til sine tro følgere. Han plejede at samles med dem i Al-
Arqamhuset, der fungerede som et mindre universitet. Han 
lærte dem om værdier og moral og talte om ansvarlighed 
og forpligtelse

Muhammed så, hvordan hans følgere led under forfølgelse i 
Mekka, og anbefalede dem at søge tilflugt i Abessinien, som 
ifølge ham var et dydens land styret af en retfærdig,kristen 
konge, som behandlede alle retfærdigt.

To indflydelsesrige mænd konverterer: To stærke 
og velrespekterede mekkanske mænd tog islam til sig, 
Omar Bin Al-Khattab og Hamza Bin Abdul-Muttalib 
(Muhammeds onkel). Dette var en vigtig drejning for 
muslimerne. Hamza støttede og beskyttede Muhammed 
indtil sin død under Uhud-slaget (år 625 e.Kr.). Tre år efter 
Muhammeds  død blev Omar den anden islamiske 
kalif og var den islamiske stats leder i 11 år.
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År 616 – 618 e.kr.
Muhammad boykottes: Mekkas ledere boykottede 
Muhammed og hans følgere og udstedte love, der socialt 
og økonomisk begrænsede dem i tre år, hvorunder 
Muhammed og hans følgere led mange trængsler. 
Denne tid var en hård prøve af deres tålmodighed, tro og 
forpligtelse til sandheden.

År 619 – 620 e.kr.
Et sørgeligt år:  Mekkas ledere ophævede den sociale 
og økonomiske blokade, da den ikke nyttede noget. 
Samme år døde Muhammeds kone, Khadijah, og hans 
onkel, Abu-Talib. Muhammed mistede alt håb for Mekka 
og besluttede sig for at udbrede Guds budskab og søge 
støtte uden for Mekka. Han tog til byen Ta’if, men blev 
mødt med vrede.4 Han talte også med mere end 20 
arabiske stammer om islam, men fik ingen positiv respons.

År 620 – 622 e.kr.
Et glimt af håb: Muhammed mødtes med seks personer 
fra en by ved navn Yathrib (400 km nord for Mekka) under 
deres pilgrimsrejse i Mekka og fortalte dem om islam. 
De troede på Muhammed og vendte tilbage til deres by 
for at invitere flere folk til islam fra deres egen og andre 
stammer i Yathrib. De blev enige om, at vende tilbage 
til Mekka næste år for at mødes med Guds profet og 
sendebud, Muhammed.
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Gruppen vendte tilbage til Yathrib og inviterede deres 
stammeledere til at 
tage imod islam. De 
vendte tilbage igen 
det følgende år (år 
622 e.Kr.) under deres 
pilgrimsrejse med 
mere end 70 mænd 
og to kvinder. Samme 
troskabsed blev 
svoret af disse folk 
mod Muhammed .

Nye muslimer sværger troskab mod Muhammed:

Aqaba- eller Al-Bay'aa-moskéen

Li
v 

og
 b

io
gr

afi

(1) Ikke at tilbede nogen anden end Allah, den ene Gud,
(2) Ikke at stjæle, (3) ikke at begå utroskab, (4) ikke at dræbe,
(5) ikke at bagtale naboer, (6) ikke at være ulydige mod 
Guds sendebud.

Året efter (år 621eKr.) kom 
den samme gruppe med 
seks andre personer.5 
De svor deres troskab 
mod Muhammed  , 
accepterede ham som 
værende Guds sendebud 
og lovede:
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Et nyt muslimsk samfund oprettes 450 km nord for 
Mekka:  Lederne af de to største stammer i Yathrib (Aws 
og Khazraj) tog islam til sig, og efterhånden blev deres 
folk også muslimer. Profeten Muhammed  var blevet 
inviteret til at komme til Yathrib og blive stammens leder.

År 622 e.kr.
Mekkas ledere planlægger et attentat imod Muhammed; 
udvandringen til Yathrib begynder: 
Situationen forværredes i Mekka. Muhammed  
opfordrede muslimerne fra Mekka6 til at udvandre 
til Yathrib, hvorefter han selv fulgte i september 622 
e.Kr.7 Hans udvandring blev det mest betydningsfulde 
vendepunkt i islams historie. Med Yathrib som centrum 
vandt Islam større popularitet; en islamisk stat blev 
grundlagt, og hermed fødtes et retfærdigt socialt samfund.

År 623 - 624 e.kr.
Muhammad bliver udvalgt til Yathribs leder: 
Befolkningen i Yathrib bestod både af arabere og jøder. 
Selvom der var to store arabiske stammer 
og to mindre jødiske stammer, var det 
arabiske samfund større end det jødiske 
samfund og styrede byen. Muhammed, 
Guds Profet, blev udvalgt som leder, villigt 
og fredeligt med samtykke fra flertallet af 
befolkningen.
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Muhammed ændrer navnet på det multikulturelle 
samfund:  Madinah var det nye navn, som Muhammed  
gav byen Yathrib.

Efter den muslimske udvandring fra Mekka tilhørte Yathrib 
ikke længere en bestemt gruppe arabere, men blev 
dermed hjemsted for tusinder af troende, som tog islam 
til sig.

Siden der var jødiske stammer i Yathrib samt andre 
arabere, som ikke havde taget islam til sig, kaldte 
Muhammad  ikke byen for Islams by. Den blev 
i stedet kaldt for Al-Madinah, som betyder Byen, 
hvor alle beboere havde lige rettigheder.

Muhammed tilskynder til fred og sammenhold i Madinah:
Under sin første tale til Madinahs folk leverede Muhammed 
en meget kortfattet tale, som fremmede harmoni og 
socialt sammenhold.

Han sagde: ”O, mit folk, søg og spred fred, og tilbyd mad til 
hinanden, pas på jeres familier, og bed til Gud om natten, mens 
andre sover, så vil I modtage Guds glæde og træde ind i Hans 
paradis. (Ibn Majah, 4331) and (Tirmidhi, 5842)

Muhammed forklarede, at disse 
handlinger var til glæde for Gud, 
således at folk blev motiveret til at 
elske hinanden i fred og harmoni 
i et multikulturelt samfund.
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År 624 e.kr.
Det uundgåelige slag ved Badr: Da muslimerne 
udvandrede fra Mekka til Madinah, var mange af dem 
tvunget til at forlade deres hjem, og deres ejendele blev 
konfiskeret.

År 623 - 624 e.kr.
Muhammed indgår den første aftale med jøderne 
for at beskytte individets ret og frihed: De fleste 
jøder havde håbet på, at den sidste profet ville have en 
jødisk baggrund. Selvom størstedelen af jøderne ikke 
tog imod Muhammed som Guds sendebud, underskrev 
Muhammed (som statsleder) den første traktat om 
menneskerettigheder, som alle de arabiske og jødiske 
stammer anerkendte.

Traktaten garanterede religionsfrihed for muslimer, 
jøder og arabere, der ikke havde accepteret islam. 
Endvidere beskyttede traktaten alle indbyggernes 
liv og forlangte, at alle stammer, som skrev 
under på traktaten, skulle være medlemmer af 
den nationale hær i tilfælde af, at Madinah blev 
angrebet. I traktaten indgik bl.a. aftaler vedrørende 
retfærdighed, menneskerettigheder og frihed og 
forbud mod kriminalitet og amoralsk opførsel.
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Mekkas ledere brugte de konfiskerede ejendele i handel. 
Muslimerne kendte til en karavane tilhørende Mekkas 
ledere, ledet af deres fjende Abu-Sufyan, som skulle følge 
en rute tæt på Madinah.

Muhammed kaldte muslimerne sammen for at 
beslaglægge karavanen som godtgørelse for deres 
konfiskerede ejendele i Mekka. En mindre hær på kun 
313 muslimer drog ud på missionen. Den mekkanske 
myndighed rådede Abu-Sufyan til at ændre ruten. Udover 
dette sendte Mekka en hær på 950 soldater til at bekæmpe 
muslimerne, som hverken var beredt på kamp eller nær så 
tungt udrustet som den mekkanske hær.

Mod alle forventninger vandt muslimerne deres første 
kamp mod Mekkas ledere. Mange mekkanske ledere og 
vigtige personer blev dræbt i denne kamp..
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År 625 e.kr.
Mekkas ledere angriber Muhammed og hans følgere i 
slaget ved Uhud: Som hævn for det tabte slag ved Badr 
og af frygt for at miste deres lederstilling i Arabien / den 
arabiske halvø sendte Mekkas ledere, sammen med andre 
arabiske stammer, 3000 soldater afsted for at bekæmpe 
muslimerne ved Uhud-bjerget nord for Madinah.

Muslimerne tabte dette slag, og Muhammed  blev såret 
under slaget, men overlevede. Under slaget døde mange 
af Muhammeds venner, inklusive hans elskede onkel, 
Hamza.

Uhud-bjerget nær Madinah i Saudi-Arabien

Uhud-slagets martyrer ligger begravet på Uhud begravelsesplads  
(Madinah i Saudi-Arabien)
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År 626 e.kr.
Mekka og andre stammer angriber Muhammed og
hans følgere i 'Slaget ved skyttegraven': Da Muhammed 
ikke døde under det sidste slag, slog Mekkas ledere sig 
sammen med nogle arabiske og jødiske stammer i en fælles 
indsats og et omfattende angreb for at dræbe Muhammed 
og ødelægge det muslimske samfund. 10.000 soldater 
marcherede mod Madinah. Efter at have rådspurgt sine 
følgere valgte Muhammed at tage imod forslaget fra den 
persiske muslim, Salman, om at grave en skyttegrav nord 
for Madinah (5,5 km lang og 4,6 meter bred). Dette slag går 
derfor også under navnet Skyttegravsslaget. Muslimerne 
var hårdt pressede og forsvarede sig selv efter bedste 
evne, også ved hjælp af psykologisk krigsførelse. Efter en 
månedlang belejring blev hæren fra Mekka utålmodig, og 
da en stærk storm desuden tog til, blev den hedenske/
mekkanske hær tvunget til at pakke deres telte og trække 
sig tilbage.

År 627 e.kr.
Hudaybiya-aftalen, 10 års våbenhvile:  
Et år efter slaget ved skyttegraven tog 
Muhammed initiativ til at udføre Umrah 
(at besøge Ka’baen, Guds hus i Mekka, og 
udføre forskellige religiøse ritualer). Besøg 
i Mekka af religiøse årsager var en religiøs ret, 
som Mekka havde givet alle i Arabien lov til. Mekkas ledere 
blev overraskede over 

10 års 

våbenhvile 
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at se Muhammed  nærme sig Mekka med 1400 
mennesker fra Madinah. Efter adskillige forhandlinger blev 
en 10 år lang våbenhvile udstedt mellem Mekkas ledere 
og Muhammed  , så Muhammed  og hans ledsagere 
kunne komme og besøge Mekka igen det følgende år (år 
628 e.Kr.). Aftalen bød på mange vilkår, som muslimerne 
ikke var glade for, da de gav større fordele for Mekkas 
ledere.

År 628 - 629 e.kr.
Muhammed deler under våbenhvilen Guds 
budskab i og udenfor Arabien:  Våbenhvilen
gav Muhammed  en oplagt mulighed for at
prædike Guds budskab og tale frit til folk om islam 
uden at blive stoppet eller afbrudt af nogen. Muhammed  
sendte delegationer til andre arabiske stammer i Arabien og 
skrev breve til nabolandenes og supermagternes ledere og 
konger i bl.a Persien, Det byzantinske rige og Egypten, hvori 
han inviterede dem til at tage islam til sig. Der blev stadig 
flere og flere muslimer i takt med, at islams sandhed blev 
synlig for folk.
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År 630 e.kr.
Den fredelige overtagelse af Mekka:  På under to år
blev våbenhvilen brudt af mekkanerne, da deres allierede
dræbte 20 muslimer.

Som svar på denne chokerende handling drog
Muhammed  ud til Mekka med 10.000 muslimer for at
overtage Mekka, men bad sine soldater om ikke at angribe,
medmindre de selv blev angrebet.7

Mekkas ledere blev
forlegne og var ikke klar til 
kamp mod muslimerne.
Da den muslimske hær
ankom til Mekka, holdt
Muhammed  en tale til hele Mekkas 
befolkning, hvor han understregede, at der kun findes én 
Gud, og at sejren altid vil tilkomme ham. 
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Eksemplarisk tilgivelse:  På trods af alle de lidelser, som 
Mekkas befolkning havde påført Muhammed gennem de 
seneste 21 år, var Muhammed nådig og retfærdig. Han 
svarede: ”Frygt ej, ikke i dag! Vend tilbage til jeres hjem, 
I er frie!” Muhammeds tale havde stor påvirkning, og 
mange folk kom til ham for at afgive et løfte og tage islam 
til sig. (Sunan Al-Bayhaqi, 9/118, 18342, 18343)

År 630-631 e.kr.
Arabiske stammer tager islam til sig: Efter den fredelige 
overtagelse af Mekka kom delegationer fra hele verden 
for at lære om islam. Udover Hawazen-stammen, som 
bekæmpede muslimerne og tabte slaget ved Hunayn, 
tog alle arabiske stammer islam til sig. Muhammed  
sendte mange af sine ledsagere til forskellige provinser i 
Arabien for at lære folk om islam, Guds budskab.

Han mindede folk om, at de alle var beslægtede med 
Adam, og at Adam var blevet skabt af jord.
Derefter spurgte han Mekkas befolkning: ”Hvad tror I, jeg 
vil gøre med jer nu?”. De svarede: ” Vi håber på, at du vil 
gøre det bedste. Du har trods alt været en nådig broder og 
en høflig fætter”.

Ved samme lejlighed væltede Muhammed  alle afguder i Ka’baen (Guds 
hus), som blev opført af Profeten Abraham , for at ophøje og prise én 
Gud (Skaberen af universet og alt levende).
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År 632 e.kr.
Muhammads afskedstale: Muhammeds mission var
fuldført, og hans liv var ved at nærme sig sin afslutning.
I år 632 e.Kr. tog Muhammed på pilgrimsrejse og gav sin 
sidste tale til mere end 100.000 mennesker. Hans tale 
mindede folk om de basale trossøjler om tro, Guds eksistens, 
helligheden af alt liv, beskyttelse af folks rigdomme og 
ejendom, racelighed, retfærdighed, kvindernes rettigheder 
og forpligtelser samt korrekt levevis.
 
Muhammeds bortgang: 
Profeten Muhammed  døde i sit hjem i Madinah i år 632 
e.Kr. og efterlod sig kun få ejendele. Han efterlod sig ingen 
penge eller ejendele, kun troens arv, der med Guds lys har 
oplyst millioner af menneskers hjerter rundt omkring i 
hele verden.
"  Det er menneskeligt at fejle, men guddommeligt at tilgive."     
   Alexander Pope
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Mekkas bjerge, Saudi-Arabien

Udsyn over Lysets Bjerg, hvori Hira-grotten findes 
(Mekka)
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Luftfoto over Den Hellige 
Moské i Mekka, Saudi-

Arabien
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Luftfoto over Mekka i Saudi-Arabien med Den Hellige Moské (Al-
Masjid Al-Haram).
Fotografi: Suzan Eskander
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Thawr-grotten, hvor Muhammed og hans ven, Abu 
Bakr, hvilede i tre dage under udvandringen til 
Madinah.

Hira-grotten

Nuur-bjerget, Mekka, Saudi-Arabien
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Qubaa-moskéen, islams første moské, 
beliggende 8 km syd for Nabawi-moskéen i 
Madinah.

Qubaa-moskéen i Madinah 51



Panoramaudsigt over Uhud-bjergene

Kamppladsen ved Badr

Udsigt over byen Badr

Quraish-stammens tilholdssted i Badr

Området, hvor Muhammed og 
hans ledsagere holdt til under 
Badr-slaget
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Her udspilledes Uhud-slaget. Billedet viser bjerget, 
hvor bueskytterne holdt til, samt martyrernes 
begravelsesplads. Over 70 af Muhammeds ledsagere og 
hans elskede onkel, Hamza, er begravet her.

53



54



En tegning af byen Madinah, som den muligvis har set ud: 
Muhammeds  moské (Nabawi-Moskéen) omgivet af huse og 
palmetræer.
(Gengivet med tilladelse af Madinah Research and Studies Center, Saudi-Arabien)
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Profetens Moské under opbyggelse
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Af alle Guds profeter er Muhammed  den 
eneste profet, hvis gravsted er kendt med 
stor sandsynlighed, og hans efterfølgere er 
også sikre på dets placering.

Muhammed  blev begravet i sit hus, 
som er lagt sammen med hans moské, An-
Nabawi-Moskéen, i Madinah.

Dette foto viser moskéen fra siden, hvor folk 
kan træde ind for at se Muhammeds  grav 
og hus, som i øjeblikket er buret inde.
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NO TRANSLATIONS

Indgangen til Profetens gravsted

Profeten Muhammeds  gravsted ved Nabawi-moskéen i Madinah. Ved siden 
af ligger den første kalif (efterfølger) og leder af den islamiske stat, Abu Bakr 
As-Siddiq, og den anden Kalif Omar Bin Al-Khattabs gravsted.
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Profetens Moské (Al-Masjid Al-Nabawi Al-Sharif )
Fotograf: Noushad Ali
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SLUTNOTER

1) Ifølge nogle beretninger og udregninger blev Muhammed 
 født i år 571 e.Kr.

2) Der er én og kun én Koran, som blev åbenbaret for 
Muhammed på arabisk. Der er dog mange af versene, der 
er blevet oversat på forskellige sprog som engelsk, fransk, 
kinesisk osv. De nævnte vers i denne bog er blevet oversat 
til dansk.

3) Visse overleveringer fortæller, at ægteskabet mellem 
Muhammed og Khadidjah varede 24 år og nogle måneder.

4) Muhammed  blev angrebet i Ta’if, og der blev han 
behandlet på den værst tænkelige måde. Da han forlod Ta’if, 
var han meget skuffet. Ifølge nogle beretninger kaldte han 
på Gud med en meget smuk bøn (se næste side).

5) Aqaba- eller Al-Bay’aa-moskéen: opført af den abbasidiske 
kalif Abu Jaafar Al Mansour på det samme sted, som det 
menes, at Madinahs nye muslimer lovede troskab mod 
Muhammed , da de tog islam til sig.

6) En mindre muslimsk gruppe blev tilbage i Mekka og var ikke 
i stand til at rejse.

7) Den islamiske kalender begynder den dato, hvor Muhammed 
 udvandrede fra Mekka til Madinah (13. september, 622). 

Den fredelige overtagelse af Mekka skete 8. januar, 630.

62



Muhammads bøn til Gud

O, min Herre, til Dig bringer jeg min svaghed, 
hjælpeløshed og ydmygelse.

O, den mest Barmhjertige af alle de barmhjertige, Du er 
de svages Beskytter og Du er min Beskytter.

Hvem andre, udover Dig, skal jeg sætte min lid til? Til 
en fjern person, som møder mig med mishag, eller til en 

fjende, som jeg har overgivet mig til.

Så længe Du ikke er skuffet over mig, så har jeg ingen 
grund til at være ked af det!

Jeg søger tilflugt i Dit lys, hvor mørket oplyses, og hvor 
denne verden og den næste er sat lig hinanden.

Den trivsel, Du skænker mig, er så altomfattende, at Du 
ikke vil hælde din vrede eller utilfredshed på mig!

Til Dig vil jeg vende mig, indtil jeg har gjort mig fortjent 
til din gunst!
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Nuur-bjerget, Mekka, Saudi-Arabien

"Og vi har sendt dig som bringer af det 
glade budskab, og som en advarer, til 

alle mennesker”.
Koranen, 34:28

Arabisk kalligrafi skabt af den japanske 
kalligraf Nobuko Sagawa.
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Det var hverken en illusion 
eller en drøm: Da Muhammed
nåede 40-års alderen, søgte
han gerne til Hira-grotten for at bede. 
Under ramadanen, som er den 9. måned 
i den islamiske månekalender, omkring 
år 610 e.Kr., viste ærkeenglen Gabriel 
sig for ham første gang, mens han var 
i grotten. Han befalede Muhammed at 
læse. Muhammed var rædselsslagen. 

Muhammed vidste ikke, at han skulle være profet: Han 
levede et etisk og normalt liv. Han var kendt for sin
troskab, integritet og troværdighed. Han tilbad aldrig
afguder og statuer, selvom afgudsdyrkelse var udbredt i
det polyteistiske samfund.

Han troede hele tiden på, at universet må have været
skabt og styret af én Gud. Han plejede at tilbede Gud ved
at kravle op i en grotte (634 meter over havoverfladen) i
et bjerg øst for Mekka.

Denne grotte er kendt som Hira-grotten i Hira, og den
findes i bjerget, som går under navnet Jabal Al Noor (Lysets
Bjerg); dette tilnavn har det fået, da det var her, 
Muhammed modtog den første åbenbaring, da 

han sad og bad til Gud.

Muhammed og guddommelig 
åbenbaring

Læs!

Hira-grotten
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Ærkeenglen Gabriel forsvandt efter dette møde.

Muhammed var bange og flygtede: Muhammed var 
frygteligt bange. Han løb tilbage til sit hjem. Han rystede. 
Han fortalte sin kone, hvad der var sket, og bad hende om 
at dække ham til. Khadijah prøvede at få ham til at slappe 
af og mindede ham om, at han troede på Gud og var taget 
til grotten for at tilbede Ham. Hun fortalte ham, at Gud 
aldrig ville forlade ham eller lade djævle skade ham, da 
han var god mod sine nærmeste, hjalp de fattige og alle, 
der havde brug for hjælp.

Læs! I din Herres Navn! Han, som skaber. Skaberen af 
mennesket af en lille klump blod. Læs! Se, Herren er den 

store Velgører, som lod lære ved pennens hjælp. Lærte 
mennesket om ting, det ikke kendte.

Koranen, 96:1-5

Da han var analfabet, kunne han ikke læse og vidste heller 
ikke, hvad han skulle læse. Ærkeenglen Gabriel gentog sit 
ord igen og igen og reciterede efterfølgende dette vers fra 
Gud:

Dette er ordet Muhammed 
på arabisk, designet af 
kunstneren Abdul Majid 
Al Noerat. De symboliserer 
Muhammeds opstigen ad 
Lysets Bjerg og hans higen efter 
at finde den Ene Gud, Skaberen af 
alt, Herren over alle.
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Guddommelig åbenbaring eller satanisk hvisken? 
Muhammed var bange for, at han var blevet besat af 
djævle. Han tog med sin kone til Waraqa Bin Nawfal (en 
af Khadijahs slægtninge), som var en religiøs kristen 
og bibelvidende, for at fortælle ham historien. Waraqa 
forudsagde, at Muhammed ville blive profet, og forsikrede 
Muhammed om, at denne oplevelse var en åbenbaring, 
magen til den, som jødernes profet, Moses, havde oplevet. 
Waraqa ville gerne yde Muhammed støtte, men var meget 
gammel. Han forklarede Muhammed, at han ville blive 
drevet bort fra Mekka af sit eget folk, og mange ville møde 
ham med fjendtlighed.

Du er Guds sendebud:  Muhammed havde brug for nogle 
dage til at komme sig og vendte ikke tilbage til grotten. 
Efter nogle dage kom ærkeenglen Gabriel tilbage og 
fortalte ham, at han skulle være sendebud for Allah, 
Herren(Den Ophøjede):

”Du, som ligger indhyllet i din kappe! Stå op, og advar! 
Lovpris din herre! Hold dine klæder rene! Og afvis det 

urene! Følg ikke disse bud som en tjeneste for Din Herre 
eller for andre. Og vær tålmodig for din Herres skyld”

Koranen, 74 :1-7 
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Gabriel fortsatte med at se Muhammed  over en 
periode på 23 år, hvor Den Hellige Koran (Guds ord) blev 
åbenbaret til Muhammed gennem Gabriel for at den 
skulle videreføres til menneskeheden.

