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FORBEHOLD &
TIL MERKNAD
Når muslimene nevner Muhammeds navn, er det et religiøst
påbud å vise respekt og si; Guds fred og velsignelser være
over ham. På arabisk blir det skrevet slik
.
Det er viktig å notere seg at Allah er for muslimene den samme
Gud som i jødedommen og kristendommen. I denne boken vil
det bli brukt «Gud».
Jøder og kristne deler det hebraiske ordet for Gud, for
eksempel «Yahweh» og «Elohim». Og på arameisk, språket til
profeten Jesus, kalles Gud for «Elah» eller «Alaha». Allah er
det tilsvarende på arabisk. For eksempel kan man lese i den
arabiske oversettelsen av Det Nye Testamentet, at Gud alltid
er oversatt til Allah.
Muhammed
anerkjente profetene i de jødiske og kristne
skrifter, og bekreftet at muslimer, kristne og jøder er alle
«bokens folk».

Det vil si at de deler en felles monoteistisk tradisjon i troen. Hver
tro har sin unike religiøse lære, men for Muhammed
er de en
del av en større abrahamittisk tro. I Koranen leser vi;
«Men de troende, og jøder, kristne og sabeere, alle som tror på
Gud og på dommens dag, og som gjør det som er rett, de har
lønn i vente hos sin Herre. Over dem skal ingen frykt hvile, ei
heller sorg». (Koranen surah 2:62)
Translitterasjon av det arabiske til norsk, vil bli gjort ifølge faglig
konsensus, men uten bruk av spesielle diakritiske markeringer
for å vise til særegen fonetisk nøyaktighet. Arabiske ord som
gjenkjennes i den norske ordbruken vil skrives deretter, for
eksempel når byene Mekka og Medina blir nevnt.
Når nødvendig vil en mer eksakt translitterasjon og forklaring av
den hele og fulle mening fra originalen på arabisk kunne brukes
for å sørge for et helhetsbilde av de historiske hendelsene i
teksten. Innholdet i denne pocketboken er tatt ut ifra sikre
kilder som forfatterne har gjennomgått. En liste av disse kildene
inkluderes i vår bibliografi.
Kommentarer eller spørsmål omkring bokens innhold kan rettes
til: brb@rabita.no , belkilani@gmail.com

" Likheten mellom meg og de profetene som
kom før meg, er som en mann som har bygd
et komplett og fantastisk hus, men det mangler
en siste brikke. Når folk kommer for å se huset
vil de beundre det og si: Hvor fantastisk dette
huset ville vært hvis den siste brikken var blitt
satt på plass. Jeg er den brikken, og jeg er den
siste av profetene".
Muhammed

(Fred være med ham )
(Samlet i Bukhari 4.734, 4.735)

Noen ord fra forfatterne

All ære til Allah, universets og alle skapningers
Herre. Han skapte mennesket i den beste skikkelsen
og gjorde han i stand til å se, høre og tenke.
Herren gjorde mennesket til forvalter av jorden,
og bevare den. Menneskets oppgave er å tilbe
Gud og etablere hans religion (lovverk) på jorden.
Vår Skapers befalinger er klare, der budskapet er
å gjøre godt og holde seg unna dårlige og onde
handlinger.
Vår Herre har gitt oss et kort og midlertidig liv på
jorda. Dette livet er en bro til det evige livet etter
døden. På Dommens dag vil den som gjør det
minste godt få belønning for det, og ondskap vil bli
straffet deretter.
Opp gjennom historien har Gud sendt mange
profeter til menneskene for å veilede dem, og
forklare dem sannheten og formålet med livet.
Noah, Abraham, Moses, Jesus og Muhammed
var alle Guds budbringere.
I motsetning til de andre profetene, fikk Muhammed
noen spesielle karaktertrekk. Gud valgte
han til å formidle Sitt guddommelige budskap til
menneskeheten, som er bevart i sin originale form i
Koranen; den siste åpenbaring.

Muhammeds liv var også en praktisk demonstrasjon og
beskrivelse av Guds befalinger. Om man oppriktig og ærlig
følger Guds lover, vil det føre til mer velvære og fred blant
mennesker. Dette har profetens lære og livsstil bevist.
Muhammed
har satt det det moralske grunnlaget for
dette, som ble vendepunktet i utviklingen av sivilisasjon.
I dag står verden overfor en rekke utfordringer, der
byrden av sosiale, økonomiske og politiske problemer er
katastrofale. Overalt på kloden ser mennesker etter en
trygg utvei fra disse problemene.
Osoul Global Center introduserer med dette i tankene,
og hans
en kort biografi om profeten Muhammed
lære, som forhåpentlig vil røre millioner av hjerter. På den
tiden da profetens følgesvenner helhjertet fulgte Guds
befalinger og profetens lære, var de i stand til å spre fred,
toleranse og rettferdighet på de stedene de vandret med
budskapet om islam.
I dag eskalerer terror og vold, og medias budskap til
verden sprer frykt og urettferdig forbinder det til islam og
Muhammeds lære.

Vi inviterer ikke-muslimer til å lese denne boken som er
basert på autentiske utsagn fra profeten, slik at de har
mulighet til å danne seg et objektivt og ikke forutinntatt
bilde.
Forhåpentligvis vil man klare å komme til en rettferdig
konklusjon, etter å ha lest denne boken med et åpent sinn
og reflektert over Muhammeds lære.
Osoul Globalt Senter
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Utdanningsdepartementet og islamske saker, Kuwait
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Institutt for islamsk utvikling, Malaysia
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Fanar, islamsk kulturhus, Qatar
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Dette er navnet «Muhammed» skrevet på
arabisk i en formativ stil. Det ser ut som en moské med
en kuppel i midten. Merk at «kuppelen» er bokstaven «h»
i navnet «Muhammed». Den nedre del av «moskeen» er
» som betyr «Guds
formet ut ifra setningen «
Sendebud».
Sekskanten er formet med de arabiske bokstavene i
«Muhammed», gjentatt seks ganger rundt, og skrevet i
en annen stil fra arabisk kalligrafi.
Gjengitt med tillatelse fra kunstneren Farid Al-Ali

På arabisk betyr «Muhammed» en som er høyaktet og
regelmessig rost for sine gode gjerninger. Ergo; han er en
rosverdig person.
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Vitnesbyrd
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John Adair
Forfatteren av «Leadership of Muhammad», og ordfører i
Lederskap Studier FN’s Staff System College i Turin

"Fremragende lederskap kom fram mer enn èn gang i
profeten Muhammeds liv, og følger utmerket etter de
universale kravene sann lederskap skal ha i sin natur og
praksis".

William Montgomery Watt
(1909-2006) Skotsk historiker og professor emeritus i arabisk
og islamske studier ved University of Edinburgh. Forfatter av
Muhammed at Mecca, Oxford, 1953.

“Hans villighet til å utsette seg for forfølgelse på grunn av
sin overbevisning, den særegne moralske karakter de menn
som trodde og så opp til ham hadde, samt den storslagenhet
i hans beslutninger; alt taler for hans grunnleggende
integritet. Ingen av historiens betydningsfulle figurer har
fått så lite oppmerksomhet i den vestlige verden som
Muhammed”.
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Vitnesbyrd

Kapittel 1

Vitnesbyrd

Mahatma Ghandi
(1869-1948) Den indiske selvstendighetsbevegelsens politiske og
åndelige leder.

“Jeg ønsket å kjenne til den som hadde en ubestridt
innflytelse over millioner av menneskers hjerter. Jeg ble
overbevist mer enn noensinne om at det ikke var sverdet
som på den tiden vant sin plass for islam i tilværelsenes
struktur.
Det var den kompromissløse enkeltheten, profetens
totale selvoppofrelse, den hengivenhet til løfter, hans
kontinuerlige hengivenhet for venner og etterfølgere,
hans mot, hans absolutte tro på Gud og sin misjon. Dette,
og ikke sverdet, beseiret all motstand og ryddet alle
hindringer av veien. Da jeg lukket andre volum (av hans
biografi), var det beklageligvis ikke mer å lese om hans
fantastiske liv”.

Alphonse de Lamartine

(1790-1869) Fransk poet, skribent og politiker
Histoire de la turquie,, Paris 1854 vol. II, S.276-277

“Filosof, orator, apostel, lovgiver, kriger,
erobrer av tanker, reformator av logikken,
i en tro uten avgudsbilder, grunnlegger av tjue jordlige
riker samt det åndelige riket. Det er Muhammed. Ut av
alle målestokker av menneskelig storhet, kan man spørre;
finnes det et mer storslaget menneske enn han?”
16

(1885 - 1981) Historiker, filosof og skribent. Forfatter av The Story
of Civilization., del4, vol.4, s.25.

Navnet hans, som betyr "den høyt prisede", passer vel inn i
passasjer i Bibelen som forutsier hans komme. Muhammed
skrev ikke noe selv, men benyttet seg av skribenter. Hans
tydelige analfabetisme hindret han ikke fra å videreformidle
den Hellige Koranen som ble åpenbart til han, og betraktes
som det arabiske språkets mest berømte og elokvente
skrift. Ei heller hindret det han i å oppnå slik forståelse
for medmennesket, som sjeldent finnes hos selv de mest
velutdannede personer.

Johann Wolfgang Von Goethe
(1749-1832) En framstående europeisk poet, vitenskapsmann
og filosof.

“Han er profet, og ikke poet. Derfor må hans Koran
oppfattes som guddommelig lovgivning, og ikke som
et menneskelig produkt gjort om til utstilling eller
underholdning”.
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Vitnesbyrd

William Durant

Vitnesbyrd

Thomas Carlyle
(1795-1881) Historiker, filosof og forfatter av «Heroes and heroworship in history»

“Hvordan kunne en mann på egen hånd og på mindre enn
to tiår, forene krigerske og vandrede beduiner til en mektig
sivilisert nasjon?”
Notat: Thomas Carlyle forsøkte å danne et bilde av menneskets intellekt ved å
analysere historiske mennesker, og han ga profeten Muhammed en spesiell plass i
boken med et eget kapittel der tittelen var «Hero as a prophet». I sitt arbeid, skrev han
om sin beundring for reformatoren Muhammed.

Pastor Reginald Bosworth Smith
«Mohammed and Mohammedanis, London, 1874, s. 92»

“Han var statens så vel som kirkens overhode, han var
keiser og pave samtidig, men uten pavelig uttrykksmåte,
eller keiser med keiserlige tropper. Allikevel hadde han
en armé alltid klar, uten livvakt, uten palass, uten fast
inntektskilde. Om noe menneske skulle ha rett til å si
at han er hersker med guddommelig rett, måtte det
være Muhammed. Selv om han hadde all makt uten
dens redskap eller støtte, hadde han ingen interesse
av makten til seg selv. Hans enkelhet i privatlivet var på
linje med hans offentlige liv”.
18

Den kjente russiske romanforfatter. Forfatteren av «krig og fred»

"Det er ingen tvil om at profeten Muhammed er en av de
største reformatorene som tjente det sosiale rammeverket
best. Det holder å vite at han ledet en hel nasjon til
sannheten, og gjorde den mer beriket til fred og ro, samt
hindret blodsutgytelse og menneskeofringer (selv om det
ikke er bevist at slikt ble gjort blant araberne før islam)".

Maurice Bucaille
En fransk lege og spesialist i gastroenterologi. Forfatter av «The
Bible, The Qur`an and Science».

“Islam lærer at Gud har gitt mennesket evnen til fornuft, og
forventer dermed at mennesket skal resonnere seg fram
objektivt og systematisk. Med tanke på kunnskapsnivået
på Muhammeds tid, så er det utenkelig at uttalelsene i
Koranen som kobles til vitenskap, kan være menneskeskapt.
En fullstendig objektiv undersøkelse av Koranen i lys av
moderne kunnskap, får oss til å innse overensstemmelsen
mellom de to".
19

Vitnesbyrd

Leo Tolstoy

Kapittel

Hans karakter

2

2020

Et portrett av Muhammeds enestående egenskaper.
Dokumenterte egenskaps- og karaktertrekk, slik hans følgesvenner
opplevde ham.

Kapittel 2

karakter

Muslimer har verken tegninger eller bilder av profeten
Muhammed
eller profetene før hans tid. I motsetning
til grunnleggerne av de andre store verdensreligionene,
er Muhammed
en gjenkjennelig historisk figur. Hans
familie og følgesvenner beskrev han veldig godt, og de
berettet også flere historier fra hans liv som er nedskrevet
til glede for folk i ettertid.

Hvordan så han ut?
Muhammed
var lyshudet,
litt over middel høy, slank og
velbygd med brede skuldre.
Han var målrettet når han
gikk, og hadde rask gange.
Muhammeds
følgesvenner
beskrev ham som en kjekk
mann, med markert panne, rett
nese, lange øyevipper, store
mørke øyne, fine rene tenner og et behagelig smil. Håret
hans var en anelse krøllet, og han hadde et tykt velstelt
skjegg.
Følgesvennene hans har også fortalt at han hadde et
vennlig fjes, som lyste opp som fullmånen. Han lo ikke
høyt, men i stedet smilte han bredt slik at tennene syntes.
Alle i hans nærvær merket hans muntre vesen og åpne
personlighet.
21

Hans karakter

Muhammeds

Hans karakter

Hans natur

Muhammed
var vennlig, avslappet og lett
å ha med å gjøre. Han snakket pent og holdt
seg langt vekk fra vulgær og skamløs tale. Han
påpekte aldri andres feil, og pleide heller ikke
å overdrive når han roste følgesvennene sine.

Hans måte å snakke på

Muhammed
var en veltalende mann.
Han snakket ikke unødvendig, og det han sa var alltid
meningsfylt. Han valgte sine ord med omhu, var presis i sin
tale, og klarte å formidle et konkret budskap med få ord,
men aldri for kort til at budskapet ikke nådde frem.
Når han ville poengtere noe som ekstra viktig pleide han å
gjenta det tre ganger. En dag sa han til følgesvennene sine:

"Jeg garanterer et hjem i Paradiset for de som lar være å
argumentere selv om de vet at de har rett, og jeg garanterer
et hjem midt i Paradiset for dem som slutter å lyve selv når
de spøker, og jeg garanter et hjem i det øverste Paradis for
de som oppfører seg og har gode manerer". (Sahih Abu Dawood)
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Hans selvbeherskelse

Hans karakter

Han hadde alltid full kontroll over sine
følelser. Når han ble irritert pleide
han å vende seg vekk eller bli stille.
Men når noen brøt Guds lover, kunne
man se at han var opprørt og stod
standhaftig for rettskaffenhet. Han viste
aldri temperament når det kom til sine
egne saker.

Hans interaksjon med andre mennesker

Muhammed
rakk alltid frem hånden sin først når han
hilste, og han pleide ikke å trekke den til seg før den andre
personen trakk sin hånd tilbake.
Han ble beundret for sin personlighet og væremåte av de
som møtte ham. De elsket ham av hele sitt hjerte. Hans
natur var mild og god, og han viste aldri forakt for noen.
Når han kommuniserte, så han folk rett inn i øynene. Og
når noen snakket med ham, pleide han å vende seg mot
vedkommende og gi full oppmerksomhet.
Når han kom til en forsamling satte han seg på den første
ledige plassen og ga instrukser til sine følgesvenner om å
gjøre det samme.
Han ga alle like mye oppmerksomhet, slik at ingen
skulle tro at noen hadde en større fordel. Han fordelte
ikke sitteplassene mellom folk etter rang eller status.
23

Hans karakter

Han var like rettferdig mot sine følgesvenner som mot
andre mennesker. Det som skilte folk fra hverandre for
Muhammed var deres gjerninger og hengivenhet til Gud.

Hans levemåte
Profeten Muhammed
gjorde alt med
måtehold, uten å overdrive. Han verken
kritiserte eller skrøt for mye av mat og
drikke som ble laget for ham. Når han var
hjemme delte han tiden sin i tre deler; en
del for Gud, en del for sin familie og en del
for seg selv. Han tok del i husarbeidet og reparerte ofte
sine egne klær, fikset skoene sine og feiet gulv.
Han pleide å kle seg pent og han luktet alltid godt.
(Sahih Bukhari)

Etter morgenbønnen pleide han å
sitte i moskeen og resitere Koranen,
og han lovpriste Allah til solen gikk
opp. Etter midnatt pleide han å stå
opp for tahajjud, som er en frivillig nattebønn. Denne
forsømte han ikke en eneste gang i livet.

24

Hjemmet hans var enkelt anlagt. Veggene var laget av jord
og leire, og taket var av halm dekket med palmeblader og
kamelskinn.

Hans karakter

Han tok aldri imot noen form for zakat eller sadaqah
(ulike former for almisser), og det gjorde heller
ingen andre i familien hans. Han var så nøye med
dette at ingen av familiemedlemmene fikk
administrere zakat fordelingen i samfunnet.

Muhammed sa at han ikke hadde noe med verdlige saker
å gjøre, og at hans forhold til verden var lik en reisende
som velger å hvile seg i skyggen av et tre en kort stund, for
så å fortsette.(2/666- 2788, Musnad Ahmad, Narrated by Abdullah bin Abbas)
Da han døde etterlot han seg ingen formue og heller ingen
eiendom, utenom et muldyr og et lite stykke jord som han
donerte til muslimene for samfunnsnyttig formål.