Muhammed formidlede Guds befalinger til sit folk: 
Muhammed handlede i overensstemmelse med den 
åbenbaring, han modtog i året 610 e.Kr. Han inviterede sit 
folk og hele Arabien til at tro på én gud, Allah, og overholde 
hans befalinger, da disse er lavet for hele menneskehedens 
velvære.

Hvad handlede budskabet om? Islams budskab 
var baseret på Aqidah, altså trosbekendelse 

(som en erklæring om troen på én Gud, 
skaberen af alt), og Shariah, Guds lov; 
det system og de regler, der regulerer 
folks daglige handlinger, aktiviteter og 

praktiseringer.

Shariah er delt op i tre grene: (1) Tilbedelse: 
religiøs praksis og gerninger, såsom daglige bønner, fasten, 
bønner, zakat (almisser) osv. (2) Livets retshandlinger 
og opførsel: Islamisk civillov, retfærdighedslov, folkets 
rettigheder osv. (3) Moral: god opførsel, etikette og værdi 
gennem ærlighed, oprigtighed, troskab, kærlighed, 
samarbejde osv.  

Tro
og 
lov

Note: Efter at have modtaget de guddommelige åbenbaringer viede 
Muhammed de næste 13 år af sit liv til at lære folk om monoteisme 
(Aqidah). Efter udvandringen til Madinah brugte han mere tid på at 
forklare og indføre Sharia-lovene.
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”Sig (O Muhammed):
Kom, så skal jeg fremsige det, som Gud har 

befalet jer:
(1)Sæt ingen andre guder ved siden af Ham; 

(2) Vær god mod dine forældre; (3) Og dræb 
ikke dine børn af frygt for fattigdom, vi skal 

nok sørge for dig og dem; (4) Og hold dig væk 
fra umoralske handlinger, åbent eller i skjul 

(f.eks. utroskab og korruption);
(5) Og dræb ingen, hvis liv Gud har 

gjort ukrænkeligt, medmindre det er i 
overensstemmelse med loven. Dette har Han 

pålagt jer, for at I måtte tænke jer om;
(6) Og hold jer fra de forældreløses ejendom, 

undtagen til deres fordel (beskyttelse), 
indtil han eller hun bliver voksen;

(7) Og giv fuldt mål og (8) fuld vægt, som ret 
og rigtigt; (når man køber/sælger og udfører 

finansielle/ikke-finansielle transaktioner), Vi 
pålægger ingen noget, udover det han eller 
hun evner; (9) Og når du udtaler dig (eller 

skal vidne), udtal dig med retfærdighed, selv 
hvis en nær slægtning er indblandet; (10) 
Og opfyld jeres forpligtelser over for Gud. 

Dette er, hvad Han befaler jer, og som I bør 
ihukomme!”

De 10 bud

Koranen, 6:151–152
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En praktisk introduktion til Muhammeds lærdomme i 
Abessinien: Ja’far bin Abi-Talib var iblandt de 80 muslimer, 
som flygtede for deres liv til Abessinien (det nuværende 
Etiopien i Afrika). Da Ja’far snakkede til Abessiniens konge 
på vegne af muslimerne, som søgte tilflugt der, sagde han:

”O Konge, vi var engang et folk, som levede i uvidenhed 
(mangel på viden og lærdom), med tilbedelse af afguder, 

indtagelse af ådsler, vederstyggelige handlinger, 
forsømmelse af vores pårørende, dårlig behandling 
af vores naboer og tilladelse til, at de stærke måtte 

undertrykke de svage. Dette var vores liv, indtil Gud 
sendte os et sendebud fra vores egne rækker, en mand, 
hvis slægt, ærlighed, integritet og kyskhed var os meget 

bekendt.

Han opfordrede os til at tilbede Gud alene og efterlade de 
sten og afguder, vi tilbad, som vores forfædre havde gjort 

før os. Han lærte os at være sandfærdige i vores ord, at 
holde vores løfter, respektere vor slægt og holde os fra at 

udføre umoralske handlinger.

Så vi stolede og troede på ham og fulgte det budskab, 
han modtog fra Gud. Men vores folk nedværdigede 
os, torturerede os og gjorde alt i deres magt for at 

vende os fra vores religion. Da de fortsatte med deres 
undertrykkelse, kom vi til Deres land, valgte Dem frem for 

alle andre for beskyttelse og for at blive behandlet med 
retfærdighed og upartiskhed.”
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En kristen konge anerkendte Muhammeds religion: Efter 
Ja’fars tale bad Abessiniens konge (som var en religiøs og 
gudfrygtig person) ham om at recitere noget fra
den ”bog”, som blev åbenbaret til Muhammed. 
Ja’far valgte at læse 
et stykke op fra 
suraen Mariam1 i Den 
Hellige Koran, indtil 
kongen græd, og 
hans skæg var vædet 
med tårer.

”Det budskab, som blev bragt til Muhammed og Jesus, 
er fra én og samme kilde”

Derefter sagde kongen:
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Islams budskab
Islam i korte træk: Islam 
betyder 'underkastelse' 
og tilbedelse af én Gud. 
Det er en monoteistisk 
religion,og muslimer tror 
på, at der ikke findes andre 
guder end Allah, og at 
ingen er hans lige. Han har 
ingen partnere og ingen 
sønner. Han har intet 
afkom og er ikke selv født. 
Han er skaber af universet 
og alt levende. Ingen deler 

hans guddommelighed, og ingen fortjener tilbedelse 
som Han og Han alene.

Hvad er Guds navn?  Hans navn er Allah. 
Det udtales Allaah; det sidste A er langt. Gud 

har mange egenskaber og kan tillægges mange 
navne. I Islam anerkender man 99 'skønne 
navne' og egenskaber, der kan 

tillægges Allah. Han er eksempelvis Den Mest 
Barmhjertige og Den Alvidende. Ingen er mere 
barmhjertig end Han, og ingen ved mere end 
Han.

Dansk Arabisk Hebraisk Aramæisk

Gud Elah Eloha Elaha
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Muhammad og Islam: Da en mand 
engang bad Muhammed forklare Islam 
med få ord, så det hele stod helt klart for 
ham, sagde Muhammed ganske enkelt: 

Essensen i Islam er at leve et liv i balance uden at lade sig 
vildlede til ekstremisme i hverken handlinger, tale eller 
gerninger. 

Vær

oprigtig

"Han er Allah, og ved siden af Ham findes ingen anden 
gud; Den Vidende om alt set og uset; Han er Den 

Godgørende, Den Barmhjertige.

Han er Allah, og ved siden af Ham findes ingen anden 
gud; Kongen, Den Hellige, Bevareren af Fred, Han, 

Der Giver Beskyttelse; Den Almægtige, Den Højeste, 
Besidderen af Storhed. Ære være med Allah, hævet over 

alt, de sætter op ved hans side!

Han er Allah; Skaberen, Formgiveren, Den, Der 
Fuldender; de skønneste navne tilkommer Ham. Alt 
i himlen og på jorden lovpriser Ham; og Han er Den 

Mægtige, Den Vise."
Koranen, 59:22-24
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Islam og fred: Ordet Islam stammer fra ordet salama, som 
betyder beskyttet mod skade; det er igen afledt af ordet 
Salaam, som betyder 'fred'.

I Islam er Freden et af de mægtige 
navne, som tillægges Allah. Den, der 
underkaster sig Allah, vil finde indre ro 
og leve i fordragelighed med naturen og 
andre mennesker.

Det er værd at bemærke, at i et muslimsk samfund hilser folk
På hinanden med ordene Assalamo Alaykom, hvilket betyder
fred være med dig, i stedet for blot 'hej' eller 'goddag'. Den 
fulde betydning af udsagnet er fred være med dig samt 
Allahs nåde og velsignelser.

Muslimer eller muhammedanere? Modsat følgerne 
af andre religioner kaldes Muhammeds tilhængere ikke 
muhammedanere. En tilhænger af Islam eller en, som 
tilslutter sig troen og livsstilen, kaldes en muslim; det vil sige, 
at han eller hun tror på Gud og underkaster sig Ham.

De seks elementer i den islamiske tro:   Troen på Den Ene 
Gud omfatter anerkendelsen af Hans Engle, Hans Bøger, 
Hans Profeter samt troen på Dommedagen og Guds 
Guddommelige Visdom.

Profeten Muhammed definerede en muslim som 'Den, 
som aldrig skader andre med ord eller handlinger'. Det 
vil sige, at folk ikke skal frygte skade eller ond tale fra en 
muslim.
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Islams søjler; udøvelse af den islamiske tro

Den islamiske tro er baseret på fem søjler, som en muslim 
må udføre:

1 Shahada                Trosbekendelsen (Der findes ingen
 anden gud end Allah, og Muhammed
er Hans profet)

2 Alsalat               Bønnen; udføres dagligt efter et
bestemt mønster

3 Siyam              Fasten; udføres under ramadanen

4 Zakat              Almissen; hvert år betales der almisse

5 Hajj              Pilgrimsrejsen; en muslim skal én gang 
i sit liv rejse til Den Hellige Moské i 
Mekka, hvis helbredet og økonomien 
tillader det
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1. Udsigelse af trosbekendelsen, Shahada 

Islams søjler

Således ihukommer og anerkender man, at der 
kun findes én Gud, Han, som skabte alt levende. 
Hans navn er Allah. 

En person kan kalde sig selv muslim, når han 
eller hun bærer troen i hjertet og udsiger 
trosbekendelsen, Shahada: "Der findes inden anden Gud 
end Allah, og Muhammed er hans profet."
(På arabisk staves det Ash'hado an la illaha illa, Wa 
Ash'hado anna Muhammadan rasoolo'Allah).

Når man anerkender Muhammed som 
Guds profet og budbringer, kræves det, at 
man ligeledes anerkender alle de profeter 
og budbringere, Gud sendte før ham.

2. Daglig bøn efter forskrifterne, Alsalat

Bønnen i Islam tillader, at en muslim 
kan opnå nærhed med Allah. Der er fem 
obligatoriske bønner om dagen, som ligger 
fordelt over dagens timer. Bønnens formål er 
at ære, ophøje og lovprise Herren med hjertet, ordet og 
kroppen. 

Islam: 

en levende

tro

Dette er et vidneudsagn skrevet med arabisk kalligrafi på en kunstnerisk 
måde. Der står: 'Jeg bevidner, at der ikke findes nogen anden gud end 
Allah, og at Muhammed er hans tjener og budbringer.'
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Islams søjler

Ordet salat betyder 'varm forbindelse'. 
Det er et synligt bevis på troen. Hver bøn er 
tilknyttet fysiske bevægelser som buk, og at 
man bøjer sig mod jorden for Allah. Bønnen viser, i hvor 
høj grad man har underkastet sig Allahs vilje. Den kræver 
fuld koncentration, og at man lader den fysiske verdens 
trængsler vige for underkastelsen. Profeten Muhammed 
sagde: "Man er tættest på Allah, når man ligger bøjet mod 
jorden for Ham." 

"Og når mine tjenere spørger dig (Oh, Muhammed) 
om Mig – Vid, at Jeg er dig nær. Jeg lytter til de 

underdaniges bønner, når de påkalder Mig. Lad dem 
derfor tale til Mig og tro på Mig, således at de kan blive 

vejledt til den rette vej."
Koranen, 2 :186  

Nogle vil måske mene, at det virker overdrevet at bede 
fem gange om dagen. Men bønnen er som en meditation, 
som ikke bør tage mere end 40 minutter om dagen. Vi 
beklager os aldrig over, at vi er nødt til at spise tre til fire 
gange om dagen, da vi ved, at vi er nødt til at indtage føde 
for at overleve. Således har vores sjæl og ånd også brug 
for næring. Bøn med jævne mellemrum gennem dagen er 
netop åndelig næring.      

Bøn før 
solopgang

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

Solopgang Middags-
bøn

Eftermid-
dagsbøn

Bøn ved
Solnedgang

Aftensbøn

Kraftfuld

bøn

Pr
of

et
ie

r

77



3.  Zakat, at give almisse  

Almissen er en af Islams vigtigste søjler. 
Det indebærer, at man giver almisse 
(betaler til velgørende formål) en gang 
om året til de fattige, trængende eller på 
anden måde værdige ifølge Koranens 
anvisninger. Almissen er angivet til at være 2,5 % af en 
persons indtjening.

Zakat renser hjertet for grådighed og borttager fattiges 
had og jalousi. Almissen skaber social samhørighed og 
fremmer samarbejdet, medfølelsen og respekten mellem 
de forskellige samfundslag. Gennem almissen opnås en 
fornemmelse af social retfærdighed, og samfundet styrkes.

2,5% 
af den årlige

nettoindkomst

4. Faste under ramadanen

Muslimer skal faste i den måned, 
ramadanen varer (29 eller 30 dage), fra 
solgry til solnedgang. Under fasten skal 
muslimer afstå fra at spise drikke eller 
dyrke seksuelt samkvem, men derudover 
føre et helt normalt hverdagsliv.

Når muslimer faster til ære for Allah, får de fornemmelsen 
for, hvordan det føles at mangle de ting, vi tager for givet; 
ting, som Allah skænker mennesket.

Islams søjler
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Når almindelige mennesker føler 
sulten, føler de på egen krop, hvordan 
de fattige må gå gennem livet hver 
dag, fx i områder med hungersnød. 
De rige vil blive mere villige til at give 
almisse, når de faster. Således skabes 
der nærhed mellem de rige og de 
fattige til gavn for harmonien i et 
samfund. 

Fasten lærer mennesket at lægge 
låg på de indre behov, at få større 
selvkontrol, og dermed udvikles 
den rette åndelige indstilling. Faste 
er desuden sundt for kroppen, og 
lægevidenskaben anbefaler faktisk 
faste som behandling af visse lidelser.

Månekalenderen

1 Al-Muharram

2 Safar

3 Rabi' Al-Awal

4 Rabi' Al-Akharah

5 Jumada Al-Oula

6 Jumada Al-Akharah

7 Rajab

8 Sha'ban

9 Ramadan

10 Shawwal

11 Zul Qui'da

12 Zul Hijjah

5. Pilgrimsrejsen til Mekka

Folk af alle racer og 
fra alle lande drages 

mod det åndelige 
centrum for den 

islamiske verden: 
Her bekræfter de, 
at vi alle stammer 

fra Adam, og at 
vores åndelige 

ophav stammer fra 
Abraham.

Hajj er pilgrimsrejsen til Mekka 
i måneden Zul Hijjah ifølge den 
islamiske månekalender; målet 
er at besøge Den Hellige Moské 
(Allahs Hus) og udføre visse rituelle 
handlinger. Pilgrimsrejsen er Islams 
femte søjle, og den skal udføres 
én gang i enhver muslims liv (efter 
pubertetens indtræden), forudsat 
at han eller hun har pengene og 
helbredet til at udføre rejsen.

Islams søjler
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Én Gud, ét budskab
Profeterne og budbringerne af Guds budskab i Koranen:
Islam anerkender alle profeter og 
sendebud sendt af Gud før Muhammed 

 for at retlede menneskeheden. 
Gud sendte dem for at forhindre 
mennesket i at tage den forkerte 
vej, lære dem om god moral, 
adfærd og meningen med livet.

Gud sendte dem for at lære 
mennesket om livets mening og 
god opførsel samt for at beskytte 
dem mod vildfarelse

Den Hellige Koran nævner 25 profeter 
og budbringere ved navn og beretter om nogle af dem. 
I Koranen bliver Adam nævnt 25 gange, Noah 43 gange, 
Abraham 69 gange, Moses 136 gange, David 16 gange, 
Jesus 25 gange og Muhammed  4 gange.

Muhammed sagde: "Hør, hvordan jeg adskiller mig fra 
de profeter, der kom før mig: En mand byggede et hus, 
fuldstændigt og formfuldendt, på nær en enkelt sten. 
Alle beundrer husets skønhed og siger: 'Huset vil være 

uovertruffent, hvis blot den sidste sten lægges.' Jeg er den 
sten, jeg er den sidste af profeterne.” 

(Beskrives af Bukhari 4.734, 4.735)
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Toraen, evangelierne og Koranen er Guds åbenbaringer 
til mennesket:  Troen på de budskaber, Gud åbenbarede 
før Koranen, før Koranen, er ligeledes en vigtig del af 
islamisk tro. Muslimer tror på, at Koranen ikke modsiger 
de tidligere åbenbaringer, men den påpeger og retviser de 
afledninger fra sandheden, der opstået gennem historiens 
gang.

 

Visselig sendte Vi sendebud før dig. Nogle af dem 
har Vi fortalt dig om, andre har Vi ikke omtalt for 

dig. Intet sendebud er kommet med et tegn (mirakel) 
uden Guds samtykke (tilladelse).

Koranen, 40: 78

Sig: ”Vi tror på Gud, på det, som er åbenbaret for os, 
og for Abraham og Ismael, Isak, Jakob og stammerne, 

på det, som blev givet Moses og Jesus og profeterne 
fra deres Herre. Vi gør ingen forskel på nogen af dem, 

og vi har hengivet os til Ham i tjeneste.”
Koranen, 2:136
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Vi har åbenbaret Toraen, i den er der vejledning og lys. 
Koranen, 5: 44

Og vi lod Jesus, Marias søn, følge i profeternes spor for 
at stadfæste loven, som var før ham. Og Vi gav ham 

evangeliet med en retledning og lys for at stadfæste det, 
som var forud for ham i Toraen, og som retledning og 

formaning for de gudfrygtige.
Koranen, 5:46

(O, Muhammed) Vi har åbenbaret for dig skriften (Koranen) 
med sandheden for at stadfæste skriften, som var 
åbenbaret forud for dig, og som en bekræftelse!

Koranen, 5:48

Disse er de, som Gud har vist nåde blandt profeterne af 
Adams slægt, af dem, som Vi lod sejle (i skibet) med 
Noah, af Abrahams og Israels børn, af dem, Vi har 

retledet og udvalgt. Når Den Barmhjertiges ord blev læst 
op for dem, faldt de ned i tilbedelse under tårer.

Koranen, 19:58

Profet Muhammed Jesus Moses Abraham

Anslået 
periode

570 – 632 
e.Kr. 1 – 33 e.Kr. 1861 – 1686 f.Kr. 3900 – 2900 f.Kr.

Anslået
alder 63 33 120 175

Tabel1: De vigtigste profeters liv
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Muhammad og Abraham:
Abraham betragtes som alle profeters 
fader i både kristendommen, 
jødedommen og islam, fordi de 
fleste kendte profeter stammer fra 
ham. Muslimerne tror på, at Profeten 
Muhammed nedstammer fra ham 
gennem hans førstefødte søn, 
Ismael, som også var fader til mange 
arabiske stammer. På den anden side 
nedstammer nationen Israel og mange 
profeter såsom Jakob, Josef, Moses, 
David og Salomon fra hans anden 
søn, Isak.

Abraham viede sit liv til at 
lære folk om monoteisme; 
en hård kamp for ham. Den 
Hellige Koran nævner hyppigt 
Abraham og nævner, at efter 
al sin søgen efter sandheden 
og overbevisningen om Guds 
énhed beviste Abraham 
sandelig sin oprigtighed, 
ærlighed, taknemmelighed 
og lydighed over for Gud. Han 
udviste et af de største og mest 
mindeværdige eksempler i 
historien på fuld underkastelse 
af én Gud, selv i de vanskeligste 
situationer.

Adam

Enoch

Noah

Abraham

Isaac

Jacob

Moses

Jesus

Ishmael

Kedar

MUHAMMED
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Abraham var en sandfærdig mand, som 
viste eksemplarisk tilbedelse af Gud. Derfor 
valgte Gud, ifølge Koranen, Abraham som 
en ven og som en af de bedste i verden og 
iblandt de retfærdige i livet efter døden (vers 
125, sura 4, vers 130, sura 2).  Han vejledte ham til den rette 
religion og gjorde ham til imam, altså en leder for folket 
(vers 124, sura 2) og beskrev ham som en nation for sig selv 
(vers 120, sura 16).
  
Abraham er æret af muslimerne som den person, som gav 
dem navnet muslimer. (Altså dem, som tror på én Gud og 
underkaster sig ham) (Vers 78, sura 22).

Hvem har en bedre tro end den, som indordner sig under 
Gud (underkaster sig til Gud), handler vel og følger 

Abrahams, søgeren af Gud, lære? Og Gud tog Abraham 
som ven!”

Koranen, 4:125

”Abraham var hverken jøde eller kristen, men han var 
en Musliman Hanifan, en oprigtig mand, som havde 
underkastet sig Allah (Gud). Og Han hørte ikke til 

afgudsdyrkerne"  Koranen, 4:125

Note: Navnet Abraham stammer oprindeligt fra Abram eller Avram 
og skrives og udtales Ibrahim på arabisk. Den romersk-katolske kirke 
betegner Abraham som vor tros fader. Den øst-ortodokse kirke betegner 
ham som den retfærdige forfader Abraham. 

Én
Gud
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"Herre, gør os til Dine hengivne tjenere, og vore 
efterkommere til et folk af hengivne tjenere. Vis os, 

hvordan Du vil tilbedes, og vend Dig i nåde mod os. 
Thi Du er Den Tilgivende, Den Nådige"

Koranen, 2: 128

Det menes, at det første hus, hvor man tilbad én Gud, blev
opført af Adam, da han blev nedsendt til jorden. 
Muslimer tror på, at Gud pålagde Abraham og hans søn 
den pligt, at skulle genopføre det hus, som kaldes Kabaen 
(en kubisk bygning), og som ligger i Mekka, i Bacca-dalen i 
det nuværende Saudi-Arabien. Gud befalede, at Abraham 
og hans søn skulle rense Kabaen for de bedende, så de 
her kunne bede og underkaste sig Allah. Kabaen er et 
bønnens og lovprisningens hus, men også et et sted, 
hvor folk kan søge beskyttelse og tryghed.

Abrahams og Ismaels bøn:
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Den Hellige Moské (Al-Masjid Al-Haram) i Mekka, Saudi-Arabien. 
Dette er Islams mest hellige moské; den sorte bygning er kabaen. 
Muslimer tror på, at Allah bød Profeten Abraham at påbegynde 
byggeriet af kabaen for at ære og tilbede ham (Allah). Når 
muslimer beder, vender de ansigtet mod kabaen (uanset hvor i 
verden, de befinder sig).
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Profeten Muhammed  berettede, at det at udføre bøn i Den 
Hellige Moské, Al-Masjid Al-Haram (Guds Bedehus), belønnes 
meget højere end bønner andre steder. Belønningen for én 
bøn i Den Hellige Moské svarer til belønningen for 100.000 
bønner udført andre steder. 
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Hvert år tager mere end 3 millioner muslimer
på pilgrimsrejse, Hajj, til Den Hellige Moské i

Mekka i Saudi-Arabien. Dette udgør islams femte
søjle, som skal udføres én gang i livet for dem, som har
økonomien og helbredet til det.

Muhammed  lærte folk at tage på Hajj, et ritual som
stammer fra Abraham. Muhammed gik rundt om Kabaen.
Man går syv gange rundt om Kabaen, mod urets retning, for 
at underkaste sig Gud. Denne handling kan sammenlignes
med planeternes og elektronernes bevægelse.