Profeten Muhammeds moské, slik
den er beskrevet og forestilt.
Profeten Muhammeds hjem slik det er
beskrevet og forestilt.
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Biografi
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Biografi

Kapittel 3

Navn

Muhammad

Fars navn

Abdullah, sønnen til Abdul-Muttalib (slektstreet
kan spores tilbake til profeten Ibrahims sønn,
Ismail).

Etternavn

Han tilhørte familien Bani Hashim; en gren av
Quraish stammen, som var høyt aktet blant
araberne.

Fødselsdato

20- 22. april 570 evt. (omtrent)

Fødested

Mekka, på den arabiske halvøya i nåværende
Saudi-Arabia.

Dødsdato

6. juni 632 evt. (omtrent, han ble 63 år gammel).

Døds- og

Medina (omtrent 450 km nord for Mekka).

begravelsessted

Biografi

Personlige detaljer
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Barndoms- og ungdomstid
Biografi

Fødsel - 2 års Muhammed hadde ingen søsken. Faren hans
alder
døde før han ble født. Moren hans sendte
ham vekk fra Mekka for at han skulle ammes.
Ammen hans het Halima. Å sende bort barna
for amming var en gammel arabisk tradisjon.
2 - 6 års alder

Han bodde sammen med moren sin Amina til
hun døde år 576 evt.

6 - 8 års alder

Han bodde sammen med farfaren sin AbdulMuttalib til han døde.

8 - 25 års alder

Han bodde sammen med onkelen sin Abu Talib,
som selv hadde 10 barn.

Utdanning
Muhammed var analfabet: Han kunne verken lese eller
skrive. Han vokste opp i Mekka og dro aldri vekk for å søke
kunnskap. I følge islam formidlet : Muhammed
forkynte
Guds budskap, Koranen, til hele menneskeheten. Han
formidlet det helt ordrett.
Muhammed
blandet ikke sine
uttalelser og undervisning med den
hellige Koranen: Uttalelsene ble
samlet for seg, og kalles "profetens
sunnah". Sunnah er Muhammeds
undervisning, levemåte og forklaring
av skriften (den hellige Koranen).

28

Barndom - ca
25 års alder

En periode jobbet han som gjeter og passet
andres dyr. Han var også med onkelen
sin, Abu Talib på handelsreiser og var 12 år
gammel første gangen.

25 - 40 års
alder

Han jobbet som en handelsmann for en rik
forretningskvinne som het Khadija. Jobben
innebar å handle varer fra et område, og
deretter selge dem i et annet.

Biografi

Arbeidsliv

Han ble høyt respektert for sin integritet,
arbeidsevne og pålitelighet. Han ble kalt
"As-Sadiq al-Ameen", som betyr den
sannferdige og pålitelige.
40 - 63 års alder

Da Muhammed
var 40 år gammel (år 610
evt.) fikk han sin første åpenbaring. Etter
dette henga han livet sitt til å formidle Guds
budskap til menneskeheten. Han underviste
folk om Guds Enhet, og formidlet den hellige
skriften Koranen.

29

Biografi

Sivilstatus
Gift med Khadija i 25 år: Muhammed giftet seg med
Khuwaylids datter Khadija, som kom fra en høytstående
familie.
Khadija var enke og godt respektert i samfunnet.
jobbet for henne i underkant av 2 år, før
Muhammed
hun fridde til ham via en tredje part. Hun beundret ham for
hans lojalitet, moral og likefremme personlighet.
Vellykket ekteskap: Selv om Khadija var 15 år eldre enn
Muhammed var ekteskapet deres meget vellykket. De
hadde lik sosial bakgrunn, og aldersforskjellen var ikke til
hinder for et lykkelig samliv. Ekteskapet varte til Khadija
døde 65 år gammel. Etter hennes død giftet Muhammed
seg på nytt.
Seksbarnsfar og
familiemann:
Muhammed og Khadija
levde i fred og harmoni.
De fikk fire jenter (Zaynab,
Ruqayya, Um-Khulthum og
Fatima) og to sønner (AlQasim, som døde da han
var tre år og Abdullah som
døde da han var 4 år).

Muhammed elsket
Khadija og var lojal mot
henne.
Ved flere anledninger
beskrev han henne som
sin tids fremste kvinne,
slik som Maria, mor til
profeten Jesus, var den
fremste kvinnen i sin tid.
(Bukhari)
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Bilde fra gravlunden Baqee,
som ligger rett ved profeten
Muhammeds moske i
Medina. En del av Muhammeds
følgesvenner, slektninger,
hustru og barn er begravd i
denne gravlunden.

Al-Ma´ala gravlund i Mekka,
der Khadija er gravlagt.
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Muhammed var en hengiven familiemann. Han pleide
å tilbringe tid med familien, hjelpe sin hustru med å ta
vare på husholdningen, sy sine egne klær og passe barna.

Biografi

Oppdraget fullført i løpet av 23 år
610 evt.
Starten på åpenbaringen:
Muhammed fikk sin første åpenbaring fra Gud og ble Guds
budbringer til hele menneskeheten. Dette oppdraget krevde
sterk tro, dedikasjon og ærlighet.
610 - 612 evt.
Kjerne muslimer dannet
Muhammed inviterte familien sin, nærmeste venner og
utvalgte folk til troen. I de tre første årene etter den første
åpenbaringen, aksepterte 130 mennesker islam, og de ble
den sterke kjernen som åpenlyst spredte Guds budskap.
Denne gruppen var en blanding av velstående og mindre
velstående mennesker.
612 - 615 evt.
Muhammeds åpenlyse invitasjon til islam møter
motstand: Muhammed og hans etterfølgere begynte
åpenlyst å snakke om islam. Til tross for at Muhammed
var kjent og respektert for sin ærlighet og pålitelighet,
aksepterte ikke lederne i Mekka invitasjonen hans.
Muhammed ble fristet og truet: Lederne i Mekka
prøvde å få Muhammed til å slutte med å invitere folk
til islam både med å lokke til rikdom og makt, og med
trusler. Samtidig prøvde de å få folk til å ikke høre på
ham. De var fiendtlige mot muslimene, og de forfulgte og
undertrykte de som var fattige og svake blant dem.
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var vitne til lidelsene og vanskelighetene
Muhammed
som etterfølgerne hans var utsatt for, og rådet dem derfor
til å søke beskyttelse i Abessinia. Landet var styrt av en
kristen konge som Muhammed beskrev som rettferdig,
og som aldri gjorde andre urett.
To innflytelsesrike menn aksepterer islam: To
sterke og godt respekterte menn fra Mekka; Umar
bin al-Khattab, og Muhammeds
onkel, Hamza bin
Abdul-Muttalib, aksepterte islam. Dette var et viktig
vendepunkt for muslimene. Hamza var en hengiven
følgesvenn og beskyttet Muhammed
frem til sin
død i slaget ved Uhud år 625 evt. Tre år etter profeten
Muhammeds
bortgang, år 632 evt. ble Umar den 2.
kalif (leder av samfunnet).
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Muhammed
står ved sine følgesvenners side og
sender en del av dem til Abessinia: Muhammed hadde
nær relasjon til sine følgesvenner. Han pleide å møte dem
hos Al-Arqam, som lot hjemmet sitt fungere som en liten
skole. Der lærte han dem om etikk og moral, samt å ta
ansvar og vise medmenneskelighet.

Biografi

616 - 618 evt.
Muhammed
boikottes: Lederne i Mekka boikottet
Muhammed og hans følgesvenner og de påla dem en
sosial og økonomisk blokade som pågikk i 3 år. I løpet av
denne tiden led Muhammed og følgesvennene stort.
Denne perioden var en prøvelse av tålmodighet og en
test av forpliktelse til islam og sannheten.
619 - 620 evt.
Et sorgens år: Lederne i Mekka avbrøt den sosiale og
økonomiske boikotten når de innså at det ikke nyttet å
vende muslimene bort fra islam. Det samme året døde
Khadija, kona til Muhammed og onkelen hans, Abu Talib.
Muhammed
mistet håpet om at Mekkas folk skulle ta
imot invitasjonen til islam, og bestemte seg for å formidle
Guds budskap og søke støtte utenfor Mekka. Det var
derfor han reiste til Ta´if, men også der møtte han bare
fiendtlighet. Han snakket med over tjue arabiske stammer,
men fikk ingen god respons.
620 - 622 evt.
Et glimt av håp: Under pilegrimssesongen traff
Muhammed
seks personer fra Yatrib (dagens
Medina), som han snakket med om islam. De trodde på
Muhammed og vendte hjem, fast bestemt på å invitere
flere mennesker til islam fra sin egen og andre stammer
i Yatrib. De ble enige om å komme tilbake til Mekka året
etter for å møte Muhammed , Guds sendebud og profet.
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De lovet ham:
(1) Ikke tilbe andre enn Allah, den eneste Gud, (2) ikke
stjele, (3) ikke begå utroskap, (4) ikke drepe, (5) ikke snakke
stygt om andre og (6) ikke gå imot Guds sendebud.