Hajj
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Derefter bad han bag det sted, hvor Abraham også bad, og 
vendte sig mod Gud. Dette sted kaldes Maqam Ibrahim. I 
dag er det hegnet inde; her er bevaret Abrahams fodaftryk 
på en sten
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Derefter gik profeten Muhammed  mellem bakkerne
Safa og Marwa, det samme sted, som Hagar gik efter vand
tusind år tidligere, da hendes mand Abraham efterlod
hende i ørkenen med deres fælles søn Ismael. Abraham
befalede hende at blive der, som tegn på sin lydighed og
underkastelse over for Guds befaling, som skulle gøre dette
sted til et helligt sted, beregnet til bøn.

Afstanden mellem de to bakker er cirka 395 meter. Dette
ritual kaldes for Sa’y, en luntetur mellem bakkerne Safa og
Marwa. Den består af syv ture med en samlet afstand på
2,76 km, hvor man begynder ved Safa og slutter ved Marwa.
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Sa’y symboliserer den daglige 
motion, de handlinger, 
aktiviteter, rejser og indsats, 
som en person gennemgår 
i sit liv. Disse handlinger 
og gerninger skal være 
nyttefulde og tilføre livet 
værdi i overensstemmelse 
med Guds befalinger.

Udover de andre ritualer 
drog Muhammed  til et 
sted kendt som Jamarat i 
en by kaldet Mina (8 km øst 
for Mekka). Der eftergjorde 
han Abrahams handling, da 
denne kastede sten efter 
djævelen, der viste sig for 
ham som en gammel mand, 
der prøvede at tale ham fra at 
ofre sin søn til Gud. Abraham 
jagede ham bort ved at kaste 
sten efter ham. Derfor udfører 
muslimer dette ritual, og ved 
at gøre det, vender de sig bort 
fra djævelen og den indre 
djævel i dem selv.
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På samme måde som Gud i sidste
ende skånede Abrahams søn og 
byttede ham ud med en vædder, 
lærte Muhammed  muslimerne at 
give et offer til Gud. Det gøres ved at 
slagte et får eller en ged, som symbol 
på Abrahams offerdyr, og dele kødet 
ud til de fattige.

”Sig (O, Muhammed): Visselig har Min Herre ledt mig 
til en lige Vej, en værdifuld, ret tro (troen på én Gud), 
som Abrahams har vist mig. Og han var ikke blandt 

afgudsdyrkere"

Koranen, 6:161

Muhammed  lærte 
muslimerne at rette 
en bøn for Abraham 
og hans familie under 
hver af de fem daglige 
bønner. Det er værd at 
nævne, at Muhammed
der døde som spæd.
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Det menes, at Abraham blev begravet i byen Hebron i 
Palæstina. Det betragtes som et helligt sted for jøder, 
kristne og muslimer. Bygningen hvor hans gravmonument 
befinder sig, kaldes for Al-Masjid Al Ibrahimi (Abrahams 
Moské). Den bliver også kaldt for Patriarkernes Grav af ikke 
muslimer.
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( "Al Masjid Al Ibrahimi") og byen Hebron
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Bygningen består 
hovedsageligt af en stor 
moské (rektangulær) med 
to firkantede minareter. Den 
består også af mange rum 
og underjordiske huler.

I midten af bygningen 
står Abraham og Sarahs 
gravmonument. Det sydlige 
rum (Ohel Yitzhak på 
hebræisk) indeholder Isak og 
Rebekkas gravmonument.

Det nordlige rum 
indeholder Jakob og Leas 
gravmonument. Det menes, 
at de jordiske rester af 
Abraham, Isak, Jakob, Sarah, 
Rebekka og Lea er opbevaret 
i de underjordiske kamre 
under bygningen.

Abrahams gravmonument

Note: Muslimer helliggør ikke 
gravsteder. Ifølge islamisk lære 
må monumentets gulvhøjde ikke 
være højere end få centimeter 
over grunden.

Muslimer må ikke 
bede direkte til 
monumenter eller 
begravede personer. 
Profeten Muhammed 
sagde: "Hvis du ønsker 
at bede, bed da til 
Allah, og ønsker du 
støtte, søg den da fra 
Allah."
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Muhammad  og Moses : 
Muhammed  priste profeten Moses højt og 
nævnte, at på Genopstandelsens Dag ville han se Moses stå ved 
siden af Allahs trone. ( Sahih Al-Bukhari, 4/157, 3408. 4/159, 3414)

Endvidere skal det også nævnes, 
at da Muhammed  ankom til 
Madinah, så han jøderne faste 
på Ashura-dagen (den dag, 
da Gud reddede Israels børn, 
jøderne, fra Egyptens Farao), 
og han opfordrede derefter 
muslimerne til frivilligt at 
faste denne dag, fordi Moses 
fastede den dag som tegn på 
sin taknemmelighed til Gud. 
("Ashura" er den 10. dag i den første 
måned, Muharram, ifølge den islamiske 
kalender). 

Manden,

der talte

til Gud
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Omkring en tredjedel af Koranen handler om Moses og de
begivenheder og oplevelser, som Israels børn gik igennem.
Den Hellige Koran nævner også nogle af de profeter, der
blev sendt ud til Israels børn, som David og Salomon.

Koranen beskrev Moses som
værende én af de fem profeter,
som havde svære missioner (Ulu’l 
Azm), og som Gud sluttede en
højtidelig pagt med (vers 8, sura
33, Ahzab). De fem sendebud er
Noah, Abraham, Moses, Jesus og
Muhammed, fred være med dem
alle.

Moses døde ved eller på bjerget Nebo, som har udsigt over 
Det Døde Hav og Palæstina. Et mindesmærke blev bygget 
på bjerget, og dette blev en vigtig turistattraktion i Jordan.
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Muslimer ser mange 
ligheder mellem Moses og 
Muhammed. De var begge 
profeter og sendebud, som 
bragte en guddommelig bog 
til folket med Guds lov. De 
ledte begge deres folk og 
boede iblandt dem i lang tid. 
De var begge gift og fik børn.
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”Jeg er den tætteste af alle personer på Marias søn, og alle 
profeter er faderlige brødre, og der har ikke været nogen 
profet mellem mig og ham (Jesus)”. (Bukhaari, 3285)

Muhammad  og Jesus  :

Ifølge autentiske beretninger sagde Muhammed :

Koranen beskriver Jesus som Guds ord. 
Hans navn er Jesus Messias, søn af Maria.
Gud sendte ifølge Koranen Helligånden 
(Ruuh Al Qudus) til ham som støtte og 
nedsendte ham som sendebud til Israels 
børn for at lede dem ad den Rette Vej og til at 
tilbede Gud, hans Herre og deres Herre og Herren over 
alt (vers 87, sura 2, vers 45- 49, sura 3, og vers 171, sura 4). 

Nazaret er en historisk by i Galilæa, Palæstina. Den bliver nævnt i Bibelen 
som Marias hjemby og er tæt sammenknyttet med Jesus’ barndom. 
Ifølge romersk katolicisme fandt bebudelsen (om Jesus' fødsel) sted ved 
Bebudelsens Kirke i Nazaret.

 Jesus i

Koranen
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Billeder fra Betlehem: Fødselskirken er en af de ældste kirker i verden, der 
stadig er i brug. Mange kristne tror, at dette er Jesus’ fødested.

Koranen beskriver ham også som hæderkronet 
(mindeværdig og fremtrædende) i denne verden og i det 
hinsidige, en af de retskafne og en af de tætteste på Gud.

Koranen nævner, at Gud lærte Jesus skriften og 
visdommen, Toraen og Bibelen. Han gav ham autoritet via 
mirakler såsom at helbrede de blindfødte og spedalske 
samt at genoplive de døde ved hjælp af Hans magt og 
vilje.
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Billeder fra Damaskus, Syrien: Ifølge nogle beretninger sagde Profeten 
Muhammed , at Jesus vil blive nedsendt i det østlige Damaskus.

Muslimer tror på, at Jesus en dag vil 
vende tilbage. Muhammed  sagde, at 
Dommedagen ikke vil finde sted, førend 
Jesus bliver nedsendt fra himlen.
Han vil vende tilbage før alt liv på jorden 
ophører for at opretholde Guds lov. Han vil besejre den 
falske Messias, dræbe det onde og  forene alle dem, som 
tror på Gud (Allah). Han vil være en retfærdig leder og vil 
bringe fred til hele verden. Muslimerne er forpligtet til at 
støtte Jesus, når han vender tilbage.

Jesus 

genopstan-

delse
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Det universelle Budskab overleveret af Muhammed: 
Muslimer tror på, at Muhammed havde modtaget den 
samme besked, som var blevet givet til Abraham, Moses, 
Jesus og andre profeter, men hans mission var universel. 
Han fik til opgave at rette folks tro, bringe dem tilbage til 
den rette tro og lære dem gode manerer.

Profeten Muhammeds  brev til Heraklios 
(skrevet med originale arabiske bogstaver).

Muhammed  sendte breve til 
nabolandenes og supermagternes 
ledere, såsom Persien, det 
Byzantiske Rige og Egypten, 
hvori han opfordrede dem alle til 

at acceptere Islam, Guds Budskab. Da 
Heraklios, Det Byzantiske Riges Konge, modtog 

Muhammeds brev, inviterede han Abu-Sufyan (en af 
Mekkas ledere og handelsmænd, som tilfældigvis var i 
området) hen til sig. Heraklios stillede Abu-Sufyan nogle 
spørgsmål og bad ham være ærlig.

”(O Muhammed) Vi har visselig ikke sendt dig som andet 
end en barmhjertighed for hele menneskeheden!” 

Koranen, 21: 107

Muhammeds brev 

til den Romerske 

Kejser
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Heraklios :  Hvilken social samfundsklasse kommer Muhammed 
fra? 

Abu-Sufyan : Han kommer fra en ædel familie fra Mekka.
Heraklios : Har han nogensinde forrådt nogen, brudt et løfte  
     eller   løjet?
Abu-Sufyan : Nej. 
Heraklios :  Hvad med hans følgesvende, forøges deres antal 

eller falder det? Og har nogen af hans følgesvende 
forladt ham, fordi de var utilfredse med ham?

 Abu-Sufyan :  Faktisk beundrer de, som følger Muhammed, ham 
mere og mere, og deres antal stiger for hver dag.

Heraklios : Hvad lærer han så sine følgere?  
Abu-Sufyan : Troen på én Gud og social retfærdighed. 

Heraklios tænkte sig lidt om, inden han sagde: "Hvis det, du fortæller 
mig, er sandt, så er Muhammed i stand til at arve mit kongerige."

Det Romerske Rige var under Heraklios’ styre fra 610 til 640 e.Kr. I løbet af disse 
år formåede Heraklios at lede tre militærkampagner, han besejrede perserne 
og generobrede Syrien, Palæstina og Egypten. I år 636 e.Kr. nåede Islam 
Palæstina, Syrien, Egypten og det nordlige Afrika. I år 642 nåede Islam Persien.
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32%

Kristendom
(herunder katolikker, 
protestanter, evangelister 
og andre former for kristne)

Islam
(Sunni og Shia)

Ikke-religiøseHinduer

Andet

Buddhisme

Traditionel kinesisk tro

Indfødte

23%

15%
15%

6%

4%

4%

Judaisme
(0.22%)

Sikher
(0.36%)

Islam, en universel religion: I dag er islam den andenstørste 
religion i verden, lige efter kristendommen. En omfattende, 
global undersøgelse i mere end 200 lande fortæller, at der 
er 1,57 milliarder muslimer i alle aldre i verden. Dette er 23 
% af verdens befolkning på 6,8 milliarder (Pew Forum on 
Religion & Public Life 2009). 

Ikke alle muslimer er arabere. Arabiske muslimer udgør 
mindre end en fjerdedel af alle muslimer i verden.

Der er omkring 2,1 milliarder kristne i verden, altså 33 % af 
verdens befolkning, og 1,1 milliarder ikke-religiøse/ateister 
i verden (16 % af verdens befolkning). Jødedommen udgør 
0,22 % af verdens befolkning (omkring 14 millioner).
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FODNOTER
1 Uddrag af Marias historie fra Koranen, vers 16 – 23, sura 19 (Maria).

Og husk Maria i Skriften,
da hun trak sig tilbage fra sin familie til et sted i øst og skjulte sig for dem. Da 

sendte vi Vor ånd (Ærkeenglen Gabriel) til hende, som viste sig som en perfekt 
mand for hende.

Hun sagde: Jeg søger tilflugt fra dig til Gud, hvis du da er Gudfrygtig.
Han sagde: Jeg er blot en budbringer fra din Herre, sendt til dig for at skænke 

dig en søn, ren af hjertet.
Hun sagde: Hvordan kan jeg få en dreng (søn), når ingen mand har rørt mig? 

Og jeg har aldrig været rørt!
Han sagde: Således (vil det blive). Din Herre har sagt: Dette er nemt for mig, 
og Vi vil gøre ham til et tegn for mennesker og en nåde fra Os. Det er blevet 

afgjort.
Så blev hun gravid med barnet og flygtede til et fjernt sted, men så bragte 

veerne hende til et palmetræ, og hun sagde: Gid jeg dog bare havde været død 
og glemt før dette

Jeg er i sandhed Allahs tjener. Han har givet mig Skriften og gjort mig til 
profet og til en velsignelse, hvor end jeg er. Og Han har pålagt mig at bede og 
give almisser, så længe jeg lever, og at være god mod min mor. Han har ikke 
gjort mig arrogant eller ussel. Må fred være over mig, den dag jeg blev født, 

den dag jeg dør, og den dag jeg vil genopstå.
Dette er Jesus, Marias søn: Dette er sandheden, som de betvivler. Gud har 

ikke taget sig en søn. Når han bestemmer noget, siger han blot: ”Bliv”, og det 
bliver således.

Ifølge historien nævnt i Koranen bragte Maria Jesus til sit folk, som talte 
ilde om hende, men Jesus (den nyfødte) talte mirakuløst og sagde (vers 
30-35, sura 19 Maria):

Pr
of

et
ie

r

105



Va
lu

es
 &

 M
or

al
s

 VÆ
RD

IER
 O

G 
PR

IN
CI

PP
ER

"Du er visselig af stor moralsk karakter" 
Koranen, vers 4, sura 68
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Personlig udvikling og lederskab

Perfekt balance mellem kropslige og åndelige behov: 
Under flere omstændigheder opfordrede Muhammed  
til at opretholde den rette balance mellem 
materialisme og spiritualisme. Kropslige 
og åndelige behov skal opretholdes på en 
moderat måde og på lovlig vis.

Han opfordrede folk til at bruge religion 
som en bedre og nemmere levemåde, ikke som en sværere 
og strengere levemåde.
Han opfordrede også folk til at passe på deres krop og 
spise på en moderat måde.

Muhammed afskyede ekstremisme: Han 
opfordrede folk til at have en balanceret 
levemåde, balancerede synspunkter og en 
rationel tankegang. Det blev berettet, at tre 
personer kom til hans hus og spurgte til hans 
måde at bede på. Muhammed  var ikke hjemme, så hans 
kone talte med dem. De fandt ud af, at han ikke bad så 
meget, som de havde forventet, en profet ville gøre.

Ifølge dem, så var den religiøse levemåde baseret på 
at fokusere på spirituelle behov og ignorere nogle af 
kroppens behov.

INGEN

ekstremisme
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Da Muhammed  fandt ud af, hvad de havde sagt, blev 
han ked af det, men han understregede det faktum, at 
han udførte flere bønner om natten, men hvilede som alle 
andre. Udover den obligatoriske faste under Ramadanen 

var der dage, hvor han fastede og dage, hvor 
han ikke gjorde. Og til sidst var han gift og 
forblev ikke single. Han sagde:

”Dette er min Sunnah (Levevis, som Gud kan 
lide). Hvem end, der ikke accepterer den, er 
ikke en af os.” (Bukhaari, 1184) and (Muslim, 849)

De troede, at de ikke måtte gifte sig, og at man skal faste 
hver dag og bede flere bønner om natten udover de fem 
daglige bønner (altså permanent ændring af spisevaner 
og levestil).

Muhammed kunne ikke lide trængsler: Det blev berettet, 
at hver gang Muhammed  skulle tage en beslutning, hvor 
mere end ét valg var blevet givet, fravalgte han 
altid de komplicerede løsninger, forudsat at 
dette ikke inkluderede ulovlige handlinger.
(Sahih Al-Bukhari, 8/160, 6786. Sahih Muslim, 7/80, 2327) Enkelthed

Kalligraf  
Wissam Shawkat
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At afvaske sig før man
beder, er et essentielt

krav for bøn. Det inkluderer 
vask af hænderne, ansigtet, 
underarmene op til albuerne, 
strøg over håret med vand og 
vask af fødderne.

"Sandelig, Allah elsker dem, som vender sig mod Ham i 
omvendelse og elsker dem,  som renser sig selv  

(fysisk og åndeligt)". 
Koranen, 2: 222

Afvaskning

hver dag

Ghusl, vask af hele kroppen
Ghusul (vask af hele kroppen) 
er stærkt anbefalet og betragtes 
som en del af Muhammeds Sunnah (lærdomme og 
levemåde). Dog er Ghusul påkrævet efter visse lejligheder 
(som efter ægteskabeligt samleje og menstruation).

Renlighed og personlig hygiejne 
er essentiel i den islamiske tro. Vers 222, kapitel 2 i Den 
Hellige Koran siger, at Gud elsker dem, som er rene:

Renlighed og renselse

”Og rens dit tøj.” 
Koranen, 74: 4
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• Gå i rent tøj, men vær ikke ekstravagante

• Brug parfume (Teeb) for at lugte godt

• Klip jeres negle, og barber jeres kønsdele og armhuler

• Vask hænder før og efter, I har spist. Rør ikke maden 
om morgenen, før dine hænder er vasket.

Muhammed  understregede vigtigheden af renlighed 
i alle livets aspekter. Han opfordrede sine følgesvende til 
at gøre rent i hjemmet og i deres omgivelser. Han fortalte 
dem, at handlinger som fjernelsen af en forhindring eller 
noget skadeligt fra vejen er belønningsfulde handlinger. 

Muhammed  opfordrede sine følgesvende til at 
opretholde personlig hygiejne. Det, han har sagt, er 
følgende:

Renlighed  er en 

                   
    Guddommelig dyd.

Renlighed er 

halvdelen af troen.

Muhammad  

Sahih Muslim and Tirmithi
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”Hvis ikke det vil plage jer, ville jeg bede 
jer om at børste jeres tænder med miswak 
før hver bøn.” (fem gange om dagen) 
(Fortalt af Bukhari og Muslim)

Tandpleje

      

Hvad er miswak?
Miswak er navnet på Salvadore Persica-træet 
(tandbørstetræet, også kendt som arak-træet), som er meget 
populært i Saudi-Arabien. Miswak-pindene renser mellem 
tænderne og knækker ikke under tryk, da de er 
meget fleksible og stærke.

Den kemiske analyse af miswak viser, at den 
indeholder mange vigtige mineraler og vitaminer, såsom 
store mængder af fluor, kisel, vitamin C og små mængder 
klor, saponin, flavonider og sterol.

Note: Ifølge en analytisk undersøgelse hjælper miswak mod 
plak, huller og tandkødsbetændelse. Miswak-pinden udleder  
frisk plantesaft og kisel (hårdt skinnende stof) som virker som et 
slibemiddel mod pletter. Miswak kan rense tænderne effektivt og 
blege dem uden at skade tandkødet eller emaljen.

Klorindholdet hjælper med at fjerne plak og tandsten, og vitamin C 
hjælper med at hele sårene. Det menes, at miswak-saften hjælper 
mod hovedpine, forkølelse, kvalme, spændinger og sløvhed.

Miswak og tandpleje. Ren mund og god 
ånde hele dagen
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Søg viden:

Muhammed  bragte et budskab om lys 
og vejledning, som blev baggrunden for 
civilisationens og videnskabens fremskridt 
gennem flere århundreder. Det hele begyndte 
med en guddommelig åbenbaring med 
ordet:”Læs”. Inden for årtier revolutionerede 
dette videnskaben og alle former for viden i 
Arabien og i hele verden.

Ordene tænk, lær, observer, udforsk, forstå, 
overvej, se og reflekter, nævnes alle ofte i 
Koranen.

Læs

Tænk

Lær

Observer

Udforsk

Reflekter

”I himlens og jordens skabelse, i nattens 
og dagens skift, her er der sandelig tegn 
(af Guds skabende magt) for dem med 

forståelse.
Som ihukommer Allah (Herren over alt) 
mens de står, sidder og ligger på siden.

Og som reflekterer over jordens og himlens 
skabelse og siger:

Vor Herre! Du har ikke skabt dette 
forgæves.

Koranen, 3:190- 191

Væ
rd

ie
r o

g 
pr

in
ci

pp
er

112



Muhammed  bragte værdi til 
folks liv ved at motivere dem til 
at lære og søge brugbar viden. 
Han opfordrede sine følgesvende 
til at udnytte deres viden til 
menneskehedens bedste og 
ikke til at forårsage kaos. Han 
forbandt det med Guds glæde og 
tilfredshed, da han sagde:

”Og på jorden er der tegn (på Guds eksistens), og i jer selv 
(er der lignende tegn), kan I da ikke se det?"

Koranen, 51:20- 21

”Den, som følger videnskabens vej, vil Gud bane en vej 
til Paradis for.” (Sahih Muslim, 8/71, 2699)

Gennem flere århundreder har muslimske videnskabsmænd 
været frontfigurerne i teoretisk og anvendt videnskab. 
Koranens sprog, arabisk, blev videnskabens sprog, som 
der blev undervist i på fuldgyldige universiteter, hvor der 
uddeltes grader i kemi, matematik, medicin, astronomi, 
geografi, ingeniørvidenskab, kunst og litteratur.

Nogle videnskabsmænd anerkender det faktum, at 
den vestlige civilisation var primært afhængig af den 
tidlige islamiske civilisation. Uden den ville den vestlige 
civilisation have brugt mindst 500 år på at opnå det, som 
allerede var blevet opnået i den islamiske civilisation.
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Videnskabsmand Væsentligste bidrag

Geber

Kemiens fader

721 – 815 
e.Kr.

Jaber Ibn Hayyan var en fremtrædende 
polyhistor: kemiker, astronom, astrolog, 
ingeniør, geolog, filosof, fysiker, farmaceut 
og læge. Han betragtes af mange 
videnskabsmænd som kemiens fader.

Han var den første til at opdage de mange 
syrer, såsom salpetersyre, salt- og svovlsyre. 
Han beskrev mange kemiske processer, som 
fordampning, sublimation og destillation. 
Kemiens historiker, Erick John Holmyard, 
hylder Geber for at have udviklet alkymi til en 
eksperimentel videnskab.

Algoritmi

Algoritmens 
fader

780 – 850 
e.Kr.

Mohammad Ibn Musa Al-Khwarizmi  var 
en af sin tids største videnskabsmænd. Han 
var matematiker, astronom og geograf. Han 
introducerede decimaltalssystemet til verden.

Han bidrog stort til matematikken, da han 
udviklede Algebra (Udledt af ordet Al-Jabr) 
og ”algoritmen”, som han navngav efter sig 
selv. Hans navn stammer fra det spanske ord 
guarismo og ordet algarismo på portugisisk, 
der begge betyder ciffer.

Rhases

(Rasis)
Lægeviden-

skabens fader

65 – 929 
e.Kr.

Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariya Al-
Razi. Han blev betragtet af mange som 
lægevidenskabens fader. Han var den første til 
at skelne mæslinger fra skoldkopper.

Han opdagede adskillige sammensætninger 
og kemikalier, som f.eks. alkohol og petroleum. 
Edward Granville Browne betragter ham som 
den mest originale læge. Han skrev mange 
vigtige bøger, som blev oversat til mange 
andre sprog, inklusive engelsk, såsom ”Al-
Hawi”, den medicinske encyklopædi, Den 
Store Farmakologi, Nyre- og blæresten og 
Oplevelsernes Bog.