Gruppen vendte tilbake til Yatrib og inviterte sine ledere
til islam. Året etter (622 evt.) kom de enda en gang tilbake,
denne gangen med mer enn 70 menn og to kvinner. Disse
ga et lignende løfte til profeten, slik som de før dem hadde
gjort.

Aqaba- eller al-Bay`aa moskèn. Moskèn er bygd der folk fra
Yatrib sverget til troen.
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Nye muslimer sverger til troen: Ett år etter (621 evt.), kom
de seks mennene fra Yatrib tilbake som lovet. De hadde med
seg seks andre personer som også sverget til troen og godtok
Muhammed som Guds sendebud.

Biografi

Et nytt muslimsk samhold formes i Yatrib, 450 km nord
for Mekka: De to mest innflytelsesrike stammene i Yatrib
(Aws og Khazraj) aksepterte islam, og det tok ikke lang tid
før andre fulgte deres spor. Profeten Muhammed
ble
invitert til Yatrib for å bli deres leder.
622 CE
Lederne i Mekka planlegger å myrde Muhammed
og migrasjonen til Yatrib innledes: Situasjonen forverret
seg for muslimene i Mekka, og Muhammed rådet dem
til å flytte til Yatrib. 6 Muhammed migrerte selv til Yatrib i
september år 622 evt. Migrasjonen markerer et avgjørende
vendepunkt i islamsk historie. I Yatrib ble den første islamske
staten og et rettferdig sosialt samfunn dannet.
623 - 624 evt.
Muhammed blir Yatribs leder:
Befolkningen i Yatrib bestod av arabere og jøder. Det
fantes to store arabiske stammer og tre
mindre jødiske stammer, men araberne
var i flertall og hadde derfor den politiske
makten. Profeten Muhammed
ble valgt
som leder under fredelige omstendigheter,
og med majoritetens samtykke.
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Ettersom byen bestod av både arabiske og
jødiske stammer, kalte ikke Muhammed
byen for islamsk stat. I stedet brukte han
navnet "Al-Medina", som helt enkelt betyr
"byen". I Medina hadde alle borgere like
rettigheter, uansett tro.
Muhammed kaller til fred og samhold i Medina:
I sin første offentlige tale til folket, snakket Muhammed
om viktigheten av harmoni og samhold mellom alle i byen.
Han sa:
"Å godtfolk, søk og spre fred og by hverandre mat, ta vare
på deres slektninger og be til Gud på natten mens andre
sover, slik at dere behager Gud og trer inn i Hans paradis".
(Ibn Majah, 4331) and (Tirmidhi, 5842)

Muhammed
knyttet disse gode
handlingene til Guds tilfredsstillelse
for å motivere folk til å elske
hverandre og leve i fred og harmoni i
et multikulturelt samfunn.
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Muhammed endrer byens navn, og et multikulturelt
samhold blomster: Muhammed ga byen et nytt navn;
Medina.
Yatrib tilhørte ikke lenger en gruppe arabere, men byen
var nå hjemlandet til migrerte muslimer fra Mekka og alle
andre troende som aksepterte islam.

Biografi

623 - 624 e.Kr.
Muhammed undertegnet den første avtalen med
jøder i Madinah som beskyttet menneskerettigheter
og friheter: Som statens leder utformet Muhammed
grunnloven og menneskerettighets reglene. Jødene flest
håpet på at den siste profeten skulle ha jødisk bakgrunn,
og selv om de ikke godtok Muhammed
som Guds
sendebud kom de til enighet med araberne og signerte
deklarasjonen.
Avtalen garanterte friheten til tilbedelse for
muslimer og jøder, samt arabere som ikke
aksepterte islam. I tillegg var avtalen beskyttet
sikkerheten til alle borgere i Madinah og pålagt
at alle partene skulle være med i det nasjonale
forsvaret, bør Madinah bli angrepet av fiender.
Avtalen uttalte rettferdighet, menneskerettigheter,
friheter og forbud mot kriminalitet og umoralsk
praksis.

624. evt.
Det uunngåelige slaget ved Badr: Da muslimene
emigrerte til Medina, ble de tvunget til å gi opp sine hjem
og eiendelene deres ble konfiskert.

Stedet Badr

38

Muhammed
ba muslimene stoppe karavanen og ta
varene som erstatning for det de hadde blitt fratatt i
Mekka. En gruppe på 313 menn tok på seg oppdraget. I
mellomtiden hadde Abu Sufyan blitt advart og han valgte
derfor en annen rute for karavanen. På samme tid sendte
folket i Mekka en hær på 950 mann for å møte muslimene
til krig. Muslimene var ikke forberedt på dette og var heller
ikke bevæpnet til å møte en så stor hær.
Det var derfor lite håp om at muslimene skulle seire i denne
første kampen mot Mekka. Mot alle forventninger vant
muslimene denne kampen. Flere ledere og høytstående
personligheter fra Mekka mistet livet i dette slaget.

39

Biografi

Lederne i Mekka brukte de konfiskerte eiendelene til
handel og eget bruk. Muslimene fikk greie på at en
handelskaravane, eid av lederne i Mekka og ledet av Abu
Sufyan, var på vei forbi handelsruten nære Medina.

Biografi

625 evt.
Lederen i Mekka angriper Muhammed
og hans
følgesvenner i slaget ved Uhud: For å hevne nederlaget
ved Badr og av redsel for å miste sin lederposisjon blant
araberne, bestemte lederne i Mekka seg for å angripe
muslimene. De tok med seg allierte stammer og sendte en
styrke på 3 000 krigere til Uhud, et fjell nord for Medina.
Uhud, Medina, Saudi-Arabia

Muslimene led et nederlag i dette slaget og flere av
følgesvennene døde, blant annet Muhammeds elskede
onkel; Hamza. Profeten Muhammed ble også såret, men
ble ført i sikkerhet.
Martyrer i slaget ved Uhud, Uhuds gravlund, Medina, Saudi-Arabia
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626 CE
Mekkas folk og deres allierte angriper Muhammed
og hans følgesvenner ved skyttergravslaget: Ettersom
Muhammed
overlevde slaget ved Uhud, bestemte
Mekkas folk og deres allierte seg for å gå til et felles angrep
mot muslimene. De ønsket å drepe Muhammed
og
utslette islam en gang for alle fordi de innså at muslimene
var en trussel mot deres politiske makt over Arabia.
10 000 krigere marsjerte fra Mekka mot Medina.
Muhammed fikk vite om det forestående angrepet og
rådførte seg med følgesvennene. Han bestemte seg for
å følge forslaget til Salman al-Farsi om å grave en 5,5 km
lang og 4,6 m bred skyttergrav rundt byen. De gravde
langs Medinas nordre side. Resten av byen var beskyttet
av høye fjell.
Muslimene befant seg i en prekær situasjon og gjorde
sitt beste for å forsvare seg. Fienden prøvde å angripe fra
ulike steder, men ga opp etter flere mislykkede forsøk på å
komme seg over skyttergraven. Samtidig herjet en storm
rundt dem og tvang dem til slutt å pakke sammen og dra
hjem. Beleiringen utenfor Medina varte i en
måned.

627 e.Kr.
10 vile
nh
Hudaybia avtalen; 10 års våpenhvile:
våpe
Ett år etter skyttergravsslaget bestemte
Muhammed
seg for å utføre umrah (en
mindre pilegrimsreise til Guds hus Kabah i
Mekka). Å besøke Mekka for tilbedelse var en religiøs rett
som folket i Mekka tillott og respekterte.
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Men lederne i Mekka ble svært overrasket da de
så Muhammed
nærme seg byen med 1400 av
følgesvennene. Etter flere runder med forhandlinger
inngikk de våpenhvile på 10 år. Muslimene var ikke
fornøyd med avtalen fordi flere av vilkårene var til fordel for
Mekkas folk. Blant annet fikk de ikke lov til å utføre umrah
dette året, men de fikk lov til å komme tilbake året etter
(628 evt.) Avtalen var tilsynelatende til fordel
for islams fiender, men fredsavtalen førte til
at muslimene slapp å bekymre seg over å bli
angrepet av dem. De fikk i stedet mulighet til
å fokusere på ekspansjonen av islam på den
arabiske halvøya.
628-629 evt.
Guds
Under våpenhvilen formidlet Muhammed
budskap i og utenfor Arabia: Våpenhvilen var en gyllen
mulighet for Muhammed til å formidle Guds budskap, og
til å kunne tale fritt med andre uten å risikere å bli angrepet
av folket i Mekka og deres allierte.
Muhammed
sendte delegasjoner til omkringliggende
arabiske stammer og til konger og herskere av nabolandene.
Stormakter
som
perserne,
bysanterne og egypterne ble
invitert til å akseptere islam som
Guds budskap. Dette førte til at
antall muslimer økte og mange
ble overbevist av budskapet i
Koranen.
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Som svar på dette tok Muhammed med 10 000 muslimer
for å innta Mekka. Følgesvennene fikk klare instrukser om
å ikke bruke vold, men de fikk lov til å forsvare seg hvis de
ble angrepet. 7
Lederne i Mekka var ikke
forberedt på å kjempe
imot en så stor hær. Da
den muslimske styrken kom
frem til byen, vendte profeten
seg til folket i Mekka. Han begynte
med å bekrefte Guds enhet, henga seg til Ham og avsluttet
med å minne alle på at de kom fra en felles stamfar; Adam;
skapt med jord fra kloden.
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630 evt.
Fredelig maktovertakelse i Mekka: Det tok ikke mer
enn to år før våpenhvilen ble brutt da allierte av Mekkas
folk drepte 20 muslimer i en konflikt.

Biografi

Muhammed spurte så folket i Mekka: "Hva tror dere at
jeg skal gjøre med dere?" Selv om Mekkas folk hadde hatet
islam, måtte de innrømme at Mohammed alltid hadde
vært god. Derfor svarte de: "Edle bror, sønn av vår edle
bror! Vi forventer bare godhet fra deg."
Eksemplarisk tilgivende holdning: Til tross for at
Mekkas folk hadde utsatt Muhammed
for de verste
handlinger i omtrent 21 år viste han høy moral, og var
storsinnet mot dem. Han svarte: "Kjenn ingen frykt i dag.
Gå hjem, dere er frie." Dette gjorde så stort inntrykk på
flere av lederne i Mekka, og mange kom til profeten for å
akseptere islam. (Sunan Al-Bayhaqi, 9/118, 18342, 18343)
630 - 631 evt.
Arabiske stammer aksepterer islam: Etter den fredelige
erobringen av Mekka, kom delegasjoner fra hele Arabia
for å lære om islam. Utenom stammen Hawazen som
kjempet mot muslimene og ble beseiret ved Hunayn,
aksepterte de fleste arabiske stammene islam som sin
religion. Muhammed sendte flere av sine følgesvenner
rundt omkring til ulike provinser i Arabia for å lære andre
om islam og Guds budskap.
Når Muhammed vendte til Mekka, var hans første mål å rense Guds
hus. Han ødela alle symboler og avguder som var rundt og i Kaba, som er
Guds hus oppført av profeten Adam .
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632 evt.
Muhammeds avskjedstale: Muhammed var ferdig
med sitt oppdrag og han hadde ikke lenge igjen å leve. År
632 evt. utførte Muhammed sin siste pilegrimsreise og
holdt en avskjedstale for 100 000 mennesker.
Hans tale var en påminnelse om troens viktigste
grunnprinsipper; troen på Èn Gud, liv og eiendommens
hellighet, likestilling mellom alle raser, kvinners rettigheter
og forpliktelser, rettferdighet og moral.
Muhammeds

bortgang

døde i hjemmet sitt i Medina
Profeten Muhammed
år 632 evt. Han etterlot seg veldig få eiendeler og ingen
penger. Det viktigste han etterlot seg er trosarven som selv
i dag lyser opp menneskenes sinn verden over.
"Å feile er menneskelig, å tilgi er guddommelig"
Alexander Pope
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Fjellene rundt Mekka, Saudi-Arabia
"Lysets berg", der Hiras grotte befinner seg i Mekka
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Luftfoto av Den hellige moske,
Mekka - Saudi-Arabia
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Flybilde av den hellige moskeen
(al-Masjid al-Haram), Mekka, Saudi Arabia
Med tillatelse av fotograf Suzan Eskander
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Lysets fjell/Grotten Hira utenfor
Mekka, Saudi-Arabia

Grotten Hira
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Grotten Thawr - grotten der Muhammed og hans
følgesvenn Abu Bakr gjemte seg i tre dager under
migrasjonen til Medina.

Qubaa moskeen var den første moskèn i islam.
Den ligger 8 km sør for Nabawi moskèn i
Medina.

Qubaa moskeen i Medina, Saudia-Arabia
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Stedet Badr, sett fra luften

Plassen der Quraish slo leir

Plassen der Muhammed og
hans følgesvenner slo leir under
slager ved Badr.

Plassen for slaget ved Badr
Fjellet Uhud
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Plassen for slaget ved Uhud. På bilde ser vi høyden der
bueskytterne stod og gravstedet til mange martyrer. 72
av Muhammeds følgesvenner døde under slaget ved
Uhud, inkludert hans kjære onkel Hamza som også er
gravlagt der.
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Et tenkt bilde over byen Medina som viser profeten Muhammeds
moskè (Nabawi moskèn) omgitt av hus og palmer.
(Hilsen av: Madinah Research and Studies Center, Saudi Arabia)
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Utviklingen av profetens moskè
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Blant Guds profeter er Muhammeds
gravplass den eneste som kan identifiseres.
Hans tilhengere er sikre på den eksakte
plassen der han ble gravlagt.
Muhammed ble gravlagt i sitt hjem som
er vegg i vegg med moskeen "Al-Nabawi" i
Medina.
På dette bilde ser man den siden der folk
kan komme inn for å se graven til profeten
Muhammed og hans hus.
Profeten ble gravlagt i huset og ikke i
moskeen. Det var under utbyggingen av
moskeen, utført av Al-Waleed Bin AbdulMalik, at profetens hus ble en del av
moskeen.

58

Profeten Muhammeds grav ved Nabawi moskeen i Medina.
Den første kalifen for den islamske staten Abu Bakr al-Siddiq
og den andre kalifen Umar bin al-Khattab er gravlagt på hver
sin side av profeten.
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Al-Masjid Al-Nabawi Al-Sharif (Profetens moskè)
Med tillatelse fra fotograf Noushad Ali
60
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FOTNOTER
1.

Noen berretninger sier at Muhammed

2.

Noen berettninger sier at ekteskapet mellom Muhammed
og Khadija varte i 24 år og noen måneder.

3.

Det finnes bare èn Koran som er åpenbart til Muhammed
(på arabisk). Men det finnes mange oversettelser av Koranen
på forskjellige språk, som f.eks engelsk, fransk, kinesisk etc.
Koranvers som er brukt i denne boken er fra oversettelsen
til Einar Berg.

4.

Muhammed ble angrepet i Tai´f og han ble behandlet på
den verst tenkelige måten. Da han forlot Tai`f var han svært
skuffet. I følge noen berretniner påkalte han Gud med en
vakker bønn (se neste side).

5.

Aqaba- eller Al-Bay´a moskeèn: bygd av Abbasside
khalifa Abu Jafar al-Mansour på det stedet der det sies
at nye muslimer fra Medina sverget troskap til profeten
Muhammed og aksepterte islam.

6.

En liten gruppe muslimer ble igjen i Mekka og var ikke i
stand til å emigrere til Yatrib (Medina).

7.

Den islamske kalenderen starter fra den datoen Muhammed
migrerte fra Mekka til Medina (omtrent 13. september,
622 evt.) Den fredelige erobringen av Mekka var omtrent 8.
januar, 630 evt.
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ble født år 571 evt.

Muhammeds

bønn til Gud

Min Gud, til Deg alene henvender jeg meg i min fortvilelse over
min svakhet, helpesløshet og ydmykelse.
Å den mest Barmhjertige av alle barmhjertige, Du er min og de
hjelpesløse og de svakes forsørger.
På hvem kan jeg søke lit hos? Fremmede som behandler meg
ille, eller til en fiende som Du har overgitt meg til?
Så lenge Du ikke er misfornøyd med meg, har jeg ingenting å
uroe meg for. Din tilgivelse er nok for meg.
Jeg søker beskyttelse i Ditt lys, hvorav mørket blir opplyst og
som vil gi rettferdighet i både denne og neste verden.
Alt det gode som Du har skjenket meg er for overveldende til at
Du vender Deg mot meg med Din vrede eller misnøye.
Jeg skal fortsette å vende meg til Deg, til jeg har vunnet Din
gunst.
63
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Profetskap
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Arabisk kalligrafi av den japanske kalligrafen
Nobuko Sagawa
"Vi har sendt deg til alle mennesker med godt
budskap og som advarer. Men folk flest vet det
ikke. "
Koranen , 34:28