Tabel 2: Bidrag til videnskaben af berømte, muslimske videnskabsmænd
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Avicenna

Den moderne 
medicins 
fader 

980-1037 
e.Kr.

Abu Ali Al-Hussein Ibn Sina  er en af det mest 
fremtrædende muslimske lærde i medicin og 
en af de mest berømte muslimske vidensk-
absmænd i verden. Han var en polyhistor og 
forfatter til 200 bøger om videnskab, religion 
og filosofi.

Avicennas to mest berømte værker er: Shifa 
(Helbredelsens Bog), som er en filosofisk e 
cyklopædi baseret på aristotelisk tradition og 
Al Qanun Fi-Tibb (Medicinens Kanon).

Medicinens Kanon er et værk på 14 bind, som 
klassificerer og beskriver forskellige sygdo me 
og udligner deres antagede årsager. Den blev 
oversat til forskellige sprog og blev en stadard 
for medicinske encyklopædier i Europa

gennem 7 århundreder (frem til 1800-tallet).

Al Jazari

1136 – 1206 
e.Kr.

Abul-Iz Bin Ismael Al-Jazari. Han er bedst 
kendt for at have skrevet bogen ”Bogen om 
kundskab inden for innovativ mekanik”, hvor 
han har beskrevet 50 mekaniske apparater, og 
om hvordan man bygger dem.

Al-Jazari er også kendt for at have udviklet 
det største astronomiske klokketårn, som 
anses for at være den første programmerbare, 
analoge computer.

Ifølge Donald Routledge Hill beskrev Al-Jazari 
det mest sofistikerede ur, nemlig stearinlysuret. 
Han opfandt også vanduret og krumtapakslen, 
som forvandler rotationsbevægelse til 
lineærbevægelse.

Avicenna
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Personlig udvikling gennem sport

Muhammed  plejede at motivere sine følgesvende til at 
opretholde en sund krop og lære forskellige typer af sport, 
såsom svømning, bueskydning, ridning og hestevæddeløb.

Udover det deltog han i forskellige væddeløbskonkurrencer 
med sine følgesvende, en sport, som bringer lykke og glæde. 
Det blev berettet af Musnad Ahmad, at Muhammed  
plejede at løbe om kap med 
sin kone Aisha. Hun vandt 
løbet én gang, og han vandt 
løbet andre gange. Denne 
handling reflekterer den fælles 
kærlighed, harmoni og sjov, 
som Muhammed  havde 
med sin kone. (Abu-Dawoud, 2/334, 2578. Ibn-Majeh, 3/149, 1979)

Muhammed  udnævnte et 
område i den vestlige side af 
Nabawi-moskéen i Madinah til 
at være en væddeløbsbane, og 
hestevæddeløb blev afholdt 
her. En moské blev bygget ved 
siden af banen, og den blev 
kaldt for Sabaq-moskéen (altså 
Væddeløbsbane-moskéen).
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Muhammad  sagde: ”Jeg 
sværger ved Gud, at ingen af 
jer er sande troende, førend 
I elsker hinanden. Jeg vil 

fortælle jer noget, og når I gør det, vil I elske 
hinanden. Hils på hinanden regelmæssigt, 
og gør det til en vane”.  (Fortalt av muslim 54)

Og han sagde: ”Ingen af jer er sande 
troende, førend han ønsker for sin 
broder, hvad han ønsker for sig selv”.  
(Fortalt av muslim 2699)

Han sagde også: ”Hvem end, der hjælper sin 
broder med noget svært, vil Gud hjælpe på 
Dommedagen, og Gud vil altid hjælpe den, 
som hjælper andre”. 1 (Fortalt av muslim)

 

Sociale værdier
Muhammad opfordrede folk til at elske hinanden: 

At møde 
hinanden med 

et smil er en 
velgørenheds-

gerning.
Muhammad

At hilse på andre mennesker, er et tegn på fred:   
Muhammed sagde: ”Undervurder aldrig en venlig gerning, 
selv hvis du blot møder andre med et smil”2. Og han sagde: 
”Den, som hilser på andre først, er tættere på Gud end 
andre” 3. Under en anden begivenhed sagde han til én, som 
spurgte om hvordan man skulle opføre sig over for andre:
”Tilbyd folk mad og hils på dem, du kender og dem, du ikke
kender.” 4 (Fortællet af muslimsk 2626)



Muhammed hilste altid hjerteligt på andre: autentiske 
beretninger, så hilste 
Muhammed altid på andre 
med en venlig mine, og 
når han gav hånd, så trak 
han ikke sin hånd tilbage, 
før den anden gjorde det.
Muhammed havde en god 
sans for humor: Han var

en meget munter og optimistisk person. Folk, som omgik
ham, beskrev ham som en dejlig og samtidig beæret og
respekteret person.

Ved adskillige tilfælde lavede han sjov med sine venner,
kone, gamle og børn inklusiv sine egne børn og børnebørn. 

Under Muhammeds tid var ræs (som i væddeløb) 
en meget hyppig aktivitet. Det blev berettet, at 
Muhammed blev set flere gange løbe med sin kone, 
børn og andre børn.

Sjov med en gammel dame:
Det blev berettet, at en gammel dame bad ham om at 

bede for sig, så hun kom i paradiset. 
Muhammed sagde på en ikke-alvorlig 
måde: ”De gamle vil ikke komme ind 
i Guds paradis”. Hun misforstod, hvad 
han sagde, og blev ked af det. Men 
han skyndte sig at uddybe: ”Når du 
kommer til paradis, vil du være ung." 
(Og det vil alle være).
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Sjov med sine venner:  Engang så Muhammed en mand 
ved navn Suhayb (romersk muslim), som havde et dårligt 
venstre øje, og som så ret trist ud, mens han sad og spiste 
dadler. Muhammed ville lave sjov med ham for at muntre 
ham op og sagde til ham: ”Hvordan kan du spise dadler, 

når dit venstre øje er dårligt?” Suhayb indså, at 
Muhammed lavede sjov, og svarede: ”Bare rolig, 
jeg spiser med den højre side af min mund" (den 
side, hvor hans øje stadig fungerede).

Anas bin Malek berettede, at en mand kom til 
Muhammed og spurgte, om han kunne få et lift på en 
kamel. Muhammed sagde: "Du får lov til at ride på en 
hunkamels føl". Manden svarede: ”Hvad skal jeg med et 
kamelføl?”, hvortil Muhammed sagde: "Er alle
kameler ikke hunkamelers føl?"5

Muhammad tog sig af og elskede børn: 
Muhammed lagde mærke til børn. Han plejede at hilse på 
dem og lege med dem. Engang så Muhammed  en lille 
dreng, som var ked af det, fordi hans fugl var død. Selvom 
Muhammed  skulle andetsteds hen, brugte han sin tid 
på drengen for at muntre ham op.6 (Sahih Al-

Bukhari, 8/30, 6129. Muslim 6/176, 2150)

Muhammed  bad forældre om at udtrykke 
deres kærlighed til deres børn ved at kysse 
dem og kramme dem og elske dem alle lige.

Muhammad  omtalte en far, som aldrig kyssede sine 
børn som en ubarmhjertig person.
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”En person, som tror på Gud, bander eller svovler ikke og 
bruger ikke dårligt sprog”. 9

”Had ikke hinanden, og misund ikke hinanden, og vær 
brødre”. 8

Muhammad elskede sine naboer: Muhammed havde en 
jødisk nabo, som ikke ville tage islam til sig, og som 
ikke var særlig rar mod ham. Da denne 
nabo blev syg, besøgte Muhammed  
ham, hvilket gjorde naboen blød om 
hjertet. Muhammed  besøgte også en 
syg, jødisk dreng, som havde arbejdet et 
stykke tid for ham som hjælper eller tjener. 
(Sahih Al-Bukhari, 2/94, 1356)

Muhammed opfordrende til venlighed over for sine 
naboer: Muhammed  fortalte sine følgesvende, 
at ærkeenglen Gabriel fremhævede det at være 
venlig mod sine naboer i høj grad. Muhammed 

 sagde, at hvem end, som tror på Gud og 
Dommedagen, skal være god mod sine naboer.7  
(Sahih Al-Bukhari, 8/10, 6015) 

Ved en lejlighed sagde han til en af sine følgesvende, 
Abu-Dhar: ”Hvis du koger suppe, så kog med noget mere 
vand (lav noget mere), så der bliver nok til at dele med 
dine naboer." (Sahih Muslim, 8/37, 2625) 

Muhammad afskyede dårlige sociale manerer: han 
fortalte under flere lejligheder, at ”de, som udviser gode 
manerer, er tættest på Ham på Dommedagen og vil blive 
elsket af Ham”. Han sagde også:

Vær rar mod

dine naboer
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Ingen hån eller injurier: Muhammed  reciterede 
følgende vers fra Den Hellige Koran (Dette betragtes af 
muslimer som Guds ord og ikke Muhammeds):

”O, I troende, spot ikke (eller nedværdig eller hån) andre, 
da de kan være bedre end jer.

Tal ikke ondt om hinanden, og fornærm ikke hverandre, og 
hvem end, der gør dette, er i sandhed en synder.”

Koranen, 49: 11

Sladr ikke om dårlige nyheder:

”O, I troende,
hvis en person kommer til jer med et rygte, så undersøg først 
rigtigheden af det, så I ikke anklager folk af uvidenhed, så I 

fortryder det, som I har gjort.”
Koranen, 49: 6-7

Ingen dårlige meninger, ond mistanke, spionage eller 
bagtalelse:

”O, I troende,
undgå at nære mistanke, fordi mistanke er en alvorlig 

synd, og udspioner, og bagtal ikke hinanden.
Vil nogen af jer ønske at spise jeres døde brors kød? I 
vil hade det, så frygt Allah, Den Mest Tilgivende og 

Barmhjertige.”
Koranen, 49: 12
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Pli og god opførsel 
Muhammed  værdsatte
god etikette. Han lærte
sine følgesvende, at
etikette er en del
af sit eksempel og
levemåde (Sunnah).
Udover det lægger Koranen også vægt 
på gode manerer og opførsel. Muhammad  
nævnte, at det som plager mennesker (såsom højlydt tale, 
dårlig lugt osv.), også plager englene.
Følgende punkter opsummerer nogle af de ting, som
anses for værende god opførsel inden for islam:

• Tal ikke højt, og gå ikke på en arrogant måde.
• Bliv ikke for længe, når du besøger en syg person. Giv
personen tid til at hvile sig.
• Hvis man har spist hvidløg eller løg, skal man ikke
komme til moskéen, da man derved vil forstyrre de
andre med en ubehagelig lugt eller opførsel (ved f.eks.
at bøvse).
• Vær hjælpsom og giv plads til andre i tætbefolkede
områder eller forsamlinger, hvor det er svært at finde
en plads.
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• Kald på andre med deres navne og deres kælenavne,

som de kan lide.

• Hold hånden over din mund, når du gaber, og velsign 
andre når de nyser.

• Når man taler med andre, skal man bruge de

bedste ord til dem, som de kan lide det. Gode ord er

almisse (velgørenhed) i islam.

• Tal ordentligt til dine forældre, og råb dem ikke i

ansigtet. Sig ikke ondt til dem, ikke engang ”uff” 

(Det mindste negative ord på arabisk).

• Børn skal altid banke på eller få tilladelse af deres

forældre til at gå ind i deres forældres værelse under

visse tider om dagen.

• Hvis du tilbyder vand til andre, skal du være den sidste

til at drikke (almindelig pli).

• Hvis du er inviteret til en middag eller banket, så spis altid 
fra det nærmeste sted og irriter ikke andre.

• Træk ikke vejret i et glas, når du drikker fra det. 

Etikette med kvinder
Sænk jeres blik, glo ikke på kvinder eller

forbipasserende. Muhammad  blev set bøje sig på 
knæ for at hjælpe sin kone Safiya med at kravle op 

på kamelen ved at træde på hans skød.
(Fortalt af Anas bin Malek – Bukhari – 9/20
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Muhammad  respekterede andres meninger:
Når han gav instruktioner til sine følgesvende, der kunne 
forstås på to forskellige måder, plejede han at acceptere 
begge løsningsforslag, hvis de begge kunne løses på en 
lovlig måde.
Under slaget ved That Al-Salassel blev den muslimske 
kommandør Amr Bin Al-Aass kritiseret for at lede en bøn 
uden at have vasket sig først. Muhammed  lyttede til 
hans forklaring og tog imod den. Amr fortalte Muhammed 

, at det var koldt den aften, og at han kunne blive syg, hvis 
han vaskede sig, og derefter ikke kunne lede sin gruppe. 
(Al-Hakim, 1/177, 634. Abu-Dawoud 1/132, 334)

Muhammed opfordrede til rådgivning og demokrati 
(Shura): Muhammed  søgte altid rådgivning hos sine 
følgesvende, selv hos sin kone. Han rådede sine følgesvende 
til at være objektive og tænke rationelt. Han bemyndigede 
dem og involverede dem i beslutningsprocessen.

Anas Bin Malik sagde, at han tjente 
under profeten Muhammad  i 10 
år uden at have brug for at spørge 
ham: ”Hvorfor gjorde du det?” 
og ”hvorfor gjorde du ikke det?”  
(Al-Tirmidhi, 3351)

Muhammad var 

realistisk
 og nem 

at omgås.   
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Da Mekkas ledere, sammen med de 
andre stammer, drog ud for at angribe 
Madinah, foreslog en persisk muslim at 
grave en grøft på den nordlige side af 
Madinah.

På trods af, at det var et fremmed forslag, som aldrig var 
blevet brugt i Arabien, og at det blev foreslået af en ganske 
normal person, overvejede Muhammed det kraftigt. 
Forslaget blev godkendt af størstedelen af muslimerne. De 
gravede en skyttegrav, som var 5,5 km lang og 4,6 meter 
bred.

Dette symbol udtrykker Muhammad Rasul Allah på arabisk (hvilket betyder: 
Muhammad, Guds Sendebud) og er designet på en kunstnerisk måde. Udformet 
af kunstneren Farid Al-Ali.

Under en anden lejlighed (Slaget 
ved Badr) sagde en almindelig 
borger til Muhammed: ”Åh Profet, 
hvis din idé om at slå lejr her ikke er baseret 
på en åbenbaring, må jeg så foreslå at 

rykke os et andet sted?” Personen argumenterede for 
sit forslag, og efter at have vendt sagen med andre tog 
Muhammed imod forslaget. Ligeledes gjorde størstedelen 
af muslimerne, og de flyttede lejren til et andet sted.

    Rådgivning
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Mohammed respekterede folk med en anden 
trosretning:  Muhammed opfordrede sine følgesvende til 
at være venlige og gennemsigtige mod folk med en anden 
trosretning, imens de opretholdte en selvhævdende 
personlighed og klar forståelse af deres egen islamiske tro. 
Muhammed demonstrerede, hvor meget han respekterede 
andre personer på trods af deres religion under adskillige 
lejligheder. Det blev berettet, at han rejste sig af respekt 
for en begravelse, hvor der passerede en flok mennesker 
forbi ham og hans følgesvende med en kiste tilhørende en 
jødisk mand. Muhammed svarede sine følgesvende, som 
spurgte ham, hvorfor han rejste sig for afdøde: ”Han er jo 
et menneske” (uanset race, tro eller social klasse). (Sahih Al-

Bukhari, 2/85, 1312. Sahih Muslim, 3/58, 961)

Religiøs dialog og fredelig sameksistens 
med folk af anden tro: En religiøs dialog kan 
betragtes som en tovejs-kommunikation 
eller diskussion mellem folk med forskellige 
trosretninger og traditioner. Dette gøres for 
at opnå positive resultater samt afskaffelse 
af fordomme,fjendtlighed og opnåelse af forståelse og 
respekt. 

Religiøs

dialog
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I år 632 e.Kr. var Muhammad vært for en 
kristen delegation fra Najran (i Yemen), 
som var kommet til Madinah for at lære 
om islam og

diskutere forskellene mellem islam og 
kristendommen. Muhammed indførte 
nogle regler for, hvordan man skal opføre sig og debattere 
med andre, baseret på Koranens lære, som opfordrede 
til respekt, visdom, fælles forståelse og venlighed. Han 
reciterede følgende vers fra Koranen:

”Og drøft kun med Bogens Folk under udvisning af 
de bedste manerer, medmindre de angriber jer (er 

uretfærdige eller overskrider grænser). Sig (til dem): 
Vi tror på, hvad der er blevet åbenbaret til os og til jer; 

vores Gud og jeres Gud er én, og til Ham underkaster vi 
os.” - Koranen, 29: 46

”Kald (inviter folk) til din Herres vej med visdom 
og med gode manerer, snak med dem med de bedste 
manerer. Din Herre ved bedst, hvem der er faldet fra 

Hans vej, og hvem der har fået vejledning.” 
Koranen, 6: 125

Dialog med 

en kriste
n 

delegation

Arabisk kalligrafi: "De bedste mennesker er 
dem, som gavner andre." 
Gengivet med tilladelse af Hassan Celebi.
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Omar-moskéen og Gravkirken i Jerusalem.

I det gamle Jerusalem har et af historiens 
største eksempler på tolerance efterhånden eksisteret i 
mange århundreder. Det startede, da den islamiske stats 
anden kalif, Omar bin Al-
Khattab, overtog Jerusalem 
(638 e.Kr.) fredeligt, uden 
at spilde så meget som en 
dråbe blod.

Omar blev inviteret af 
Jerusalems ærkebiskop, 
Sophronius, til at bede 
i Gravkirken. Kirken 
er også kendt som 
Genopstandelsens Kirke 

 

Religiøs 

tolerance
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(Anastasis, ifølge østlige, ortodokse kristne). Det er den 
kristne verdens helligste sted. Den omfatter Golgathabjerget, 
hvor Jesus, ifølge de kristne, blev korsfæstet, og gravstedet, 
hvor han blev begravet. Det har været et vigtigt sted for 
pilgrimme lige siden det 4. århundrede, e.Kr.

Omar afslog på en bemærkelsesværdig måde at bede i 
kirken, da han sagde: ”Hvis jeg havde bedt i kirken, ville den 
blive betragtet af muslimerne som en moské eller bedested”.

Omar bad i stedet for nogle meter væk fra kirken. Hans 
handling bekræftede den fredelige sameksistens mellem 
islam og andre religioner. Den bekræftede religionsfrihed 
for alle ikke-muslimer under den islamiske stat.
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Der er opført en moské på det sted, hvor Omar bad for at 
minde folk om denne historiske begivenhed (den blev 
senere kaldt for Omar-moskéen).

Kalif Omar betroede kirkens forvaring til Ubadah Ibn Al-
Samit, en af Muhammeds  følgesvende, som blev den 
første muslimske dommer i Jerusalem. Ubadah døde i 658 
e.Kr. og blev begravet på begravelsespladsen på Den Gyldne 
Ports sydlige del. Dette sted omfatter også Klippekuplen og 
Al Aqsa-moskéen.
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Omars pagt:

Omar skænkede folk i 
Jerusalem en pagt om 
fred og beskyttelse, som 
blev kendt som Omars 
pagt. Den blev sømmet 
fast på moskéens dør og 
hænger der stadig den 
dag i dag.

Omars pagt
I Allahs (Guds) navn, Den Mest Barmhjertige, 

Den Mest Nådige.
Dette er en forsikring om fred og beskyttelse, 

givet af Allahs tjener, Omar, til Ilias folk 
(Jerusalem). Han forsikrede dem beskyttelse af 
deres liv, ejendom, kirker såvel som de syge og 

raske og hele det religiøse samfund.
Deres kirker skal ej overtages, nedrives eller 

fjernes helt eller delvist. De skal ej tvinges i deres 
religion eller skades. Ilias folk skal betale skat 
(Jizia), som byboere gør (muslimer betaler en 

lignende skat, Zakat).
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Handelsetik

Muhammed  opfordrede folk til at handle med hinanden 
ifølge islamiske normer, som forbyder snyd, uetisk handel, 
bedrag, monopol og udnyttelse.

Snyd ikke, og vær ærlig: Handel, salg og køb skal 
være baseret på etik og skal overholdes med ærlighed, 
perfektion og klarhed. Muhammed  sagde:

”Den som snyder, er ikke en af os.”
(altså iblandt de rette troende) Fortalt af Muslim, Abu 
Dawood
Han sagde også: "Gud sender sin barmhjertighed til den, 
som er tolerant, når han køber, når han sælger, og når han 
beder om sine rettigheder.”  
(Gælder for mænd og kvinder – Bukhari, 2076/16)

At lyve eller bryde et løfte er hykleri
Muhammed  sagde:

”Den, som besidder følgende fire (karakterer), 
er en hykler, og den, som besidder én af dem, vil have én 
hyklerisk karakter, indtil han opgiver denne:

 Når han er betroet, forråder han;
 Når han taler, lyver han;
 Når han laver en aftale, bryder han den;
 Når han skændes, opfører han sig på en 
uhensigtsmæssig og fornærmende måde.

INGEN 

hykleri

1
2
3
4
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Fri

handels-

zone

Grunden forblev en gave den dag i 
dag. Følgende billede viser murene, 
som omringer det frie markeds 
område.

Kort tid efter Muhammed kom til 
Madinah, bad han sine følgesvende om 
at købe et stykke land for at gøre det til et 
frit marked. Folk købte og solgte derinde 
uden at betale gebyrer eller andre 
omkostninger. De kaldte det Manakha. 
Grunden forblev en gave til den dag i 
dag. Følgende billede viser murene, som 
omringer det frie markeds område.

Manakha betyder 'stedet, hvor kameler sidder ned på jorden, så man kan læsse 
varer af'.

Væ
rd

ie
r o

g 
pr

in
ci

pp
er

133



Foto af storsultan Quaboos moské I det omanske sultanat.
Udsøgt islamisk arkitektur ses overalt på trælofter, islamiske stenbuer og 
vægdekorationer.
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FODNOTER
1. Riyadh Al-Salihin (183/3), (245/2), Sahih Al-Bukhari (13)

2. Riyadh Al-Salihin (121/5)

3. Riyadh Al-Salihin (858/2)

4. Sahih Al-Bukhari (11)

5. Sahih Al Albani, Abu Dawood, Emam Ahmed og Tirmidhi

6. Riyadh Al-Salihin (862/1), Bukhari (598/10)

7. I en anden overlevering fortælles det, at Profeten Muhammed 
sagde: "Gabriel vejledte mig fortsat til at behandle min nabo 
godt."

8. Riyadh Al-Salihin (1591/1), Sahih Al-Bukhari (6065)

9. Riyadh Al-Salihin (1734/1) (1738/3)

Klippemoskéen i Jerusalem. Billederne er taget af Peter Sanders.

Væ
rd

ie
r o

g 
pr

in
ci

pp
er

135



Kv
in

de
r

Den Blå Moské, Istanbul, Tyrkiet

Kapitel

6

136



Muhammed gav kvinder deres 
rettigheder

Før islam havde kvinder ingen civile rettigheder. Araberne 
foretrak børn af hankøn frem for hunkøn, hvilket 
resulterede i, at mange fædre begravede deres døtre 
levende.

Ingen kønsdiskrimination: Muhammad fordømte 
diskrimination mellem pige- og drengebørn og lærte sine 
følgesvende at elske deres børn og opdrage dem ordentligt 
uanset køn. Faktisk lagde han vægt på at give døtrene mere 
opmærksomhed, indtil de er blevet voksne og gift. 

Kvinder arver ligesom mænd: Før islam havde kvinder
ingen arveret. Muhammed ændrede dette med
succes. Kvinder fik ret til at arve ligesom mænd
gjorde. Det var dog ikke Muhammad , som
skabte det islamiske arvesystem. Han indførte
blot Guds ord (skrevet i Koranen), som fastslår,
at begge køn (mand og kvinde) har ret til at
arve.

Ordet Muhammed skrevet med arabisk kalligrafi på en kunstnerisk måde. 
Ordet ser i virkeligheden således ud . Bogstaverne M og H, som udgør 
første halvdel af ordet Muhammad, er symmetriske med bogstaverne 
M og D, som udgør anden halvdel af ordet Muhammad på arabisk.
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”Kvinder er mænds halve tvillinger”. (Tirmithi, 1/154, 113)
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Sexchikane

Sexchikane

Voldtægt

Voldtægt

Pornografi

AIDS
AIDS

AIDS

Sexovergreb

Uægte børn

Uægte børn

Uægteskabelig samleje

Uægteskabelig samlejeKønssygdomme

Kønssygdomme

Kønssygdomme

Nøgenhed

Kvinder har en unik identitet: En kvinde 
skal ikke betragtes som sin mands 
ejendom. Hun er en fri person med en 
unik identitet. Når en kvinde bliver gift, 
behøver hun ikke at skifte sit efternavn. 
Hendes identitet bliver bevaret, og 
hendes ejendele og rigdom er beskyttet
efter islamisk lov. Når manden dør, betragtes 
kvinden som en af arvingerne og ikke som et
arvestykke til mænd, som det blev gjort før islam.

En kvinde er ikke et sexobjekt:  Prostitution og utroskab 
er strengt forbudt i islam. Muhammad sagde, at når en 
person begår utugt eller utroskab, er vedkommende ikke 
i en tilstand af Iman (troende)  altså troen på Gud har ikke helt 
forplantet sig i hans/hendes hjerte. Derfor føler personen ikke skyld eller 
frygt for Gud, når utugt begås).
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Denne kalligrafi betyder: “Troens højdepunkt er 
gudfrygtighed ”; gengivet med tilladelse af kalligraf Ismail 
Hakki.

”Og nærm jer ikke utugt (ulovlig førægteskabelig eller 
udenomsægteskabeligt samleje). Dette er en skændig 

adfærd og en ondskabens vej”
Koranen, 17: 32
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Hijab og beskedenhed i islam: 
I islam er det at bære tørklæde og 
anstændigt tøj en forpligtelse for 
voksne kvinder. Udover det forbyder 
islam kvinder at udstille deres krop 
eller kvindelighed for offentligheden 
eller som seksuel fristelse.
Firmaer og reklamer, der fremstiller kvindekroppen, så den 
frister seksuelt, er ikke tilladt i slam.
Islamiske lærdomme udelukker de 
midler, som kan være årsag til sexchikane, 
sexovergreb, voldtægt, kønssygdomme 
og andre vederstyggeligheder som 
nøgenhed og pornografi.
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Sexchikane

Sexchikane

Voldtægt

Voldtægt

Pornografi

AIDS
AIDS

AIDS

Sexovergreb

Uægte børn

Uægte børn

Uægteskabelig samleje

Uægteskabelig samlejeKønssygdomme

Kønssygdomme

Kønssygdomme

Nøgenhed
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En ung mand spurgte Muhammed  om tilladelse til at 
begå utugt (have samleje uden for ægteskabet med en 
kæreste eller prostitueret). Muhammed svarede: ”Ønsker 

du dette for din moder?”. Den unge mand 
svarede: ”Nej”. Muhammad  sagde: 
”Ligeledes ønsker andre det heller ikke for 
deres mødre”.

Derefter spurgte han den unge mand 
det samme igen tre gange: ”Ønsker du 

dette for din datter, søster eller tante?”. Hver gang svarede 
den unge mand nej, og Muhammed  gentog som før: 
”Ligeledes ønsker andre det heller ikke for deres døtre, 
søstre og tanter”.

Derefter lagde Muhammed  sin hånd over den unge 
mands hjerte og bad til Gud: ”O, min herre, tilgiv ham hans 
synder, rens hans hjerte, og skænk ham kyskhed”. (Munsad 

Ahmad, 10/5220, 22641)

Gift jer! 
Muhammed opfordrede folk til at gifte sig 
og opbygge et familieliv. Han lærte sine 
følgesvende ædle islamiske værdier, som 
forbød ulovlige seksuelle forhold udover 
andet end et ægteskabeligt forhold mellem en 
mand og en kvinde. (Sahih Al-Bukhari, 3/26, 1905)

Sex uden 

for ægte-

skabet
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Muhammed bemyndigede kvinder: 
Kvinder spiller en stor rolle i samfundet, da de passer og 
plejer den næste generation, som skal skabe samfundet. 
Muslimske kvinder blev bemyndiget til at tage en aktiv 
rolle i samfundet. 
Selvom der var mest behov for at opdrage børn og sørge 
for deres velbefindende, plejede kvinder også at arbejde 
og deltage i det sociale og politiske område.
Muhammed plejede at søge råd hos sin kone angående 
adskillige samfundsanliggender. Muhammad opfordrede 
også kvinder til at tage en ed til de til islamiske værdier 
(ligesom mænd gjorde), da de også er ansvarlige for de 
islamiske love. I sin stræben efter at bemyndige kvinder i 
samfundet, afholdt Muhammed under adskillige tilfælde 
undervisning for kvinder. Han opfordrede dem til at deltage 
i islamiske begivenheder, fester og bøn. Selv tjenestepiger 
kunne spørge Muhammad til råds.

Omsorg for døtre: 
Muhammed understregede flere gange vigtigheden af 
at behandle kvinder godt. Han fortalte sine følgesvende, at 
hvem end der opdrager sin datter ordentligt og frygter Gud 
under sin stræben på at lede dem til troen, han vil træde ind 
i paradis.1
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Kvinden som moder: En mand spurgte 
Muhammed : ”Hvem fortjener min nærmeste 
støtte og selskab?”. Muhammed svarede: ”Din 
mor”. Derefter spurgte manden: ”Hvem så?”. 
Muhammed  svarede: ”Din mor”. Manden 
stillede det samme spørgsmål igen, og 
Muhammed  svarede for tredje gang: ”Din 
mor”. Af ren nysgerrighed spurgte manden 
Muhammed spørgsmålet for fjerde gang (han 
forstod, at Muhammed ønskede den bedste behandling 
for mødrene), og derefter svarede Muhammed : ”Din 
far”. (Altså fortjener din far din nærmeste støtte og selskab 
næst efter din mor).2 (Sahih Al-Bukhari, 2/8, 5971. Muslim, 8/2, 2548)

Kvinden som ægtefælle:  Muhammed  sagde, at hvis en mand 
ikke kan lide en af sin kones egenskaber, så vil han synes godt om 
en anden egenskab. Han sagde også:

Dette var med til at fremme kærlighed, 
harmoni og indbyrdes forståelse.
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Lærde har sagt om ovenstående historie, at der er tre 
pinsler, som moderen skal gennemgå: 1. graviditet, 2. 
veer og fødsel, 3. amning og fravænning.

De troende, som udviser eksemplarisk tro, 
er dem med den bedste opførsel; og de 
bedste af jer er dem, som er gode mod 
deres koner. (Tirmithi, 6/188, 3895)
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Skilsmisse i Islam
Skilsmisse er tilladt i Islam, men kun som 
en sidste udvej, når alt andet er prøvet for 
at redde ægteskabet. Kan skilsmisse ikke 
undgås, bør separationen ske på fornuftige 
vilkår og i venlighed.3

Muhammed elskede sin kone: Cirka to år efter Muhammeds 
kone Khadijah døde, giftede Muhammad sig med Aisha, 
hans nærmeste ven Abu-Bakirs datter. På trods af sin 

loyalitet over for sin afdøde kone, så 
elskede han Aisha og var ærlig over 
for hende. Han blev engang spurgt 
af Amr bin Al-Aas (en af ledsagerne): 
”Hvem er den person, du elsker 
mest?”. Muhammed svarede uden 
tøven: ”Aisha”. (Al-Bukhari, 5/5, 3662)

Vis din kærlighed til din kone: 
Aisha berettede, at Muhammed 
beskrev sin kærlighed til hende som

en stram knude i et reb. Aisha plejede indimellem at spørge 
Muhammed: ”Hvordan sidder knuden?”, og Muhammed 
svarede, for at vise sin kærlighed: ”Knuden er stadig bundet 
og stram, som den altid har været.”

Skilsmisse

”Når en kvinde har ønsket skilsmisse og har udstået sin tid 
(en fastsat ventetid for at se, om skilsmissen var en fejl), 
skal manden enten beholde hende på ordentlig vis eller 
lade hende gå på ordentlig vis (med retfærdighed). Hun 
må ikke fastholdes i ægteskabet med det formål at gøre 

hende fortræd; han, der gør sig skyldig i dette, skader sin 
egen sag." - Koranen, 2: 231
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Muhammed  plejede at bede Aisha om 
at sende noget mad til sin afdøde kone 
Khadijahs venner, hver gang hun tilberedte 
et får.
Muhammed sagde til Aisha, at ingen var 
bedre end Khadijah under hendes levetid, 
fordi hun var den første til at tro på ham, da han modtog 
Guds åbenbaring, da mange folk ikke gjorde dette (nogle 
af hans onkler og slægtninge troede ham ikke). Hun 
støttede ham med sine penge og uden tøven.
På trods af det faktum, at mange folk kan tænke, at 
Muhammads kommentar om Khadijah var med til at 
gøre Aisha jaloux, så var han en fair og loyal 
ægtefælle over for sine koner.

Muhammed udviste eksemplarisk 
loyalitet over for sin afdøde kone: 
Ifølge nogle beretninger så bad 
Muhammed  sine følgesvende 
om at slå hans telt op ved siden af 
Khadijahs grav. Dette var hans tegn på 
kærlighed og loyalitet over for hende..

Dette er ordet Muhammed skrevet på arabisk 
på en kunstnerisk måde, så det ligner en blomst.
Gengivet med tilladelse af kalligraf Farid Al-Ali

Vær

en loyal

ægtefælle
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Muhammad og polygami 

Muhammed indførte ikke polygami: Polygami 
eksisterede uden nogen begrænsninger længe før islam. 
Mænd havde mere end én kvinde – enten som kone, 
samlever eller slave 4. 
Profeten Abraham var kendt for at være gift med Sara, som 
var Isaacs moder, og Hagar, Ishmaels moder. Det blev også 
berettet, at kong Salomon havde mange koner og flere 
hundrede samlevere 5.

Muhammad levede det meste af sit liv med én 
kvinde: Han var gift med Khadijah i næsten 25 
år og var far til 4 piger og 3 drenge. Alle tre 
sønner døde, da de var små. 

Efter Khadijah døde, giftede han sig med en 
fattig, gammel enke ved navn Sawdah. Hendes 
mand døde efter deres hjemkomst fra Abessinien, hvor 
Muhammed  sendte nogle af sine følgesvende hen for 
at søge tilflugt.

Hans ægteskab med Sawdah var en form for støtte til 
hende. Muhammed  var næsten 50 år gammel, da han 
giftede sig med Sawdah, som var ældre end ham.

Gift med

én kvinde

i 25 år
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Muhammed giftede sig med sin nærmeste ledsager, Abu-
Bakrs, datter:  Cirka 3 år efter hans første kone 
Khadijah døde, giftede Muhammed  sig med 
Aisha, hans nærmeste og mest trofaste ven 
Abu-Bakrs datter. Ægteskabet var en ære for 
både Abu-Bakr og Aisha. 

Muhammed giftede sig med sin andennærmeste 
ledsager Omars datter: To år senere mistede Omars datter 
Hafsa sin mand under slaget ved Uhud og blev en enke. 
Omar foreslog, at hun giftede sig med én af hans venner, 

men ingen friede til hende. Derefter 
tog Muhammed  initiativ og friede til 

hende. Ægteskabet var en ære og en 
god støtte for Omar og hans datter 
Hafsa.

Muhammed giftede sig med sin fjendes datter, som 
var muslimsk enke: Ramlah var kendt under navnet Um 
Habibah. Hun var Mekkas øverste mands datter (Abu-
Sufyan). Selvom Abu-Sufyan ikke troede på Muhammed og 
bekæmpede ham i 20 år, konverterede hans datter til islam. 
Hun var en af de muslimer, som udvandrede til Abessinien 
med sin mand og boede der i omkring 15 år. 

Kv
in

de
r

146



Hendes mand konverterede til kristendommen og døde 
der. Hun var nu alene i Abessinien, så Muhammed friede til 
Um Habibah. Hun sagde ja, og de blev gift. Overraskende 
nok tog hendes far islam til sig et år efter.

Muhammed giftede sig med Safiyya, en kvinde fra en 
jødisk stamme:  Bani Al-Nadhir var en jødisk stamme, som 
forrådte Muhammed  og modarbejdede ham. Efter at 
Muhammed  belejrede deres by Khaybar, overgav de 
sig.
Deres leders datter, Safiyya, var iblandt de 
tilfangetagne. Muhammad  løslod hende og 
friede til hende. Hun sagde ja, og de blev derefter 
gift.
Muhammed  beviste over for alle, at han 
intet havde imod det jødiske samfund, men 
undertrykkere skal stoppes uanset race eller tro.
Under adskillige lejligheder og selv efter Muhammeds 

 død, beskrev Safiyaa ham som en kærlig og loyal 
ægtefælle. (Tirmithi, 6/188, 3894. Musnad  Ahmad, 5/2609, 12587)
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Kopteren Mariya:

Samme år sendte Muhammed  et sendebud til Egyptens 
leder, som var kristen, med en besked om at tage islams 
budskab til sig.

Egyptens kristne leder afslog med en høflig undskyldning 
og sendte Muhammed nogle gaver og en læge og en 
tjener ved navn Mariya (Maria). Muhammed  tog imod 
den egyptiske leders gaver. Han giftede sig med Mariya, 
og de fik en dreng, som de kaldte Ibrahim. Ibrahim døde, 
da han var en lille dreng, og Muhammed  sørgede over 
sit tab af sin søn6.
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Før denne åbenbaring havde mænd snesevis af kvinder, 
uden grænser eller betingelser.

Grænser for Profeten Muhammed:  Profeten Muhammed 
var gift med mere end fire kvinder før denne åbenbaring. 
At være kone til Guds sendebud var en stor ære for dem, 
udover at være betragtet som de troendes mødre. Gud 
åbenbarede i Koranen, at disse kvinder helt lovligt var 
gift med Muhammed. Dog kunne 
Muhammad ikke gifte sig med flere, selv 
ikke hvis han blev skilt fra nogle af sine 
koner7.

Muhammed viderebragte Guds bud for at kontrollere 
polygami: Islam forbød ikke polygami, men opsatte 
nogle bestemte regler for det. Det er ikke obligatorisk at 
gifte sig med flere kvinder, men det er tilladt ved særlige 
omstændigheder (f.eks. hvis kvinden er 
ufrugtbar, lider af kronisk sygdom, bliver 
handicappet eller andre grunde).

En mand kan gifte sig med en anden 
kvinde, hvis han kan være respektfuld, 
retfærdig og upartisk. Vers 3, sura 4 i 
Den Hellige Koran siger, at hvis en mand 
ikke er i stand til at behandle siner koner ens, 
skal han kun gifte sig med en. Man bør dog aldrig gifte sig 
med mere end fire.
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Grænser for Profeten Muhammeds koner: 
Det var ikke tilladt for muslimerne at gifte sig med Profeten 
Muhammeds  koner efter hans død, da de blev betragtet 
som de troendes mødre.

I Den Hellige Koran beskriver Gud 
Profetens koner som værende ulig 
andre kvinder (de skulle ses af andre 
muslimer som forbilleder og de 
troendes mødre).
Hvis nogen af Profetens koner begik 
en syndefuld handling, ville hun blive 

tildelt den dobbelte straf. Men hvis nogen 
af Profetens koner adlød Gud og hans
sendebud og udførte gode handlinger, så 
ville de modtage den dobbelte belønning.

Muhammeds koner var frie til at vælge: 
Gud bad Muhammad (Som skrevet i den hellige Koran, 
kapitel 33,vers 28 – 29) om at tildele hans koner to 
valgmuligheder:Enten at frigøre sig (skilles), hvis nogen af 
dem ønskede det verdslige liv og dets gaver eller forblive 
gift medProfeten Muhammad og vie deres liv til islams 
sag. De valgte alle den anden valgmulighed og forblev 
gift med Profeten Muhammed. Efter Muhammeds død 
giftede ingen af dem sig igen.

De valgte alle den anden valgmulighed og forblev gift 
med Profeten Muhammed . Efter Muhammeds  død 
giftede ingen af dem sig igen.

De 

troendes 

mødre
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SLUNOTER
1.  Ifølge andre beretninger sagde profeten Muhammad ; at den 

som har en, to eller tre døtre, og han passer godt på dem (indtil de 
bliver myndige), skal træde ind i Paradis.

2. Koranen lægger i flere vers vægt på, at man skal være god mod 
sine forældre (eksempelvis kapitel 17, vers 23)

3. Se også Koranen, vers 229-232, sura 2.

4. Angående polygami i andre religioner, så var der heller ingen 
grænser, selv i hinduismen. Det var først i 1954, at det blev forbudt 
for en hindu at have mere end én kone. I dag er det den indiske 
lov, der forbyder en hindu at have mere end én kone, og ikke 
skriften.

5. For flere detaljer se Biblen, 32:22-24.

6. Muhammed   var så nedtrykt over sin søns død, at han græd 
foran sine ledsagere. Da han var far, kunne han ikke holde tårerne 
inde. Muhammed sagde til sine følgesvende, at man kun skal sige, 
hvad der behager Gud, og at man skal acceptere Guds vilje.

7. Se Koranen, vers 50- 52, sura 33 om Profeten Muhammeds   
ægtefæller.
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”O mennesker, Vi har skabt jer som mand og 
kvinde og gjort jer til folk og stammer, så at I 

kan lære hinanden at kende. Den mest ansete af 
jer i Guds øjne er den mest gudfrygtige. Gud er 

Altvidende, Altseende.”

 Koranen, 49: 13 (Al-Hujurat)
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Frihed, retfærdighed og beskyttelse
Ingen tvang er en nødvendig regel i islam:
Muhammed  overbragte Guds budskab ved at invitere 
folk til at tro på én Gud og underkaste sig ham. Følgende 
vers i Den Hellige Koran bekræfter valgfriheden for alle 
folk.

Lighed over for alle 
racer: Enhver person 
nyder lighed i Guds øjne 
og under loven, da disse 
tilhører den menneskelige 
race. Gudsfrygt og høj 
moral er de eneste krav for 
overlegenhed i Guds øjne. 
Muhammed  nævnte 
følgende vers:

”Og havde din Herre villet det, ville alle folk i verden tro 
(sammen). Så vil du (Muhammed) tvinge folk til troen?”

Koranen, 10: 99

”Der er ingen tvang i religionen, sandheden (den rette 
vej) har erstattet løgnen (forkerte vej). Og hvem end, der 
forkaster ondt og tror på Gud, har trykket den hånd, som 

aldrig slipper. Og Gud er den Althørende, Altvidende."
Koranen, 10: 256

Kapitel 7
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”Din Herre er én. Alle mennesker nedstammer fra 
Adam, og Adam var skabt af jord. En araber er ikke 
overlegen over en ikke-araber, og en ikke-araber er 
ikke en araber overlegen undtagen ved gudsfrygt 
og gode handlinger.”1 (Musnad Ahmad 10/5586, 23972)

At gøre noget i strid med 
islams regler skal straffes ved 
at befri en slave eller købe en 
slave fra en anden og derved befri ham/hende. At slå eller 
mishandle sin slave uden nogen rimelig grund krævede 
også, at man skulle befri dem for at have begået sådan 
en synd.2 Dette fortsatte, indtil slavehandel gradvist blev 
udryddet.

Muhammed  motiverede de troende til at befri slaver 
for Guds skyld. Under en lejlighed så Muhammed  en 
person ved navn Abu Mas’ud Al-Badri slå og piske sin 
slave. Muhammed  sagde med fast stemme til ham:

Muhammed ønskede at udrydde slaveri:

Slavehandel eksisterede før Muhammeds tid.

Faktisk var det en del af det 
sociale system, ikke kun i 
Arabien, men også i hele 
verden. Der var mange, som 
havde slaver.
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”Du bør vide, at Gud er mere magtfuld, end du er over 
for denne slave.” Abu Mas’ud blev rolig og sagde til 
Muhammed  på en undskyldende måde: ”Jeg vil løslade 
ham for Guds skyld”. Muhammad  sagde til ham: ”Hvis du 
ikke havde gjort det, ville helvedes ild ramme dit ansigt”3. 

(Sahih Muslim, 5/91, 1659)

Troende er brødre, uanset race:  Under sin sidste tale 
sagde Muhammed  disse ord til over 100.000 mennesker:

Alle folk er lige for loven: Muhammed  
understregede, at alle skal respektere loven, 
hvorimod forbrydere skal straffes, uanset social 
status. Når loven opretholdes retfærdigt, kan 
folk lide retfærdighed og sikkerhed.

”Oh, folk, de troende er brødre. Ingen må tage fra sin brors 
ejendom uden hans samtykke. Har jeg leveret budskabet? 

Oh, Allah, vær mit vidne.

Lad være med at slå på hinanden. 
Sandelig har jeg efterladt mig noget, som 
I vil efterleve, så I ikke skal længes efter 
mig: Guds Bog og mit eksempel. Har jeg 
leveret budskabet? Oh, Allah, vær mit vidne”. 
(Al-Hakim, 1/93, 317. Al-Bayhaqi, 6/96, 11640)
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Eksempelvis er tyveri og røveri et 
angreb på folks ejendom. Forbrydere 
må derfor straffes, uanset race eller 
social status. Muhammed  sagde, at 
ingen er hævet over loven, selv ikke 
Muhammeds egne slægtninge. Han 
nævnte, at han ville straffe selv sin egen elskede datter 
Fatima, hvis hun stjal.4

Døm med ret; Historien om To’mah og en jødisk mand: 
Under en lejlighed stjal en arabisk mand ved navn To’mah 
bin Ubayriq et metalskjold, som var en del af en rustning, 
og gemte det hos sin jødiske ven. Den jødiske mand blev 
tiltalt for at have stjålet skjoldet, men afviste dette og 
beskyldte To’mah.

Da man endnu ikke vidste, hvem 
gerningsmanden var, sympatiserede 
mange arabere med To’mah og 
forsøgte at få Muhammed til at vende 
sagen mod den jødiske mand. Men 
islamisk ret blev fuldført; To’mah blev 
erklæret skyldig, og den jødiske mand blev frifundet. 
Af denne begivenhed blev følgende vers åbenbaret:  
(Al-Hakim, 4/385, 8256. Tirmithi, 5/128, 3036)
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De forældreløses rettigheder:
Muhammed  leverede Guds
befalinger om forældreløse. Den
hellige Koran befaler folk at være
gode, retfærdige og beskyttende
over for de forældreløse.

Kvinders ret og pligt:
Under sin afskedstale sagde Muhammed
følgende ord: 

"I sandhed skal de, som grådigt tilraner sig de 
forældreløses ejendom, kun få ild i deres maver, for de 

skal riste og brænde i helvedes ild."
Koranen, 4: 10

”Oh, folk, det er sandt, at I har rettigheder 
over jeres koner, men de har også [rettigheder] over jer. 