Fjellet Nur, der grotten Hira er,
Mekka, Saudi-Arabia

Kapittel 4

Muhammed
visste ikke at han skulle bli profet:
Han levde et enkelt og vanlig liv. Han var kjent for sin
møysommelighet, integritet og pålitelighet. Han tilba aldri
avguder, selv om det var normen i et polyteistisk samfunn.
Han hadde alltid vært overbevist om at universet måtte
være kontrollert av èn Gud, og hans måte å tilbe på var
å trekke seg tilbake i en hule oppe i et fjell (4 km øst for
Mekka) og meditere.
Hulen er kjent som al-Hira, og fjellet fikk navnet Jabal alfikk sin første
Nur (Lysets fjell) ettersom Muhammed
åpenbaring i denne hulen.
Det var ingen illusjon, og det var ingen drøm: Da
Muhammed var førti år gammel, trakk han seg
regelmessig tilbake fra
samfunnet for å søke
es!
L
stillhet og ro, samt å
meditere. I måneden
ramadan (den niende
måned i den lunariske kalender),
år 610 evt. var den første gangen
erkeengelen Gabriel viste seg for
han. Han kom til Muhammed i
hulen, og formanet til han «Les!»
Dette skremte Muhammed .
Hulen Hira
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Muhammed og guddommelig
åpenbaring

Profetskap

Han kunne ikke lese, og forstod ikke hva han skulle lese.
Gabriel gjentok ordene, og følgende vers ble åpenbart fra
Gud:
“Forkynn i din Herres navn! Han som skaper, skaper
mennesket av en liten seig klump. Forkynn! Se, Herren
er den store velgjører, som ved pennen har undervist,
undervist mennesket om ting det ikke kjente.”
Koranen, 96:1-5

Etter dette korte møtet ble erkeengelen Gabriel borte.
Muhammed var skrekkslagen: Han var veldig opprørt,
og skyndte seg hjem. Han skalv da han fortalte kona si
Khadija hva som hadde hendt, og ba henne dekke over
han med et pledd. Hun roet ham med å si at Gud ikke ville
svike ham eller la demoner komme nær ham, siden han
(Muhammed
) tok så
godt vare på slektninger,
hjalp de trengende og ga
almisser.
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Dette er navnet
«Muhammed» på
arabisk, designet av
kunstneren Abdul Majid al
Noerat. Det illustrerer klatringen
av Muhammed
på jabal al
Nur, og som et symbol på hans
streben etter å finne den Ène
Gud, all verdens Herre.

trengte noen
Du er Guds Sendebud: Muhammed
dager for å roe seg ned, og gikk ikke tilbake til fjellet. Etter
en tid kom erkeengelen Gabriel tilbake til ham, og fortalte
ham at nå var han et sendebud fra Gud, Allah, all verdens
Herre. Han (Gabriel) resiterte følgende vers fra Gud:
“Du som ligger innhyllet i din kappe, stå opp og advar!
Lovpris din Herre! Hold dine klær rene! Sky det urene! Gi
ikke i håp om å få mer igjen! Vis standhaftighet overfor din
Herre”
،Koranen, 74:1-7
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En guddommelig åpenbaring eller satanisk hvisking?
Muhammed
fryktet at noe ondt hadde besatt ham.
Sammen med kona si besøkte de en slektning av henne,
Waraqa bin Nawfal, for å fortelle ham hva som hadde
skjedd. Han var en kristen med mye kunnskap om de
bibelske tekstene. Waraqa forutså at Muhammed skulle
bli en profet, og forsikret om at det han hadde opplevd var
en guddommelig åpenbaring, liksom profeten Moses (fred
være med ham) hadde fått. Waraqa ville gi all sin støtte til
Muhammed , men var på denne tiden allerede veldig
gammel. Han sa også at Muhammed kom til å bli jaget
ut av Mekka av sitt eget folk og møte fiendskap.

Profetskap

Gabriel fortsatte å komme jevnlig til Muhammed
de neste 23 årene. I løpet av denne perioden ble Guds
budskap til hele menneskeheten, Koranen, åpenbart.
Muhammed forkynte Guds budskap til alle mennesker:
Muhammed
handlet ut ifra den åpenbaringen han
mottok fra år 610 evt. Han inviterte folk både i og utenfor
Arabia til å tro på bare den Ene sanne Gud (Allah), og å
adlyde Hans påbud som var gitt for menneskehetens
velbefinnende.
Hva handler budskapet om? Islams budskap er basert
på aqidah, eller troslæren på at Gud er Èn,
og shariah, de guddommelige lovkoder.
Et system og reglement som omfatter
og menneskers daglige gjøremål og
o
r
T v
aktiviteter.
lo
Shariah er delt inn i tre hovedgrener:
1) Tilbedelse: Religiøs praksis og gjerninger, slik
som de daglige rutinene av bønn, fasten, zakat (almisse),
og å komme Gud i hu osv. (2) Transaksjoner og befatninger
med andre. Derav regler for rettferd, folkerett, handels- og
forretningsetikk, arv osv. (3) Etikk og moral: god oppførsel,
forstand og etikette. Verdier som ærlighet, oppriktighet,
strevsomhet, kjærlighet, samarbeid m. m
Notat: Etter at han mottok den guddommelige åpenbaringen,
fokuserte Muhammed
først på å lære folket om monoteismen. Etter
utvandringen til Medina ble det mer fokus på å forklare og implementere
shariah.
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Guds Befalinger
“Kom nå, så skal jeg fremsi det som Herren har
gitt sakral sanksjon: Gi Ham ingen medguder!
Gjør godt mot far og mor! Drep ikke deres
barn på grunn av fattigdom! – Vi vil gi dere og
dem underhold. Hold dere unna umoral, åpen
eller skjult. Drep ingen hvis liv Gud har gjort
ukrenkelig, med mindre det er i samsvar med
retten! Dette har Han pålagt dere, så dere må
forstå.
Hold dere unna den foreldreløses eiendom,
med mindre det er til beste, inntil han når
voksen alder. Gi fullt mål og full vekt, som rett
og riktig er! Vi pålegger ingen noe ut over det
han evner. Når dere uttaler dere, så vis rettferd,
selv om en slektning er implisert! Oppfyll deres
forpliktelser overfor Gud! Dette har Han pålagt
dere, så dere må vise ettertanke.”

Koranen, 6:151-152
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En praktisk introduksjon til Muhammeds
lære i
Abessinia: Jafar bin Abu Talib var en av de åtti muslimer
som flyktet til Abessinia (nåværende Etiopia) for å søke
beskyttelse. På vegne av sine muslimske trosfeller, sa han
følgende ord til kongen av landet:
“Konge! En gang var vi et folk som levde i uvitenhet. Vi
dyrket avguder og levde i usømmelighet. Vi spiste til
og med kadavre, og vi forsømte våre nære og kjære. Vi
behandlet naboene våre dårlig, og tillot de sterke blant
oss undertrykke de svake. Slik levde vi til Gud sendte
oss et sendebud blant våre egne. Han er en mann hvis
opphav, sannferdighet, ærlighet og renhet er kjent for oss
alle.
Han kalte oss alle til å tilbe Gud alene, og forlate idoler
og avguder som vi brukte å tilbe slik våre forfedre gjorde.
Han anbefalte oss å bare snakke sant, holde løfter,
respektere forpliktelsene overfor våre blodsbånd, og han
forbød oss å gjøre noe avskyelig.
Så vi stolte og trodde på ham, og fulgte budskapet han
fikk åpenbart fra Gud. Men vi ble fordømt av folket vårt
og de torturerte oss. De gjorde alt i sin makt for å få oss til
å vende oss bort fra religionen vår. Da de bare fortsatte å
torturere oss, og gjorde alt i sin makt for at vi skulle forbli
undertrykte, har vi nå kommet til landet ditt fremfor alle
andre, for å søke om beskyttelse og inhabilitet.”
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Kongen sa så:
“Det budskap som Muhammed kommer med, og det
Jesus kom med, utspringer fra samme kilde.”
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En kristen konge erkjenner Muhammeds
religion:
Etter at Jafar hadde snakket, ba den abessinske kongen
(som var en religiøs og gudfryktig person) han om å resitere
noe fra den «skriften» som var åpenbart til Muhammed .
Jafar resiterte en del
Negash , Moskè Tigray, Etiopia
ifra surah «Maria» i
Koranen, og kongen
ble så rørt og gråt
til skjegget hans ble
vått av tårer.

Islam med enkle ord: Islam betyr
underkastelse og hengivenhet til èn
Gud. Det er en monoteistisk religion
der tilhengeren av islam tror på
at Gud er en og uten like. Han har
ingen partnere eller sønner. Ikke har
Han avlet noen, ei heller har Han
selv blitt avlet. Han har skapt hele
universet og alt eksisterende. Ingen
deler Hans guddommelighet, og
ingen har rett til å bli tilbedt bortsett fra Ham.