Husk at I har taget dem til ægtefæller under Guds tillid 
og med Hans tilladelse. Behandl jeres kvinder godt, og 
vær gode mod dem, da de er jeres partnere og betroede 
hjælpere.” (Sahih Al-Bukhari, 6/27, 5185. Muslim, 4/178, 1468)

”Vi har sandelig nedsendt Bogen til dig, for at Du kan 
dømme folk med, hvad Gud har vist dig. Vær ikke en 

forkæmper for de svigfulde.” - Koranen, 4: 105
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Aflever det betroede til dets rette ejermand:  
Muhammed blev bedt om at lede en begravelsesbøn 

for en person, men først spurgte han 
sine følgesvende: ”Har denne mand lånt 
nogle penge eller er blevet betroet noget, 
som tilhører andre?”. De svarede ”ja”, så 
Muhammad bad dem om at aflevere de

betroede midler til deres rette ejermænd. Derefter ville 
han bede for ham. Vers 58, sura 4 i Den Hellige Koran siger:

Muhammed sagde:

”Jeg og den person, som tager sig af 
en forældreløs, vil komme i Paradiset 
sådan her,” mens han lagde sin pege- og 
langefinger sammen.5 (Sahih Al-Bukhari, 7/53, 5304)

Omsorg 

for 

forældreløse

Økonomisk retfærdighed og udryddelse af udnyttelse og 
monopol: Muhammed  opfordrede til konstant fordeling 
og omløb af nationens rigdom iblandt folket. Muhammed 

 understregede vigtigheden af 1: forbud mod åger, 2: 
obligatorisk fordeling af arv af en afdød persons ejendele 
iblandt slægtninge af begge køn og 3: begrænsning på 
testamente (der må ikke gives mere end 1/3 af værdierne 
mellem individer eller en part, som ikke er berettiget til det).

”Gud påbyder jer at levere betroet gods tilbage til 
ejermanden, og at I dømmer med retfærdighed, når I 

sidder til doms. Udmærket er det, som Gud formaner jer 
til. Gud er den Althørende, Altseende.”
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Muhammed besøgte en af sine 
venner efter sygdom. Manden 
sagde, at han var meget rig, og at 
han kun havde en datter som arving. 
Han spurgte Muhammed, om han 
kunne efterlade 2/3 af sine rigdomme 
til velgørenhed? Muhammed sagde nej. 
Manden spurgte så om halvdelen var i 
orden? Muhammed sagde nej. ”Hvad så med 
1/3,” spurgte manden? “1/3 er passende, og 1/3 
er meget,” svarede Muhammed. ”Det er bedre at 
efterlade ens arvinger rige end at efterlade dem 
fattige og i nød”.
Ingen åger i islam:
Muhammed  sagde: ”Gud har forbudt jer at begå åger, så 
fremover skal der gives afkald på alle renter. Jeres kapital er 
jeres egen. I skal hverken begå eller lide uret. Allah har sagt, at 
der ikke skal være noget åger (renter).”

Dette er ordet Muhammed skrevet på arabisk i en 
formativ stil og derefter gentaget på en kunstnerisk 
måde. Gengivet med tilladelse af kunstner Farid 
Al-Ali.

”De, som lever af åger, skal på Dommedagen opstå som 
dem, der lader sig forføre af djævlen. Dette, fordi de 

hævder, at åger er det samme som handel. Dog tillader 
Gud handel og forbyder åger.”

Koranen, 2: 275
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Æresdrab og blodsudgydelse er 
forbudt: Muhammed afskyede 
blodsudgydelse, blodhævn og 
hævntogter. Under sin afskedstale 
sagde han: 

Agtsomt og uagtsomt manddrab: Et bevidst mord skal 
gengældes, og morderen skal straffes. 

Men hvis man derimod slår ihjel ved en 
fejltagelse og forårsager tilfældig død, skal 
man betale kompensation til afdødes 
familie. Under Muhammeds tid svarede 
en kompensation til hundrede kameler. 

Muhammed  sagde, at den, som forlanger 
mere, er et uvidende menneske.

Bekæmp kun dem, som bekæmper dig: 
Muhammed lærte sine følgesvende at være selvhævdende 
over for deres fjender – hverken  underdanige 
eller aggressive. Han kunne ikke undgå 
at betræde slagmarken ved udkæmpede 
slag. Muhammed satte regler op for, hvordan 
man skulle tage del i et slag og forholde sig til 
krigsfanger.
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”Enhver ret opnået ved massemord før islams dage skal 
der hermed gives afkald på. Og den første ret, jeg afskaffer, 
er den, som blev opnået ved drabet på Rabiah ibn al 
Harith ibn Al Muttalib.” (en af Muhammeds slægtninge).  
(Tirmithi, 5/167, 3087. Ibn-Majeh, 4/243, 3055)
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Han lærte muslimerne ikke 
at slås mod civile eller slå 
børn, kvinder og gamle ihjel. 
Han bad dem om heller ikke 
at ødelægge omgivelserne 
eller træerne. 

Han mindede dem om, 
at deres involvering i 
kamp skulle foregå af 
selvhævdende grunde og 
for Guds skyld, da Han ikke 
kan lide syndere. Vers 190, sura 2 i Den Hellige Koran 
fortæller om de basale regler for at føre krig mod fjender 
og aggressorer. Den siger helt klart:

Muhammed anså selvmord som værende en stor synd:
Muhammed sagde følgende ord: 

”Den,som dræber sig selv med et 
stykke metal, vil på dommedagen 
genopstå med det samme stykke 
metal i hånden og dræbe sig selv 
for evigt i helvedesilden med det, 

og hvem end, der dræber sig selv 
med gift, 

DRÆB IKKE 
civile, børn, kvinder,  og 

gamle

ØDELÆG IKKE
omgivelser  

og træer

”Og kæmp for Guds sag mod dem, som bekæmper dig, 
og gør jer ikke skyldige i aggression. Gud kan ikke lide de 

aggressive.”

Begå

ikke

selvmord
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”Derfor har vi pålagt Israels børn; Den, som 
dræber et menneske, som ikke har begået 
mord eller modbydelige forbrydelser, for 
ham vil det være, som havde han dræbt 

hele menneskeheden. Og den, som redder et 
menneske, for ham vil det være, som havde han 

reddet hele menneskeheden.”
Koranen, 5:32

vil på dommedagen genopstå med den samme gift i 
hånden og sluge den for evigt i helvedesilden. Og hvem 
end, der kaster sig ud fra et bjerg, vil vedkommende gøre 
det samme i helvedesilden for evigt.”6

Menneskelivets ukrænkelighed og hellighed:
Da Gud er livets skaber og den eneste, som kontrollerer 
det, så ejer han alle skabningers liv. Gud siger i Koranen, 
i henhold til det første mord i historien begået af Kain, 
Adams søn, da han dræbte sin bror Abel:
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Muhammed fordømte vold: 
Muhammed leverede aldrig Guds 
budskab eller fremhævede sin 
religion med vold. Selvom han 
oprettede en islamisk stat i Madinah, 
brugte han aldrig det lille muslimske samfund i Mekka til at 
lave ballade eller dræbe sine fjender. Faktisk bad han sine 
følgesvende i Mekka om at respektere den sociale orden 
og det samfund, de levede i.

Ingen

vold

Muhammad lærte de troende, at når venlighed og mildhed 
bliver anvendt, vil det bringe glæde og gode resultater. 
Han lærte dem også, at grovhed og modbydelig opførsel 
ødelægger enhver sag. Fortællet af muslimsk
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Islamisk kalligrafi lavet af den tyrkiske 
kalligraf, Hassan Chelebi til et vers i Den 
Hellige Koran. Gud siger til menneskene: 
"Når du dømmer blandt mennesker, så skal 
du dømme med retfærdighed." Vers 58, 
sura 4.

Islamisk kalligrafi lavet af den egyptiske 
kalligraf Isaam Abdul Fattah til et vers I Den 
Hellige Koran. Gud siger til menneskene: 
”Og ingen, som bærer en byrde, skal bære 
en anden mands byrde (på Dommedag)”. 
Del af vers 15, sura 17. 
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Tegnet viser ordet Muhammed skrevet på arabisk på forskellige 
måder. Gengivet med tilladelse af Farid Al-Ali.

SLUTNOTER
1. Nelson Mandela, det demokratiske 

Sydafrikas første præsident sammen med 
afdøde professor Fathima Meer (muslimsk 
aktivist og frihedskæmper, 1928 – 2010). De 
repræsenterer kampen for et demokratisk 
og frit Sydafrika, hvor alle mennesker lever 
sammen som én nation, forenet på trods af deres forskellighed.

2.  Riyadh Al-Salihin (1603/4), (1605/6)
3. Profeten Muhammed indikerede, at Allah på Dommedagen 

ville straffe dem, som ikke betalte folk ordentligt for deres 
arbejde. Muhammed uddybede, at pengene skulle falde, inden 
arbejdernes sved var tørret.

4: For mere information om islamisk lov, se venligst http://www.
islamreligion.com/category/110/

5: Sahih Al-Bukhari (34/8)
6: Sahih Al-Bukhari (5778) og Sahih Muslim (109)
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”Enhver muslim der planter 
et frø der vokser til noget, 
mennesker eller dyr eller 
fugle kan drage fordel af eller 
spise af det, betragtes denne 
handling som en Sadaqa".   
(En velgørenhed, der belønnes af 

Gud). 1  Muhammed 

(Bukhaari, 2320) and (Muslim,1188)

Muhammads lærdomme om 
bevarelse af miljøet

Muhammed opfordrede til en grøn verden: 
Muhammed   opfordrede til en grøn verden og forbandt
miljøets bevarelse med Guds glæde og tilfredshed. Da hele
verden er Guds rige, må mennesket ikke forårsage skade
på jorden. At skade miljøet (jord, planter, dyr og luft) og
spilde dets resurser er ikke acceptabelt. 

Kapitel 8
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Naturens resurser er i perfekt balance:
Muhammed  lærte sine følgesvende, at alle naturlige 
resurser er skabt af Gud og blev placeret af Ham i perfekt 
balance. Gud sagde i Den Hellige Koran:

Folk har lige meget ret til naturens resurser: 
Naturens resurser er Guds gave til hele 
menneskeheden. Ingen kan gøre 
krav på dem. Det blev berettet, at 
Muhammed  sagde, at folk har 
lige ret til vand, græs (grønne 
områder) og ild (energi), 
med undtagelse af det, 
som officielt er blevet 
privatiseret.

”Sandelig er alt, som vi har skabt, i balance.” 
”Og alt er skabt af Ham i balance.” 

”Allah har gjort alt perfekt.”
Koranen, 54: 49; 13: 8; 27: 88

Bidrag ikke til forurening

Bidrag ikke til forurening

Spild ikke naturens ressurser

Værdisæt

Genbrug så meget som muligt
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Fauna og flora er Guds værk
”Priset være Allah, den bedste skaber!”

Gør aldrig skade: Muhammed 
 satte én generel regel op 

for beskyttelse af naturens 
resurser, bevarelse af miljøet 
og folks sikkerhed, da han 
sagde til sine følgesvende:

”Tro (på Gud) kan fordeles 
på mere end 70 måder, 
hvor troen på én Gud er 
den højeste gren. Den 
laveste form for tro er at 
fjerne forhindringer fra 
folks veje."4

Muhammad 

Dette er ordet Muhammed skrevet på arabisk på 
en kunstnerisk, kalligrafisk måde. 
Det ligner grønne blade fra et træ.
 

”I må ikke skade eller blive 
skadet”.

Koranen 23: 14
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Muhammed understregede vigtigheden af rationering 
af vand og fordømte spild og overforbrug:  
Muhammed  fortalte 
en ledsager (som var 
ved at vaske sig), at 
han ikke skulle spilde 
vand, selvom han 
vaskede sig ved en 
rindende flod.

Ved en lejlighed sagde 
Muhammed  til sine følgesvende, at de ikke måtte 
forurene vand eller urinere i det.

Bidrag positivt til miljøet: Muhammed  opfordrede folk til 
at blive ved med at bidrage positivt til miljøet, selv hvis hele 
universet faldt sammen, og alt liv var ved at ende på denne 
jord.

”Ud af vand skabte Vi alle levende skabninger.”

”Sandelig er de ødsle (overforbrugere) djævlens brødre, 
og djævlen er utaknemmelig overfor sin herre.”

”Spis, og drik uden at ødsle. For Han kan sandelig ikke 
lide de ødslende (dem som spilder og overforbruger).”

Koranen, 21:30; 17:27; 7:31

Gud siger i Den Hellige Koran:
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Han sagde: ”Hvis timen kom (det 
verdslige livs ende), og nogen 
havde et frø i hånden, som de skulle 
til at plante, så lad dem plante det”7. 
(Musnad Ahmad, 5/2727, 13100)

De gudstroende er forpligtet til at passe på 
miljøet og beskytte det. Gud kan ikke lide 
dem, som forårsager skade (på jorden) og 
ødelægger dets kvæg og afgrøder8.

”Stræb, midt i alt, som Gud har givet dig, efter den evige 
bolig. Dog, glem ikke din andel i denne verden, og gør 

godt, som Allah har gjort godt mod dig. Skab ikke ufred på 
jorden. Allah kan ikke lide dem, som gør skade.”

Koranen, 28: 77

Bidrag 

positivt til 

miljøet

M
ilj

ø

171



Muhammed  opfordrede til etisk behandling af dyr: 
Han var imod tilbageholdelse og indespærring af dyr uden 
nogen rimelig grund. Han kunne heller ikke lide piskning af 
dyr eller at slå dem i hovedet. Han lærte folk på forskellige 
måder, hvordan man behandler dyr godt. (F.eks. direkte 
instruktive måder, indirekte måder gennem historier og 
praktiske måder ved at gribe til handling under virkelige 
hændelser).

Alle dyr og skabninger har et samfund, ligesom vi 
mennesker:

M
ilj

ø

Dyrevelfærd

”Der er ikke noget dyr eller skabning (som lever og 
bevæger sig) på jorden, end ikke et flyvende væsen, 

som ikke udgør et samfund som jer. Vi har ikke overset 
noget i Bogen, og de (alle skabninger) skal samles hos 

deres Herre.”
Koranen, 6: 38
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HALAL betyder mere end bare 
halalmad:  Muhammed  lærte sine 
følgesvende, at ingen ret havde til at 
dræbe noget dyr, medmindre de blev 
befalet af Gud til det. Det var kun med 
Guds tilladelse (til hvem alle dyr tilhører), 
at visse dyr måtte slagtes for at spises af mennesker. Kun 
planteædende dyr må slagtes til spiselige formål (køer, får, 
kyllinger og fugle, som ikke spiser kød), dog ikke grise.

Muhammed  lærte sine følgesvende, at lovlig (HALAL) 
slagtning af dyr skal foregå mindst smertefuldt som 
muligt: F.eks. må dyret ikke slagtes med en sløv kniv (den 
skal være skarp). Et dyr må ikke dræbes med en sten eller 
slagtes, mens et andet dyr kigger på. Muhammed  sagde 
til en person, som var ved at slagte et dyr foran et andet: 
”Ønsker du at dræbe det andet dyr to gange?” (Al-Hakim, 4/231, 

7658)

Halal-

kød
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Ved en lejlighed sagde 
Muhammed  nogle ord 
til en person angående 
ordentlig behandling af dyr. 
Han fortalte ham, at hans 
kamel ”klagede” til ham, fordi
han havde læsset mere på 
den, end den kunne bære. 
(Abu-Dawoud, 2/328, 2549)

Under en anden lejlighed sagde Muhammed  til sine 
følgesvende: ”Hvem end, der har fanget denne fugls 
unger, skal aflevere dem tilbage til deres moder (som løb 
rundt som en hovedløs høne)." (Abu-Dawoud, 3/8, 2675, 4/539, 5268)

Etisk behandling

af dyr

M
ilj

ø

174



Muhammed lærte folk om mildhed mod dyr i praksis: I 
året 627 e.Kr. ledte Muhammed sine følgesvende til Mekka 
for at udføre Umrah (religiøse ritualer og tilbedelse). 
Muhammed  tog en omvej med hele konvojen, fordi 
han ikke ville skræmme en hunhund, som lige havde født 
et sted længere fremme. Det sted var tæt på et område 
kaldet Hudaybiyah (som stadig er kendt ved dette navn i 
dag i Saudi-Arabien). (Sahih Al-Bukhari, 3/132, 2466. Muslim, 7/44, 2244)

Under en anden lejlighed, fortalte Muhammed  om en 
kvinde, som Gud havde straffet, fordi hun holdt en kat 
indespærret indtil dens død. Hun fodrede den ikke eller 
lod den løbe frit. (Sahih Al-Bukhari, 3071)
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”Sig, O, folk, jeg er Allahs (Gud) 
sendebud til jer alle fra Ham, hvis 
herredømme omfatter Himlene og 

Jorden! Der er ingen Gud undtagen 
Ham (Allah)! Han giver liv og død. Tro 
på Gud og Hans sendebud, Profeten fra 
folkene, som tror på Gud og Hans ord. 
Følg Ham, så I kan finde den rette vej.”

Koranen, vers 158, sura 7 (De høje stader)
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Guds mirakel til Muhammed
Mange lærde tror, at Muhammeds 
mission om at videregive Guds budskab 
og få folket til at tro var den sværeste 
mission af alle de andre profeter og 
sendebuds missioner. Det største 
mirakel, som han bragte, var Koranen, 
som blev skrevet på originalt arabisk 
som en guddommelig åbenbaring fra 
Gud.

På trods af den modstand, han mødte fra sit eget folk, som 
talte arabisk, videregav han også Guds budskab uden for 
Arabien, hvor han inviterede nationer og samfund med 
forskellige sprog, kulturer og religioner til at tage imod islam.

 

Hvorfor betragtes Den Hellige Koran som et evigt mirakel? 
Ulig andre fysiske mirakler, som blev bragt af sande profeter 
og sendebud, og som kun blev set af folk, der levede på 
deres tid, betragtes Den Hellige Koran som et evigt 
mirakel af muslimerne, da den kan røres, ses, læses og 
videregives fra den en generation til en anden.

”Reflekterer de da ikke over Koranen? Hvis den havde 
stammet fra en anden Gud end Allah, så ville de have 

fundet mange modsigelser i den!”
Koranen, 4: 82

Kapitel 9
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Muslimer betragter Koranen som 
Guds ord og Hans evige besked til 
hele menneskeheden. De tror på, at 
det er den eneste bog med Guds ord, 
hvor der ikke er blevet omskrevet 
noget fra hans profet eller andre. 
Vers 88, kapitel 17 siger:

”Sig (Muhammed): ”Hvis hele menneskeheden og alle 
jinnerne samledes for at skabe en bog lig denne Koran, ville 

det ikke lykkes dem, om så de hjalp hverandre.” 
Koranen, 4: 82

Mirakuløs bevarelse af Koranens tekster: Den nuværende 
Koran er identisk med den, som blev åbenbaret til Profeten 
Muhammed . Den blev i starten lært udenad af de fleste 
religiøse muslimer (ord for ord og bogstav for bogstav).

Efter Muhammeds  døde blev hele Koranen samlet i én 
bog, da Abu Baker As-Siddiq blev den første islamiske kalif. 
Der blev fremstillet adskillige autentiske kopier af den, 
som blev udgivet i flere islamiske stater og regioner, da 
Othman Bin Affan blev den tredje kalif, 13 år efter Profeten 
Muhammeds  død.

Dette er en del af et vers i Koranen. Gud siger til sit folk: ”Kald på 
mig, og jeg vil svare”.   Vers 60, sura 40 (Tilgiveren)
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Dette gentagelseskoncept, Tawatoor, bekræfter Koranens 
ægthed, da den samme tekst blev fortalt af forskellige 
grupper af folk og givet videre fra én generation til anden 
uden nogen modsigelser eller uoverensstemmelser.

Koranens særprægethed: 
Det skal her noteres, at 
Muhammeds lærdomme 
og citater ikke blev blandet 
sammen med Koranen (som 
kun indeholder Guds ord 
uden nogen menneskelig 
indblanding). Muhammads 
lærdomme og citater blev 

samlet i bøger, som kaldes for Profetens Sunnah og Hadith. 
De indeholder hans citater, levevis og forklaringer på 
Bogen (Den Hellige Koran).

Sammenligning mellem Hadith-bøgerne og andre 
hellige bøger: De fleste hellige bøger fra andre religioner 
er forfattet og skrevet af mennesker med egne ord og 
sætninger. Da Hadith-bøgerne blev samlet af muslimske 
lærde og indeholdt Muhammads egne lærdomme og 
citater, ser mange forskere 
dem som lig de andre 
hellige bøger.

Eksempelvis blev Biblen 
skrevet gennem en 
periode på 1.400 til 
1.800 år af 40 forskellige 
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Mirakuløs bevarelse af måden, hvorpå man reciterer 
Koranen: Når der reciteres eller læses i Koranen, nævnes 
udtrykket ”Tajweed” ret ofte for at beskrive den viden, som 

er forbundet med, hvordan man 
læser Den Hellige Koran.
Muslimer tror på, at det ikke kun 
var Koranens tekster, som blev 
mirakuløst bevaret, men også den 
stil, som Muhammad  og hans 
ledsagere læste den i.
Stilen, hvorpå man reciterer 
Den Hellige Koran, er blevet 

dokumenteret af fortællerne og læserne, helt tilbage fra 
da de hørte den fra Muhammed  indtil i dag. (Dette er fra 
hele den islamiske verden og fra generation til generation 
indtil i dag).
 
Det menes, at Tajweed er en meget unik 
form for videnskab, som ikke findes 
hos andre religioner. Den viser den 

forfattere. Det er en samling af 66 forskellige bøger delt 
op i to dele: Det Gamle Testamente (39 bøger) og Det Nye 
Testamente (27 bøger).1

Muhammed sagde tydeligt, at det, han reciterede som Koranen, 
er Guds egne ord og ikke sine egne ord. Den Hellige Korans sprog 
indikerer, at Gud taler til hele menneskeheden. Den bruger ret ofte 
stedordet ”Vi” med verber og bydeordet ”Sig” (f.eks. Sig, O Muhammed 
til dem). Muhammed understregede, at når han reciterede Koranen, 
var det Guds ord, ikke hans.
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højeste form for opmærksomhed givet af 
Muhammeds  ledsagere for at bevare 
den måde, han reciterede Den Hellige 
Koran (Guds ord) på, ord for ord.

Koranens mirakuløse sprog: Den Hellige 
Koran blev åbenbaret på det originale 

arabiske sprog. Muslimske lærde mener, at arabisk er alle 
andre sprog overlegne, da det har et stort ordforråd og et 
højt grammatisk niveau.

Dette viser, at det arabiske sprog kan være mere præcis 
end alle andre sprog, når det kommer til at beskrive Guds 
ord. Eksempelvis har det arabiske alfabet 28 bogstaver, 
hvoraf nogle ikke findes hos andre sprog, såsom Dhad, 
som er et tungt D, og Tau, et tungt T.

Der kan laves over 100 afledninger fra hvert originalt ord, 
og det arabiske sprog når derfor op på over 6 millioner 
ord. Dette er det største antal ord per sprog i verden.

Tajweed

En unik 

videnskab
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Mirakuløse videnskabelige fakta i Koranen

The Big Bang og universets skabelse:
På Muhammeds  tid var der ingen, der kendte til 
universets skabelse, planeternes bevægelse, eller om 

jorden var flad eller rund. 
Muslimerne tror på, at kun 
Gud, Skaberen, kender til alt 
dette.
For 1.400 år siden nævnte 
Koranen (på mirakuløs vis) 
skabelsen af universet, 
månens og solens bevægelse, 
jordens rotation og dagens 
og nattens skiften.