Tillatelse fra
Abdul Aziz Al Rashidi
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Islams budskap

Hva er Guds navn? Navnet Hans er Allah, og uttales
med «a» som lang vokal. Gud har mange navn og
egenskaper. I islam er det notert 99 vakre navn og
egenskaper for Allah. For eksempel er Gud «den Mest
Barmhjertige» og «Allvitende». Ingen kan
være mer barmhjertig enn Gud, og ingen
kan være mer vitende enn Han.
Norsk

Arabisk

Hebraisk

Armensk

Gud

Elah

Eloha

Elaha

Notat:
I den arabiske bibelen blir ordet Allah ofte nevnt for å indikere Gud.
I islam er det 99 anerkjente vakre navn og attributter for Gud.
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"Han er Gud, det er ingen gud unntatt Ham! Han
kjenner det skjulte og det åpenbare. Han er den
Barmhjertige, den Nåderike.
Han er Gud, det er ingen gud unntatt Ham! Kongen,
den Hellige, Frelsen, den Lojale, Beskytteren, den
Mektige, den Allstyrende, Majesteten. Gud skje all ære!
Han er fjernt fra det de setter ved Hans side.
Han er Gud, Skaperen, Fornyeren, Formeren! Hans er
de vakreste navn! Alt som er i himlene og på jord priser
Ham! Han er den Mektige, den Vise".
Koranen , 59:22-24

Muhammed
og islam: Når en
mann kom til Muhammed og ba han
forklare islam med enkle ord, fordi han
ønsket ikke å måtte be noen forklare det
ytterligere for han, svarte Muhammed :

Vær ig
kt
oppri

“Si: jeg tror på Gud, og vær deretter oppriktig.”
Å omfavne islam forutsetter at man følger en balansert livstil
uten ekstreme avvikelser, ordbruk eller handlinger.
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Islam og fred: Lingvistisk sett kommer ordet «islam» på
arabisk fra rotordet «salama», som betyr «fri fra skade», og er
beslektet med ordet «salaam», som igjen betyr fred.
Profeten Muhammed
definerte en muslim til å være
«den som andre mennesker er trygge fra å ikke bli skadet
med noe ondt fra tungen eller hendene hans.» Det vil si at
andre skal ikke være redd for å bli skadet av en muslims
handlinger eller ordbruk.
I islam er «fred» et av Guds navn og
egenskap. Den som overgir seg til Gud
finner indre fred i seg selv, og fred og
harmoni med omgivelsene.
Muslimene hilser på hverandre med ordene «as-salaamu
alaykum», som betyr «fred være med deg», i stedet for bare
«hei». Den fulle versjonen av dette uttrykket er «fred være
med deg, samt Allahs nåde og barmhjertighet”.
Muslimer eller Muhammedanere? Ulikt kristne og
kalt for
buddhister, er ikke følgerne til Muhammed
Muhammedanere. En tilhenger av islam er den som omfavner
troen og herav blir kaldt for muslim. Med andre ord; den som
tror og overgir seg til Gud.
De seks elementene i den islamske troslære: Troen på
den Ene Gud innebærer troen på Hans engler, Hans bøker,
Hans sendebud, troen på Dommens Dag, og troen på
Guds skjebne, på godt og vondt.
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1

Shahadah

Å si trosbekjennelsen (det er ingen annen

er Allahs sendebud).

Gud enn Allah, og Muhammed

2

Salaah

Å utføre de fem foreskrevne (rituelle)
daglige bønner.

3

Siyam

Faste i kalendermåneden ramadan.

4

Zakat

Å betale en fast almisse (av ens formue) hvert år.

5

Hajj

Pilegrimsreisen til den hellige moskeèn (gudshuset) i Mekka en gang i
livet sitt for den som har helse og økonomiske midler til det.
Betale
almisse

Faste
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Islams søyler, praktiseringen av den islamske tro:
Den islamske tro er basert på fem søyler som en muslim
må praktisere.

Pilarer av islam

Profetskap

1.Uttalelsen av trosbekjennelsen, shahadah:
Det er å anerkjenne at det er bare èn Gud alene
som skal tilbes. Han skapte universet og alt som
eksisterer. Han er Allah, og Muhammed
er
Hans sendebud.
En person anses å være muslim når han eller
hun tror i hjertet sitt og uttaler shahadah: «Jeg bevitner
at det er ingen annen gud enn Allah, og Muhammed
er Allahs sendebud." (På arabisk blir det uttalt slik: Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ash-hadu anna Muhammadan
rasul’Allah).

Anerkjennelsen av Muhammed som
profet og sendebud av Gud, innebærer
anerkjennelsen av alle profeter og
sendebud som Gud sendte før ham.
Dette er bekjennelsen i arabisk kalligrafi som har blitt designet på et
veldig kunstnerisk måte. Det står: Jeg bevitner at det er ingen annen
gud enn Allah, og Muhammed er Hans tjener og sendebud.

2. De foreskrevne daglige bønner:

Islam
og
er tro ng
li
hand

Bønn (salaah) i islam, er en tilbedelse
som gjør individet i stand til å komme
nærmere Gud. Det er fem daglige bønner
som er foreskrevet og fordelt utover døgnet.
Essensen i slik tilbedelse er å forherlige, opphøye, og
lovprise Gud med hele sitt hjerte, tunge og legeme.
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Fajr
Soloppgang
Før
soloppgang
bønn

Zuhr

Asr

Maghrib

Isha

formiddags Ettermiddags Solnedgang Kvelds
bønn
bønn
bønn

"Når Mine tjenere spør etter Meg, se, Jeg er nær.
Jeg svarer den bedendes bønn når han ber til Meg.
Måtte de så høre på Meg, og tro på Meg, så de må
finne den rette vei".
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Pilarer av islam

Koranen , 2:186

uell
Spirit sjon
ta
medi

Salaah er en praktisk demonstrasjon av
troen. Hver bønn inkluderes med fysiske
bevegelser som å bøye seg og legge pannen helt
ned på bakken for Gud. Bønnen viser en gradvis økning
i underkastelse til Allah. Det krever full konsentrasjon og
isolering fra de verdslige gjøremål. Profeten Muhammed
sa: "En person er nærmest Allah når han legger hodet i
støvet (for Ham)".
Å be fem ganger om dagen kan virke overdrevent for noen.
Egentlig er det en form for meditasjon som ikke tar mer
enn ca førti minutter om dagen. Vi bruker minst like mye
tid på å spise for å få næring, og likeså må vi gi spirituell
næring til sjelen. Å utføre salaat med romslige intervaller
gjennom døgnet forsyner oss med slik spiritualitet.
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Pilarer av islam

3. Zakat, å gi almisse

2.5%
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Almisse er en essensiell søyle i islam. Det
lig
av år rmue
vil si at man gir almisse (en betalende
fo
netto
form for veldedighet) en gang i året i fra
formuen sin. Almissen gis til de fattige,
trengende og andre som rettmessig har
krav på det ifølge Koranen. Videre er det spesifisert at man
gir 2.5 % av sin årlige nettoformue.
Zakat renser hjertet fra grådighet, og forhindrer hat
og sjalusi i hjertet til den trengende. Det fostrer sosial
integrasjon og samarbeid, medfølelse og respekt. Det
medvirker til samfunnets velvære, og sørger for sosial
rettferdighet.
4. Faste i ramadan
Det er forventet av en muslim å faste
hele måneden ramadan (29 eller 30
dager), fra soloppgang til solnedgang. I
løpet av fastetiden skal en muslim avstå
fra mat og drikke, samt samkvem. Man
kan ellers utføre sine daglige gjøremål.
Å faste for Allahs skyld hjelper en til å innse at all
livsgrunnlag som man vanligvis tar for gitt, faktisk kommer
fra Allah.
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Månekalender
1

Al-Muharram

2

Safar

3

Rabi' Al-Awal

4

Rabi' Al-Akharah

5

Jumada Al-Oula
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Når den fastende føler stikk av sult,
erfarer han/hun den samme lidelsen
som sulterammede gjennomgår. De
velstående vil også føle mer behov
for å gi almisse når de faster. Dette
bygger opp et forhold mellom de rike
og fattige, og hjelper til å oppnå en
sosial harmoni.

6 Jumada Al-Akharah
Faste hjelper en til å kontrollere
7 Rajab
sine indre lyster, og disiplinerer til
selvkontroll. Med den oppnår man 8 Sha'ban
bedre spirituell utvikling. Faste gir 9 Ramadan
også mange helsemessige fordeler, 10 Shawwal
og blir faktisk anbefalt av leger som
11 Zul Qui'da
virkemiddel mot noen lidelser.
12 Zul Hijjah
5.Pilgrimsreisen til Mekka, Hajj:
Hajj er pilegrimsreisen til Mekka i
den lunariske måneden Zul Hijjah.
Intensjonen er å besøke den hellige
moskeen (Allahs Hus). Her skal det
utføres visse religiøse ritualer. Det
er den femte søylen i islam, som
utføres en gang i livet for en muslim
som har nådd puberteten, og har
økonomiske midler og mulighet til
det.