Moderne videnskab forklarer jordens skabelse ved hjælp 
af ”Big Bang-teorien”, som man har regnet ud gennem flere 
årtiers iagttagelser og eksperimentelle data. Big Bang-
teorien går ud på, at hele universet var én stor masse, 
hvorefter én stor eksplosion forårsagede skabelsen af 
galakserne ud af nogle gasskyer. 
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Universets udvidelse: I 1925 fandt den 
amerikanske forsker Edwin Hubble ud 
af, at stjernerne bevæger sig væk fra 
hinanden, hvilket vil sige, at galakserne 

og hele universet udvider sig. Det er også 
et grundlagt videnskabeligt faktum, at 

planeterne bevæger sig i ellipseformede baner 
om solen og drejer om deres egne akser.

Man vil blive overrasket over ligheden mellem den 
moderne videnskabs opdagelser og det følgende vers i 
Den Hellige Koran, som blev reciteret af Muhammed  for 
mere end 1.400 år siden, og som er blevet bevaret indtil i 
dag:
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”Indser de vantro ikke, at Himlene og Jorden var tætte 
masser, og at Vi skilte dem? Og af vandet frembragte Vi alt 

levende. Vil de da ikke tro?”  

Vers 30, sura 21 (Profeterne)

”Han, Den Almægtige Gud, vendte sig mod himlen, da den 
var røg og damp, og sagde til den og jorden: Kom sammen 
villigt eller modvilligt, og de svarede: Vi kommer villigt.”    

Vers 11, kapitel 41 (Fussilat)

”Og det er Ham, som skabte natten og dagen og solen og 
månen. Alle svømmer (flyder) de i hver deres bane.”

Vers 33, sura 21 (Profeterne)

”Med kraft byggede Vi himlene, og Vi udvider dem fortsat.”
Vers 47, sura 51 (Thariyat)
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”Han skabte jer i jeres mødres maver, skabelse efter skabelse 
i trefoldig mørke. Dette er Allah, jeres Herre. Ham tilhører 
herredømmet. Der er ingen anden Gud end Ham. Hvordan 

kan I da ledes bort?”
Koranen, 39: 6

Moderne videnskab siger, at der er tre 
mørke lag, som dækker fosteret, og som 
yder robust og stærk beskyttelse under 
embryonet; 1: moderens indre mavevæg, 
2: livmodervæggen og 3: den amino-
korioniske membran.

Embryologi og skabelsen af mennesket: Muhammad  
reciterede følgende mirakuløse vers op, som fortæller om 
menneskets skabelse. Denne form for viden kendte man 
ikke engang på hans tid, og viden om embryologi blev først 
opdaget efter 1.400 år.
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Overraskende nok er fosterets udvikling ifølge 
Den Hellige Koran magen til den opdaget af 
medicinvidenskaben. Det blev også opdaget, 

at knogler skabes 
før kød, præcis som 
nævnt i ovenstående 
vers.2

”Vi har sandelig skabt mennesket ud af ler 
(våd jord), hvorefter Vi lagde ham som en 

dråbe sæd i sikker forvaring; Derefter lavede 
vi dråben om til en klump størknet blod, og 

ud fra denne klump lavede Vi knogler og 
dækkede dem derefter til med kød og skabte 

den en anden.”

Koranen, 23:12-14

Menneskets 
skabelse beskrives 
mirakuløst i det 
følgende vers fra 
Koranen.
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Udover det har videnskabsmænd fundet ud af, at fosterets 
høresans udvikler sig i moderens mave før synssansen. 
Dette passer med rækkefølgen i Koranen. Vers 9:32, vers 
2:76 og 78:23 refererer alle til høresansen før synssansen. 

”Priset være Allah, den bedste skaber.”
Koranen, 23:14

Mirakuløse tællinger af år: Vers 25, 
sura 18 (Hulen) i Koranen fortæller 
om de syv sovende og siger, at de 
sov 300 år i hulen og 9 år yderligere. 

Ingen på Muhammeds tid vidste, hvorfor der ikke blev sagt 
309 år i stedet for ovenstående udtryk.

I Arabien kendte man heller ikke forskellen mellem 
månekalenderen og sol/den gregorianske kalender. 
Måneår er 11 dage kortere end solår. Det utrolige faktum 
er, at på 300 år, er der en forskel på 9 år mellem måneår og 
solår.

Den Hellige Koran indeholder omkring 80.000 ord. 
Den er sammensat af 114 suraer, som fylder ca. 
600 sider. Det er bevist, at Koranen blev åbenbaret 
gennem en periode på 23 år, hvorefter den blev 
samlet i én bog.
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Mirakuløse forudsigelser af fremtidige 
begivenheder:  Vers 1-5 i Den Koran siger:

På Muhammeds  tid var det bogstaveligt talt umuligt for 
araberne at forudsige, hvordan konflikten ville 
udvikle sig mellem de to stormagter inden for de 
næste 10 år, og om et besejret rige kunne rejse 
sig igen på kun få år. Det er et historisk faktum, at 
det Persiske Rige besejrede det Byzantiske Rige i 
år 614 ca. tæt på Det Døde Hav. Men inden for få 

år (år 622 e.Kr.) rejste det Byzantiske Rige igen og besejrede 
perserne.

Mirakuløs geografi:
Overraskende nok har den seneste forskning vist, at 
Det Døde Hav, som ligger ved Jordan, er den dybeste 
saltvandssø i verden. Den ligger 422 meter (1,385 fod) 
under havoverfladen. Dens kyster er de lavest beliggende 
punkter på jorden. De koranske vers nævner tydeligt, at 
romerne blev besejret ved det lave land, som var en del af 
området omkring det døde hav.

Note:  Det oprindelige arabiske ord Adna (vers 3 ovenover) kan betyde 
både tættest på og laveste.
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de vil sejre om få år. Sagen er i Guds hånd, før og efter, 
og på den dag vil de troende glæde sig over Guds sejr. 
Han giver sejr til dem, Han vil. Han er Den Almægtige, 
Den Barmhjertige.”
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SLUTNOTER

1. Det gamle testamente blev skrevet på hebræisk mellem 
1500-1400 f.kr. Det nye testamente blev skrevet på græsk 
under den anden halvdel af det første århundrede e.kr. Det 
er blevet fastslået, at Matthæusevangeliet var det første 
evangelium, som blev skrevet mellem 50 og 75 e.kr. Af de 
fire evangelier betragtes Johannesevangeliet som værende 
det sidste evangelium, skrevet omkring 85 e.kr

2. For at se mere omkring embryologi og de videnskabelige  
 fakta i Koranen, se www.eajaz.org, www.eajaz.org, og www. 
 islamhouse.com. 

Fotoet nedenfor er af den hule, som man mener, at de 
førnævnte sovende lå i (før kendt som de syv sovende). Den 
blev opdaget i et område kaldt Abu Alanda, øst for Jordan. 
De jordanske myndigheder byggede en moské nær hulen, 
og dørene på billedet blev opført ved indgangen til hulen.
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Muhammed sagde (med sine hænder foldet):

”De troende er som en bygning, hvor 
hvert stykke støtter hinanden.”

Overleveret af al-Bukhaari (481) and Muslim (2585)
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Muhammed  tegnede tre streger i sandet 
og sagde: Dette er mennesket (som har 
mange håb og planer i det verdslige liv). 

Mens han prøver på at opnå disse, kommer 
døden til ham.

(Fortalt af al-Bukhaari (6417) and Muslim (1671))

Håb

Forudbestemt 
død

Mennesket

Kapitel

10

190190



Profetens udtalelser

De perfekte troende er dem med de bedste manerer.
(Fortalt af Tirmithi)

Udnyt fem før fem:
Din ungdom før din alderdom
Din sundhed før din sygdom
Din rigdom før din fattigdom
Dit liv før din død

      (Fortalt af Al-Hakim in Al-Mustadriq No. 7846 (4/341)

Kapitel 10
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Muhammads ord og lære er meget indflydelsesrige, da de dæk-
ker de fleste aspekter af livet. De stammer fra en base af visdom 

og Guddo melig åbenbaring. Hans ord, handlinger, godkend-
elser og attributter, bedre kendt som Sunnah, repræsenterer en 
anden kilde til islamisk lovgivning næstefter Den Hellige Koran.

"Din ledsager (Muhammed)
har ikke trådt ved siden af sandhedens vej, ej heller er 

han blevet vildledt. Han taler ej heller uovervejet."
Koranen, 53:2-3
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To gaver, som mange undervurderer;
sundhed og fritid. 
(Fortalt af Bukhari, 6049)

Misundelse er forbudt med undtagelse af to tilfælde 
(Du ønsker det samme som andre). Den første er en 
mand, som Gud har skænket rigdom, så han bruger 

den vist. Den anden er en mand, som Gud har skænket 
viden, så han handler ifølge den og lærer andre den. 

(Bukhari, 73/15)

Gør tingene lette for folk (angående religiøse sager), 
og gør det ikke svært for dem; giv dem gode nyheder, 

og få dem ikke til at løbe væk.   
(Bukhari, 69/11)

Dem, som køber og sælger ærligt baseret på ærlige vilkår, 
vil modtage Guds velsignelse. Dog vil Gud ikke velsigne 

dem, som lyver.  (Bukhari, 2082/22)
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Du er ikke en sand troende, førend du ønsker for din 
broder, hvad du ønsker for dig selv.  (Bukhari, 13/7)

Enhver muslim skal betale Sadaqa 
(velgørenhedspenge). Hvis ikke han kan det, så skal 

han arbejde for velgørenhed. Hvis han ikke kan det, så 
skal han hjælpe andre. Hvis ikke han kan det, så skal 
han udføre gode gerninger og holde sig fra dårlige 

gerninger. Dette er velgørenhed for ham.  
(Bukhari, 1445/30)

Når en mand dør, modtager han ingen belønninger 
udover tre ting. Hvis han har givet til velgørenhed, 

så folk får gavn af det, eller hvis han havde en viden, 
som han delte ud til folk, så de kunne få gavn af den, 
eller hvis han har efterladt sig en god (troende) søn, 

som beder til Gud om velsignelse og tilgivelse for sine 
forældre.  

(Dette gælder for både kvinder og mænd)

(Fortalt af Muslim, Tirmithi, Nassa’i)
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"Frygt Allah, uanset hvor du er, du skal altid efterfølge 
en dårlig gerning med en god gerning, da den gode 

ophæver den dårlige, og beskæftig dig kun med 
mennesker med høj etisk sans."  (Tirmithi - 1987 & Ahmad 5/153)

Godhed (rigtighed) er god moral, og synd
(ugerning) er det, der gør dig flov (dvs., at du ikke er
tilpas med dig selv), og du hader, at andre ved det." 

(Muslim, 15/2553)

"En stærk person er ikke den, der kaster sine
modstandere til jorden. En stærk person er ham, der

behersker sig, når han er vred." 
(Bukhaari, 5785) and (Muslim, 4853)

"Den, der tror på Allah og Dommedag,
bør sige gode (ord) eller tie, og den, som

tror på Allah og Dommedag, skal ære
(være generøse over for) sin nabo, og den, som tror på

Allah og Dommedag, skal ære (være generøs
over for) sin gæst." 

(Bukhari, 6018 & Muslim 74-47)
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(Bemærk venligst, at alle læresætningerne ovenover gælder både for mænd og kvinder.)
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Forebyggelse er bedre end behandling

Selvom Muhammed  ikke var læge, blev alle hans 
citater om mad, sunde spisevaner, behandling med urter 
og alternativ medicin samlet i bøgerne ”Den profetiske 
medicin”.

Muhammed  sagde under flere 
lejligheder, at maven er det værste, man 
kan fylde. Små måltider og få bidder, som 
fjerner sul-ten, er bedre end at fylde hele 
maven. Dette er godt for at forhindre 
sundhedsproblemer. 

Han opfordrede sine følgesvende til at 
spise og drikke moderat, undgå fedme 
og opretholde en aktiv og sund levevis. Han reciterede 
Guds ord i denne sammenhæng. Vers 31, kapitel 7 i Den 
Hellige Koran siger:

Maven, det 

værste man 

kan fylde

”Oh, Adams børn! Klæd jer godt ved 
hvert bedested, spis og drik, men vær 
ikke ødsle. For Han (Gud) kan ikke 

lide de ødsle.”

Mirakuløse citater af Muhammed  
om mad og medicin
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Muhammed anbefalede byg: I dag 
har forskning påvist, at byg er gavnligt 
for kroppen.

Den indeholder en bred vifte af 
enzymer, mineraler, vitaminer, 
fytokemikalier og alle de nødvendige 
otte aminosyrer, inklusive tryptophan, 
som hjælper mod depression.

Muhammed  anbefalede bygsuppe (talbinah) som 
værende god imod mavesmerter og nævnte, at det 

hjælper mod sorg og de-pression. Hans kone 
Aisha anbefalede pårørende til en afdød 

person at drikke talbinasuppe for at 
modvirke sorgen. 

(Bukhaari, 5365) and (Muslim, 2316) 

Byg som 

anti-

depressiv 
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De tre grundlæggende neurotransmittere, som er 
tilknyttet humøret, er serotonin, noradrenalin og 
dopamin. Byg har vist sig at påvirke serotonin på 
en måde, som lindrer depression. Muhammeds 

 anbefaling af byg for 1.400 år siden var sandelig en 
mirakuløs medicin.

Ifølge medicinsk forskning er årsagen til depression en 
reduktion af bestemte kemikalier eller neurotransmittere 
i hjernen, som styrer humøret. Antidepressiv medicin 
stimulerer de kemiske forandringer, som får mængden af 
neurotransmittere til at stige.
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Det er blevet afsløret, 
at Muhammed  
ikke spiste meget 
hvede, men spiste 
mest byg og brød lavet 
af bygmel
Det er blevet opdaget, at kroppen 

har meget gavn af byg. Byg kan regulere blodsukkeret, 
forebygge blodpropper og reducere kroppens 
kolesteroltal.

Hvede 

eller byg?

Muhammed har blandt andet lært folk 

at spise små måltider om dagen. Hvis 

man har behov for at spise mere, bør 

maven ikke være mere end to tredjedele 

fuld. Han fortalte sine følgesvende, at 

de skulle reservere en tredjedel af deres 

mave til mad, en tredjedel til 

drikke og en tredjedel skal 

være til luft.  

Drikke

Mad

Tom

1/3

1/3

1/3
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Zamzam-kildevand: Zamzam er navnet på det 
vand, som kommer fra en brønd 20 meter øst for 
Kaabaen i Makkah, det helligste sted inden for 
islam. Muslimer tror på, at den ved et mirakel blev 

opdaget for tusinder af år siden, da Ibrahims søn var tørstig 
og sparkede i jorden, indtil vandet fossede ud.

Vandet er ret alkalisk (pH = 7,5) og har en særlig smag. 
(Bemærk, at demineraliseret vand kan give problemer med øget 
mavesyre og sure opstød.)

Muhammed  sagde, at zamzam-vand er velsignet vand 
fra Gud. Det er godt at drikke og heler godt. (Fortalt af Bazzar 

og Tabarani).

Mineralvand bør have et minimumsindhold af 
spormineraler på 250 promille (det såkaldte TDS-tal, Total 
dissolved solids). 

Kemiske analyser af zamzam-vand har vist, at dette 
kildevand indeholder 1000 promille. Det følger WHO's 
retningslinjer for drikkevand.
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Zamzam er en af de 
drikkevandskilder, som 
indeholder mest kalcium. 
Vandet indeholder 195-
200 mg/L kalcium (Dette 
er 20 % af den dagligt 
anbefalede mængde).
Det er højere end 
alle de kendte 
mineralvandskilder på 
jorden såsom ”Evian” 
(78-80 mg/L kalcium) og 
”Perrier” (147-150 mg/L 
kalcium)5.

Dette er ordet Rasul Allah (Guds sendebud) på arabisk skrevet på en kunstnerisk 
måde, så det ligner en dråbe vand. Gengivet med tilladelse af Farid Al-Ali.

Mineralvand har en masse terapeutiske funktioner, som 
eksempelvis Lindring af muskel- og ledbetændelse, gigt 
og leddegigt.

Vandet er et rigeligt måltid, som indeholder mange 
mineraler, som kroppen har brug for, såsom kalcium (for 
stærke knogler og for at hjerte, muskler og nerver skal 
fungere godt), fluorid, 
som er godt for tænderne 
og bikarbonater til 
fordøjelsen.
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En trøffel er en kødfuld, svampelignende plante, som er 
beslægtet med champignon. Den vokser i grupper under 
jordoverfladen (2-50 cm dybt) i ørkenomgivelser uden 
blade eller rødder. Den har en særlig lugt og har en hvid, 
grå eller brun farve.

Ifølge en analytisk undersøgelse indeholder trøfler 77 
% vand, hvoraf resten er en blanding af proteiner, fedt, 
kulhydrater og andet.

Dog har moderne 
videnskabelige 
opdagelser påvist, 
at saften fra trøflen 
modvirker forskellige 
øjensygdomme 
såsom trakom, som 
er en infektion i øjets 
slimhinde, og som 
skader hornhinden.

Trøfler som medicin: 

Muhammed  sagde: ”Trøfler 
er en slags ’Manna’ (nedsendt 
til Israels børn), og deres saft er 
medicin for øjnene”.
(Bukhaari, 5708) and (Muslim, 5244)
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Der er mange videnskabelige 
undersøgelser, der viser, at 
olivenolie er godt for helbredet. 
De fleste fedtsyrer i olivenolie 
er monoumættede fedtsyrer 
(det gode fedt), som forebygger 
hjertesygdomme ved at holde 
styr på LDL-kolesterolet (det 
dårlige kolesterol) og øger HDL-
kolesterolet (det gode kolesterol).

Maven er god til at 
tåle olivenolie. Dens 
beskyttende funktion 
er god mod mavesår 
og gastritis.

Muhammed og olivenolie:

Muhammed foreslog olivenolie, 
da den kommer fra et velsignet 
træ. Han anbefalede sine 
følgesvende at drikke olivenolie 
og smøre det ud over huden.  
(Tirmithi, 1851)
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Ekstrajomfruolivenolie, som 
kommer fra friskpresset oliven, 
indeholder flere antioxidanter, 
vitamin E og fenoler, da det er 
mindre behandlet.

I dag ses olivenolie som værende 
en god kur mod hudproblemer 
og fungerer som en god 
fugtighedscreme.

Folk, som har risiko for at udvikle 
diabetes anbefales at kombinere 
en fedtfattig og kulhydratrig 
diæt sammen med olivenolie. 
Forskning viser, at den er 
god til at holde styr 
på blodsukkeret 
i forhold til 
slankekure, som 
kun består af 
f e d t f a t t i g e 
måltider.

Allah er Himlenes og Jordens lys. 
Hans lys kan sammenlignes med en 

lampe, der står i en niche. Lampen er 
omsluttet af glas, og glasset lyser med en 

stjernes kraft. Lygten næres af olien fra et 
velsignet oliventræ, som ikke findes i hverken 

øst eller vest. Oliens klarhed skinner i sig selv, uden 
nogen flamme har rørt den. Lys over lys! Allah leder 
den, Han ønsker, til sit lys; Han viser mennesket et 
strålende eksempel. Og Allah er Den Alvidende.

                                                                                      Den Hellige Koran vers 34, sura 24
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Profeten Muhammeds  moské (Al-
Masjid Al-Nabawi), Madinah, Saudi 
Arabien

Note: Profeten Muhammeds  hus og grav er 
stadig en del af moskéen.
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Manden Muhammed

Gennem tiderne er alle Muhammeds sublime og humane 
interaktioner med folk blevet dokumenteret. Hans kald og 
lærdomme var baseret på venlighed og broderskab, og 
der var ingen dårlige opførsel at 
spore hos ham.

Michael Hart skriver i sin bog 
The 100; A Ranking of the Most 
Influential Persons in History:

”Muhammed grundlagde og 
udbredte en af verdens største 
religioner og blev en yderst effektiv 
politisk leder. I dag, 13 århundreder efter hans død, er hans 
indflydelse stadig stærk og overvældende. Størstedelen af 
folkene i denne bog havde den fordel, at de blev født og 

opvoksede midt i civiliserede 
og politisk centrerede 
samfund.”

Muhammad derimod blev 
født i år 570 e.Kr. i Mekka 
i det sydlige Arabien, i en 
helt anden ende af verden, 
langt væk fra handels- og 
undervisningscentre.

”Det er denne 
usammenlignelige 

blanding af verdslig og 
religiøs indflydelse, som 

jeg føler, gør Muhammad 
fortjent til at være den 
mest indflydelsesrige 
mand i menneskets 

historie.”

Michael Hart

Dette er ordet ”Muhammad” på arabisk skrevet på en kunstnerisk måde.

Kapitel 11
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Lederen Muhammed

Den franske forfatter og politiker, Alphonse de Lamartine, 
skrev følgende om Muhammed i sin bog Histoire de la Tur-
quie: 

”Hvis storhed i målsætning, 
lidenhed i midler og enorme 
resultater er de tre kriterier 
for et menneskeligt geni, hvem 
ville så vove at sammenligne 
nogen stor mand i historien 
med Muhammad?”

Aldrig har noget menneske, 
frivilligt eller ufrivilligt, sat sig et højere mål, eftersom dette 
mål var overmenneskeligt; at undergrave den overtro, der 
var kommet imellem skabningen og dens Skaber, at give 
Gud til mennesket og mennesket til Gud; at genoprette 
de rationelle og hellige ideer om guddommelighed midt i 
kaosset af materielle og forvrængede afguder. Aldrig har et 
menneske nogen sinde på så kort tid gennemført så enorm 
og varig revolution i verden.
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”Det er muligt, at Muhammeds indflydelse på islam er større 
end Jesus Kristus’ og St. Pauls indflydelse på kristendommen 
kombineret.
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Lamartine nævnte også, at Muhammed ikke skabte 
våben og imperier for at opnå en materiel magt, men han 
flyttede tanker, tro og sjæle. På grundlag af en bog, hvor 
hvert eneste bogstav er blevet lov, skabte han en åndelig 
nationalitet, som indbefatter folk af alle tungemål og racer.
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Muhammed, Guds sendebud

Historien om Suraqah; en forudsigelse går i opfyldelse 
efter 20 år

Da Muhammed  vandrede til Madinah med sin nære 
ledsager, Abu Bakr, (622 e.Kr.), udlovede Mekkas ledere 
en dusør på 100 kameler til den, som kunne bringe 
Muhammed tilbage, død eller levende.

Muhammed  og hans ledsager blev 
forfulgt af en af de arabiske riddere ved 
navn Suraqah Bin Malik, som var fristet 
af den store dusør. På vejen faldt hans 
hest, og han faldt på jorden adskillige 
gange. Han tolkede disse usædvanlige 
hændelser, som at Muhammed  blev 
beskyttet af en guddommelig kraft.

Da Suraqah nærmede sig 
Muhammed , sagde Muhammed 
til ham ”Vend tilbage til dit folk, og jeg 
lover dig, at en dag (under den islamiske stat), at du vil 
bære Chosroes (den persiske leders) armbånd. Suraqah 
spurgte interesseret, om han mente Khusrow bin Hormuz, 
den persiske kejsers armbånd? Muhammed sagde med 
stor overbevisning, at islam en dag ville nå Persien og blive 
kendt over hele verden: Så ja.
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Suraqah vendte derefter 
tilbage til Mekka, men tog ikke 
islam til sig før Muhammed  
overtog Mekka 8 år senere (år 
630 e.Kr.).

Muhammed  afgik ved døden 
i 632 e.Kr., og hans følgesvende 
troede på, at Muhammeds 
løfte til Suraqah en dag ville gå 
i opfyldelse.

Tiden gik, og Omar bin Al-Khattab blev den anden kalif 
(den muslimske stats leder). Under hans tid nåede islam 
Persien i året 642 e.Kr., og alle Khosrows skatte faldt i 
hænderne på Omar.

Omar huskede historien om Suraqah og bad sine 
følgesvende om at kalde på ham. (Der var gået 20 år, siden 
løftet blev givet, og Suraqah var blevet en gammel mand).

Efter en gruppebøn sagde Omar til Suraqah: ”Her er 
den persiske kejser Khosrows armbånd. Dette er, hvad 
Muhammed lovede dig. Tag det på, og lad alle muslimer 
se det, så alle kan se, at Muhammeds forudsigelse er gået 

i opfyldelse.”

Alle græd, inklusive Suraqah. 
Muhammeds forudsigelse gik i 
opfyldelse 10 år efter hans død.

Ef
te

rs
kr

if
t

209



Historien om Kabaens nøgle – et vedvarende løfte
Muhammed  sejrede i året 630 e.Kr. 
over Mekkas ledere. Han vendte ikke 
hjem for at bo der resten af sit liv, men 
for at udrydde hedenskab og bringe 
Ka’baen tilbage til dens oprigtige 
formål (den kubiske bygning, som 
blev bygget af profeten Abraham 
med det formål at tilbede én Gud). 
Han fjernede alle afguder omkring 
Kabaen og bad sin ledsager Bilal 

om at kravle op på toppen af Kabaen og kalde til folk:
"Gud er den største, Gud er den største. Jeg bevidner, 

at der ingen anden Gud end Allah er, og jeg 
bevidner, at Muhammad er hans sendebud."
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Muhammed ville have nøglen til Kabaens dør, så han 
kaldte på Othman Bin Talha (fra Bani-Shaybas familie), 
som var nøglens vogter. Det skal her understreges, at der 
før islam var en pagt, som havde tildelte Bani-Shaybas 
slægt æren af at bevogte nøglen. Æren og ansvaret var 
blevet givet videre fra far til søn i den samme familie indtil 
Othman Bin Talha.

Othman Bin Talha var på det tidspunkt nyomvendt 
muslim. År forinden nægtede han Muhammed  at gå 
ind i Kabaen og bede inde i den ligesom alle andre, da 
Othman ikke troede på ham. Da Muhammed  vendte 
tilbage til Mekka, havde Othman ingen anden mulighed 
end at give ham nøglen og æren af at beholde den.
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”I dag er loyalitetens og gudfrygtighedens dag. Tag nøglen. 
Fra i dag og til Dommedagen skal ingen tage den fra dig (Bani 
Shayba-familien), medmindre han angriber dig.” Fortegnet af al-
Tabaraani i al-Kabir (11/120) nr.: 11234,
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Pludselig var der mange folk, som bad Muhammed  om 
at tildele dem æren af at opbevare nøglen til Kabaen, og 
tusinder af muslimer var samlet for at se, hvem der skulle 
blive nøglens vogter.

Efter et øjebliks stilhed åbnede Muhammed  døren 
til Kabaen og ryddede den for afguder. Han kiggede på 
Othman Bin Talha og sagde til ham:
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Et trosbevis, som er bevaret indtil i dag: Du vil sikkert 
blive overrasket over, at nøglen er blevet nedarvet 
gennem Bani Shaybas familie indtil I DAG!

Der er gået mere end 1.400 år, og nøglen gives stadig 
videre fra én generation af Bani Shayba-familien til den 
næste. Indtil i dag har ingen vovet at tage 
den fra dem, ellers ville vedkommende være 
en ”angriber”, ifølge Muhammed.

Når de saudiarabiske myndigheder skal udføre deres 
årlige rengøring og klargøring af Kabaen til den årlige 
p i l g r i m s r e j s e , 
kontakter de 
altid en person 
fra Bani Shaybas 
familie (som pt. Er 
en saudiarabisk 
familie) for at få 
døren åbnet.
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Muhammad, en profet for vor tid

Karen Armstrong, forfatter af ’Muhammad a prophet for our 
Time’ angiver, at vi må se på Profeten Muhammeds liv på en 
nuanceret måde for at kunne værdsætte hans betydelige 
resultater. Han havde nogle vigtige læresætninger, ikke 
kun brugbare for muslimer, men også for vesten.

Muhammed knoklede bogstaveligt talt for at bringe fred 
til det krigsramte Arabien. Hans liv var en utrættelig kamp 
mod grådighed, uretfærdighed og arrogance.

Karen tror på, at hvis vi skal afværge en katastrofe, så må 
den muslimske og den vestlige verden lære ikke kun at 
tolerere hinanden, men også at værdsætte hinanden. Et 
sted at starte kunne være med personen Muhammed.
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Guldbelagt dør fra Profeten Mohammeds moské Al-Masjid 
Al-Nabawi), Madinah, Saudi Arabien.
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Foto af Peter Gould. Sultan Qaboos stormoské – 
Oman
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Peter Gould, Australien
Den australskfødte digitale designer Peter Gould har en passion for 
moderne grafisk design, kunst, fotografi og åndelige traditioner i 
islam. Hans rejser og studier gennem den muslimske verden har skabt 
en unik kulturel fusion som et svar på en verden fuld af misforståelser. 
Peters arbejde, i samarbejde med andre kunstnere, har tiltrukket 
tilskuere både lokalt og rundt omkring i verden.

  Islamisk kunst og kalligrafi, Bahrain 
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Peter Sanders, England

Peter Sanders er en engelsk, 
professionel fotograf, som 
begyndte at fotografere 
omkring 1965. Hans billedarkiv 
rummer mere end en kvart 

million fotografier fra hele 
verden. Hans første bog, 
In the Shade of the Tree, 
giver et fantastisk indblik 
i mangfoldigheden af de 
muslimske kulturer i hele 
verden. Den marokkanske 

regering valgte netop Sanders til at fotodokumentere 
de mest betydningsfulde moskéer og islamiske 
bygningsværker i Marokko.
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Hassan Çelebi, Tyrkiet

Hassan Celebi er en af de mest berømte 
islamiske kalligrafer i verden. Siden 
han i 1976 begyndte at undervise i 
islamisk kalligrafi, har han givet ijazah, 
eksamensbevis i islamisk kalligrafi, til 
over 40 lærlinge over hele verden. Han 
har skabt unikke kalligrafiske værker til 
berømte islamiske, historiske pladser og 
moskéer over hele verden, eksempelvis 
Profeten Muhammes Moské samt Quba-
moskéen i Madinah, Saudi-Arabien, 
Den Blå Moské i Istanbul, Tyrkiet, Fatih-
moskéen i Pfortzheim, Tyskland, Jum'ah-
moskéen i Johannesburg, Sydafrika, 
Almati Jum'ah-moskéen i Kasakhstan og 
Islamic Medical Center i Kuwait.
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Mohamed Zakariya,  USA
Mohamed Zakariya er en amerikansk 
kalligraf, der betragtes som den førende 
inden for islamisk kalligrafikunst i USA. 
Han lærte sig at skrive arabisk og islamisk 
kalligrafi i Marokko, Spanien og England, 
da han var 19 år gammel. Han er den 
første amerikaner, som har tilegnet sig 
to diplomer i islamisk kalligrafi i Tyrkiet. 
Han er også kendt for sit design af de 
amerikanske frimærker med temaet 
'Glædelig Eid'. Klassisk arabisk samt 
ottomansk-tyrkisk kalligrafi er hans 
favoritstilarter.

Her står skrevet, med kalligrafi:
 "Vil belønningen for gode handlinger været andet end god?" - Koranen, vers 60, sura 55
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Nuria Garcia Masip, Spanien

Nuria Garcia Masip arbejder 
professionelt med kalligrafi på Ibiza 
i Spanien. Efter sin uddannelse i 
litteratur ved George Washington 
universitetet i USA studerede hun 
islamisk kunst i Marokko og flyttede 
siden til Istanbul, hvor hun tog sin 
eksamen i islamisk kalligrafi i 2007.
Hendes kalligrafiske værker kan 
ses i USA, Marokko, Tyrkiet, Europa, 
Sydafrika og Mellemøsten, hvor 
hun også holder foredrag og kurser. 
Hendes fascinerende og smukke 
værker skildrer klassiske skrifter.
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Salva Rasool, Indien

Salva Rasool er eksamineret 
kunsthåndværker fra Mumbai i 1985. 
Hendes værker har et harmonisk udtryk 
og skaber balance mellem den arabiske 
originalskrift og hendes moderne stil. 
Hun er især kendt for på kreativ vis at 
benytte ukonventionelle materialer 
som terrakotta, keramik, glas og læder i sine værker.

"Al lovprisning tilkommer Herren 
over alle verdener, Den Nådige, Den 
Barmhjertige, som råder over Dommens 
Dag. Dig tilbeder vi, Dig anråber vi om 
hjælp. Led os ad den rette vej, som Du 
før har ledt andre, der er blevet velsignet 
med dine gaver, og som ikke har vakt 
Dit mishag; de, som ikke har ladet sig 
vildlede." 
Koranen sura 1

Dette værk viser den første og meget vigtige sura i Koranen, Al Fatiha, 
som reciteres dagligt af alle muslimer.

(I Guds, Den Nådiges, Den Barmhjertiges Navn)
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"Han, som ikke siger tak til sine 
medmennesker, takker heller ikke Gud." 

"Viser du ikke andre barmhjertighed, 
vil Allah ikke vise dig barmhjertighed."  

Celina Cebula, Polen 
Celina Cebula er uddannet på Krakows pædagogiske 
universitet og har speciale i billedkunst. Hun har et særligt 
talent for at inddrage kalligrafi i sine malerier, så helt ny 
mening opstår i hendes kreative værker. 

Ordet Muhammed, Guds 
sendebud, skrevet på 
arabisk på en farverig 
baggrund.

Is
la

m
is

k 
ku

ns
t

223



Haji Noor Deen,  Kina
Haji Noor Deen blev født i 1963 i Shangdong-provinsen i 
Kina og er en af de mest anerkendte kalligrafer i verden, 
særligt på grund af sin evne til forene kinesisk og arabisk 
kalligrafi.

Kalligrafierne herover viser tekststykket: "Der findes ingen anden gud 
end Allah, og Muhammed er hans profet." Kuplen nedenfor er skabt af 

tekststykket: "Muhammed er Allahs profet."
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Nobuko Sagawa, Japan

Nobuko Sagawa er en af de mest 
kendte japanske kunstnere, der 
beskæftiger sig med arabisk 
kalligrafi. Hun har studeret 
kunsthistorie i Japan og blev der 
interesseret i arabisk kalligrafi. 
Sagawa har udviklet en særlig 
eklektisk stil, hvor hun
forener japanske skrifter 
(kana),kinesiske tegn (kanji) og 
arabiske bogstaver. Hun har 
skabt nogle unikke værker, hvor 
hun med de arabiske skrifttyper thuluth og kufi har skabt 
helt nye kalligrafiske værker.

"Og vi har sendt dig som bringer 
af det glade budskab, og som en 

advarer, til alle mennesker." 

Koranen vers 28, sura 34
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Farid Al-Ali, Kuwait
Farid al-Ali er leder af Kuwait Center of Islamic 
Art og en af Mellemøstens mest berømte 
kunstnere på grund af sin opfindsomme og 
nyskabende kunst. I 2005 udgav han samlingen 
Muhammadeyat, som består af 500 kreative 
gengivelser af ordet Muhammed på arabisk 
(eksemplerne på denne side er taget derfra). 
De 500 individuelle gengivelser er inddelt i 11 
grupper; afrundede, firkantede, sekskantede, 
ottekantede og så videre. Al-Ali har lavet en lignende 
samling over ordet Allah.
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Mohammed Mandi, De forenede arabiske emirater (U.A.E) 
På grund af sin enorme erfaring og kreative værker 
udvalgtes Mandi til at skabe det design i arabisk kalligrafi, 
som pryder både pengesedler og pas i UAE og en lang 
række andre lande. Han har desuden haft ansvaret for den 
kalligrafiske udformning af tekststykkerne i Shaikh Zayed-
stormoskéen i Abu Dhabi i UAE, men også mange andre 
moskéer rundtomkring i verden.

En kunstnerisk udformning af ordet Muhammed 
baseret på en arabisk skrifttype, som fritstående bogstaver; denne 
sekvens er hovedbestanddelen af Mandis værk nedenfor, som på 
fineste vis synliggør harmonien i kombinationen af bogstaverne i ordet 
Muhammed, skrevet med romerske og arabiske bogstaver.
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  Kunstværket glorificerer Den 
Almægtige Allah på arabisk. Der 
står: Herlighed og pris være med 
Allah. Der er ingen Gud foruden 
Allah. Allah er den største. En 
kombination af et traditionelt 
arabeskmønster og moderne 
design smeltet sammen. De 
arabiske bogstaver er forlængede 
på en måde, så de ligner 
stødtænderne på en elefant. 

Kapitel 1 i Den Hellige Koran 
(Sura Fatatiha) med kufik-

arabiske  bogstaver med Ndebele 
illumination.

Achmat Soni, Sydafrika 
Achmet Soni er grundlæggeren af den sydafrikanske 
forening for islamisk kunst.
I sit arbejde lykkedes det ham at skabe harmoni imellem 
den arabiske kalligrafi og 
den afrikanske kultur. Han 
benyttede sig af en metode 
kaldet Ndebele, som er en 
metode, som praktiseres 
af den afrikanske 
Ndebele-stamme. Den er 
karakteriseret ved levende 
farver og geometriske 
former.  
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Det Islamiske kunstmuseum, Qatar: Indviet i december 2008, 
designet af den amerikanske arkitekt I.M. Pei, som blev kendt for at have 
designet Louvre-pyramiden. Artefakterne i museet reflekterer den islamiske 
kunstverdens omfang og forskellighed.
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Sheikh Zayed-moskéen, Abu Dhabi, UAE: Den er de 
Forenede Arabiske Emiraters største moské og den 8. største i 
verden. Gårdspladsen fylder 17,000 m2 og kan rumme 40,000 
tilbedere.
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Moskéen har 82 kupler og 4 minareter, som hver rager 107 meter op. 
Moskéen har verdens største tæppe, som måler 5627 m2, og verdens 
største lysekrone (15 m høj og 10 m i diameter). Moskén anses for en af 
de vigtigste turistattraktioner i UAE.
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Jumeirah´-moskéen, Dubai, U.A.E.: En af de smukkeste moskéer I 
Dubai, som afspejler moderne islamisk arkitektur. 

Kong Husseins Moské, Amman, Jordan: blev indviet I 2005 som en 
af de største moskéer I Amman, som afspejler den moderne islamiske kunst og 
kalligrafi. Med sin firkantede form og fire minareter tårner den op over byen 
Amman, da den er bygget på en høj ca. 1000 meter over havoverfladen.
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Ahmed Al-Fateh-moskéen, Kongeriget Bahrain: Indviet I 1988 
af den nu afdøde emir af Bahrain, sheik Issa bin Salman Al-Khalifa. Moskéen 
optager et område på 6.500 m2, og den kan rumme op til 7.000 troende.
Moskéen afspejler en blanding af islamisk arkitektur og den lokale stil.
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Al-Saleh-moskéen, Sanaa – Yemen: Denne moské er den 
største i Yemen. Den blev indviet i 2008 og dækker et areal 
på ca. 22.400 m2 og har en kapacitet på 40.000 mennesker. 
Moskéen er bygget i yemenske stil og den rummer 15 
trædøre såvel som 6 store minareter.
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Sultan Qaboos Stormoské, Oman:  Dette er den største 
moské I Oman. Den blev indviet i 2001 og indeholder verdens 
andenstørste håndvævede tæppe og lysekrone.
Moskéen i sig selv dækker 416.000 m2, og grunden omkring 
den endnu 40.000 m2.
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Qibli Masjid

Al-Aqsa-moskéen – Jerusalem: Menes at være den anden første moské 
i verden beregnet til at tilbede én gud. Det er et helligt sted for muslimerne, da 
det var den første Qiblah i islam (der, hvor muslimerne vender ansigtet mod, 
når de beder). Ifølge en koransk åbenbaring fra Gud skulle muslimerne ændre 
Qiblaen (retningen) til mod Den Hellige Moské (i Mekka) med Kabaen (den 
kubiske bygning, opført af profeten Abraham  som Guds hus). Al-Aqsa-
moskéen dækker er omkring 14.4 hektar eller 144.000 m2. 
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Aqsa-moskéen indeholder to vigtige helligdomme: Qibli Masjid (hvor imamen leder 
bønnerne) og klippehelligdommen.

Klippehelligdommen – Jerusalem: Dette er en islamisk helligdom og 
moské bygget i perioden 688-692 e.Kr. af den agtværdige kalif Abdul Malik Bin 
Marwan. Moskéen er bygget oven på den klippe, hvor Profeten Mohammed , 
ifølge muslimsk tro, opsteg til himlen. Det er en ottekantet bygning med en gylden 
kuppel på 29,4 meter i diameter.
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Umayyad-moskéen, Damaskus, Syrien
Umayyad-moskeen, bygget i 706-715 e.Kr. Under Umayyad kalifatet af Kalif 
Al Walid. Det er en af de største og ældste moskeer i verden med en betydelig 
arkitektur (indvendig af moskeen måler omkring 4000 m2). I 2001 besøgte pave 
Johannes Paul II moskeen. Den sydøstlige minaret kaldes Jesus Minaret, som 
mange muslimer tror på, at når Jesus vender tilbage, bliver han forseglet nær 
denne minaret.
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Stormoskéen i Samarra – Irak: 
Denne moské er fra det 9. århundrede og er beliggende i byen Samarra. Den blev 
bemyndiget i 848 og var færdig i 851 under Abbaside-kalifatet under Kalif Al-
Mutawakkil.
Stormoskéen i Samarra var engang den største moské i verden. Dens minaret, 
Malwiya-tårnet, er en enorm spiralformet kegle, som er 52 meter høj og 33 meter 
bred med spiralrampen. Moskéen havde 17 midtergange med vægge belagt med 
mosaik i mørkeblåt glas. Minareten er i stil med den babylonske ziggurat.
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Sultan Ahmet-moskéen – Tyrkiet: Moskéen er bedre kendt som Den 
Blå Moské med sine kaskader af kupler og seks spinkle minareter. Den blev 
bemyndiget af Sultan Ahmet under det osmanniske rige i det 17. århundrede 
(konstruktionen begyndte i 1609 og tog 7 år).
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Ayasofya, Istanbul, Tyrkiet:
Aya Sofya (Hagia Sophia) i Istanbul – Tyrkiet. Denne moské er en tidligere 
byzantinsk kirke, som fungerede som en osmannisk moské i 500 år. Nu er 
den et museum og en stor turistattraktion. 
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Taj Mahal, Agra, Indien: Dette er ikke en moské, men et mausoleum (en 
begravelsesbygning, som reflekterer den islamiske arkitektur) bygget af Shah Jahan (1592 
– 1666) til minde om sin kone.
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   Jama Masjid i New Delhi, Indian  Indiens største moské, bygget i 1656.
   Red Fort, Agra, India
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      Faisal-moskéen, Pakistan                                 Lahore Fort i Pakistan  
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   Stjernemoskéen, Dhaka, Bangladesh     Auburn Gallipoli Moskéen, Sydney, Australien

      Faisal-moskéen, Pakistan                                 Lahore Fort i Pakistan  
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 Sultanmoskéen, Singapore           Sultan O.A. Saifuddin-moskéen, Brunei
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Tyrkisk moské i Tokyo, Japan     Moské i Pattani, Thailand 
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 Putrajaya-moskéen, Malaysia  

       Krystalmoskéen, Kuala Terengganu, Malaysia:  
Denne moské er lavet af ren krystal. Den ligger i den islamiske civilisationspark på øen 
Wan Man. Den blev officielt åbnet i 2008. 

250250



   Kuantan-moskéen i Malaysia                Ubudiah-moskéen i Peraka  
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Al-Azhar-moskéen i Kairo, Egypten:  Bygget i 971 e.Kr. og er forbundet 
med et af de ældst fungerende universiteter i verden (åbnet i 988 e.Kr.)
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Ahmad Ibn Tulun-moskéen i Kairo, Egypten: Fuldendt i 879 e.Kr. 
og en af de største i verden, (26.318 m2). Den er også kendt for sin særlige 
arkitektur og unikke minaret. 253
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Mezquitaen i Cordoba: Mezquita er det spanske ord for moské. Den er fra det 
8. århundrede og designet af islamiske arkitekter under emiren af Cordobas styre, 
Abd Ar-Rahman II (822-852). I dag fungerer moskéen som en katedral (Officielt 
Cathedral of St. Mary of the Assumption). 255
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Alhambra Calat- Spanien:  Også kaldet ”Det røde fort”. Det er et 
palads og et fort bygget under den muslimske sultan af Granadas styre 
(1353-1391 e.Kr.). I dag er den en af Spaniens største turistattraktioner, 
som repræsenterer den mest berømte islamiske arkitektur i Spanien.
Note: I Alhambra blev den romerske kejser Charles V’s palads opført i 
1527 e.Kr.
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Hassan II’s moské – Casablanca – Marokko:  Den blev fuldendt i 1993. 
Designet af den franske arkitekt Michel Pinseau. Den store moskés minaret er den 
højeste struktur i Marokko og den højeste minaret i verden (210 meter). Om natten 
lyser en stråle mod den hellige moské i Mekka (Kapacitet: 25.000 tilbedere).
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Kairaouine-moskéen i Fes, Marokko: Grundlagt i 987 e.Kr. Den er den 
andenstørste moské i Marokko (næst efter Hassan II’s moské i Casablanca) og et 
af de ældste universiteter i verden. Det er også det ældste islamiske monument i 
Marokko.
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   Kipchak-moskéen i Ashgabat, Turkmenistan    Azadi-moskéen. Ashgabat, Turkmenistan  
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   Shir Dor Madrasah – Samarkland, Uzbekistan       Kalon-moskéen i Bukhara, Uzbekistan  
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Den centrale moské i Paris, Frankrig. Moskéen er den største i 
Frankrig. Den blev grundlagt efter første verdenskrig og indviet d. 15. juli 1926.
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Note: Inden for islam er der fem 
daglige bønner. Den følgende 
er en oversættelse af ordene  i 
Azaan (kaldet til hver bøn) 
Hvert udsagn bliver gentaget to 
gange: Allah er den største. Jeg 
bevidner, at der ingen gud er 
foruden Allah. Jeg bevidner, at 
Muhammed er Allahs sendebud. 
Kom til bøn.  Kom til den ægte 
succes. Allah er den største. Der 
er ingen anden gud end Allah. 

Moské i Penzberg, Tyskland: Minareten er indgraveret med orden fra Azaan 
– det muslimske kald til de daglige bønner. Den arabiske kalligrafi er lavet af den 
prisvindende kalligraf Mohammed Mandi fra De Forenede Arabiske Emirater.
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Stormoskéen i Xi’an, Kina264



          Stormoskéen i Indonesien            Hui-moskéen i Ningxia, Kina
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                          Auwalmoskéen in Bokaap, Cape Town, Sydafrika  

      Masjidul Quds i Gatesville 
Cape Town, Sydafrika 

 Nizamiya-moskéen i 
Midrand, Johannesburg, 

Sydafrika
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Stormoskéen i Bobo-Dioulasso Burkina Faso        Djenné-moskéen i Mali

Djenné huser verdens største muddermoské. Dette er mere imponerende, end det 
lyder: Bygningen er stor og fremstår pæn fra både nært og fjernt hold. To gange om 
året transporterer indbyggerne mudder fra den nærliggende flod, Bani, og sammen 
genopbygger de moskéens mure.
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