Når folk fra alle
nasjoner og raser
samler seg til den
islamske verdens
spirituelle episenter, er
det en manifestasjon
på deres felles opphav
fra Adam, og den
spirituelle arven fra
Abraham
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En Gud, Ett Budskap
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Guds profeter og sendebud i den hellige Koranen:
Islam anerkjenner alle profeter og
sendebud før Muhammed som
Gud har sendt til veiledelse for
menneskeheten. Alle profetene
forkynte ett og samme budskap;
«monoteismen», som er troen på
Guds eksistens og unikhet.
Gud sendte dem for å lære folket
om meningen med livet, verne
dem mot villfarelse, og disiplinere
dem i etikk og moral.
Koranen nevner tjuefem profeter og sendebud ved navn,
og forteller historien til noen av dem. For eksempel
er Adam nevnt tjuefem ganger, Noah førtitre ganger,
Abraham sekstini ganger, Moses 136 ganger, og Jesus
tjuefem ganger.
Muhammed sa: "Likheten mellom meg og de profetene
som kom før meg, er som en mann som har bygd et
komplett og fantastisk hus, men det mangler en siste
brikke. Når folk kommer for å se huset vil de beundre det
og si: Hvor fantastisk dette huset ville vært hvis den siste
brikken var blitt satt på plass. Jeg er den brikken, og jeg er
den siste av profetene. " (Bukhari 4.734, 4.735)
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" Vi sendte sendebud før deg. Noen har Vi fortalt deg
om, andre har Vi ikke omtalt for deg. Intet sendebud
får komme med et tegn uten Guds bifall. Når så Guds
beslutning inntreffer, vil det bli dømt med rettferd. Da
taper de som fremmet falskhet og løgn."
Koranen, 40:78

Si: " Vi tror på Gud, på det som er åpenbart for oss, og
for Abraham og Ismael, Isak, Jakob og stammene, på
det som ble gitt Moses og Jesus og profetene fra deres
Herre. Vi gjør ingen forskjell på noen av dem, og vi har
hengitt oss til Ham i tjeneste."
Koranen, 2:136

Torah, Evangeliet og Koranen er Guds åpenbaringer til
menneskeheten: Troen på Guds åpenbarte skrifter før
Koranen er en essensiell søyle i den islamske tro. Muslimer
tror på at Koranen ikke motsier de tidligere åpenbaringene,
men at Koranen fremhever og korrigerer de avvikelsene fra
sannheten som har oppstått gjennom historien.
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Vi har åpenbart loven, med ledelse og lys,
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Koranen, 5:44

Vi har åpenbart for deg skriften med sannheten, for å stadfeste
skriften som tidligere forelå, og til bekreftelse.
Koranen, 5:46

Vi har åpenbart for deg skriften med sannheten, for å stadfeste
skriften som tidligere forelå, og til bekreftelse.
Koranen, 5:48

Disse er det som Gud har vist nåde blant profetene av Adams
slekt, av dem som Vi lot seile med Noa, av Abrahams
og Israels barn, av dem Vi har ledet og utvalgt. Når
den Barmhjertiges ord ble forkynt for dem, falt de ned i
tilbedelse under tårer.
Koranen, 19:58

Livsløpet til de fremste profetene

Profeten Muhammed
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Jesus

Moses

Abraham

Antatt
Periode

570-632
evt.

1-33evt.

1400 fvt.

1700 fvt.

Antatt
alder

63 år

33 år

120 år

175 år

og Abraham

:

Abraham betraktes som forfaderen til
profetene i jødedommen, kristendommen
og islam, fordi de fleste kjente profetene var
etterkommere av ham. Ifølge islam er profeten
Muhammed etterkommer fra den eldste
sønnen hans, Ismael, som også var forfader
til mange arabiske stammer. På den andre
siden er mange profeter fra det israelske
folket etterkommere av Abrahams nest
eldste sønn Isak; som f.eks. Jakob, Josef,
Aron og Moses, fred være med dem
alle.
Isak
Abraham gjorde livet sitt til
en kamp for å lære folk om
Jakob
monoteismen. Koranen
forteller hvordan Abraham
Moses
søkte for å finne sannheten, og
til slutt erkjente Guds Enhet. Han
demonstrerte sin oppriktighet,
ærlighet, takknemlighet og adlydelse
til Gud. Fra livet hans lærer vi et
minneverdig eksempel fra historien om
en altomfattende overgivelse til Gud, selv i
de mest håpløse situasjoner.

Adam
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Muhammed

Idris

Noah

Abraham

Ismael

Kedar

Jesus

MUHAMMED
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Hvem er bedre faren når det gjelder religion enn den som
innordner seg under Gud, handler vel og følger Abrahams,
Gud søkerens lære? Gud tok Abraham til venn!
Koranen, 4:125

Abraham var en sannhetens mann, som var
Èn
et eksemplarisk eksempel på det å adlyde
Gud. Koranen viser til at Gud valgte ham
Gud
som venn, og en av eliten blant profetene
og de rettroende i livet Heretter. Gud veiledet
ham til den rette religion, og gjorde ham til imam; en
veileder for folket. Han blir også beskrevet som en nasjon.
Koranen, 16:120

Abraham er æret av muslimene til å være den som gav
dem tittelen «muslim» (dvs. en som tror og overgir seg til
Gud. Koranen, 22:78
" Abraham var verken jøde eller kristen, men han var
en Gud-søker, en Gud-hengiven. Han hørte ikke til
avgudsdyrkerne."
Koranen, 3:67

Notat: Opprinnelig var navnet «Abraham», Abram -eller Avram, og er
skrevet og uttalt som «Ibrahim» på arabisk. Den romersk katolske kirke
kaller Abraham «vår far i troen». Den øst ortodokse kirke minnes ham
som «de rettroendes forfader Abraham”.
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Det er allment trodd at den første bygning reist for
tilbedelse til den Ene Gud, var da Adam nedkom til jorden.
Ifølge islam var det profeten Abraham sammen med
sønnen sin Ismael som gjenoppreiste bygningen. Den
er kubeformet, og kalles for «Ka’bah» Den er lokalisert i
Mekka i dalen Bacca (Saudi Arabia). Gud påla Abraham og
sønnen hans en plikt til å gjøre Ka’bah et sted for tilbedelse
og renhet. Stedet skulle være hellig, og et sted for fred og
trygghet. Etter å ha fullført oppgaven, bøyde Abraham og
Ismael seg ned med pannen på bakken og ba.
Abraham og Ismaels bønn:
" Herre, gjør oss til Dine hengivne tjenere og våre
etterkommere til et folk av hengivne tjenere. Vis oss vårt
tilbedelsesritual, og vend Deg i nåde mot oss. Du er den
Tilgivende, den Nåderike."
Koranen, 2:128
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Den hellige moskeen (Al Masjid Al-Haram) i Mekka, SaudiArabia. Dette er den helligste moskeen i islam, og den sorte
bygningen er Kaba. Gud beordret profeten Abraham til å bygge
Kaba, for å herliggjøre og tilbe Ham, den Ene Gud. Muslimene fra
hele verden vender seg mot Kaba, når de ber til Gud.
86

Profeten Muhammed
påpekte at en rituell bønn i den
hellige moskeen tilsvarer 100 000 bønner gjort andre steder.
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Hajj

Hvert år kommer over tre millioner mennesker
på pilegrimsferd (hajj) til den hellige moskeen
i Mekka, Saudi-Arabia. Hajj er den femte søylen i
islam, og skal gjennomføres minst en gang i livet hvis man
har økonomiske midler og helse til det.
Muhammed
lærte følgesvennene hvordan man skal
utføre hajj, som i hovedsak består av ritualer fra profeten
Abraham. Han gikk rundt Kaba, den kubikkformede
bygningen som Abraham bygde til Guds Hus. Sirkuleringen
utføres syv ganger mot klokken som et symbol på
overgivelse til Gud. Gangen mot klokken er i harmoni med
planetenes rotering, og elektronenes bevegelser.
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Prophecy
Etter sirkuleringen gikk Muhammed
og ba bak
Abrahams ståplass. I dag er denne ståplassen markert
inne i et lite monument som har Abrahams fotavtrykk på
en steinplate. Muslimene kaller dette for "maqam Ibrahim".
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Deretter vandret Muhammed
mellom bergene Safa og
Marwa. Det er den samme strekningen som Hagar utførte
for tusener av år siden da hun løp mellom bergene for å
finne vann etter at mannen hennes, Abraham hadde latt
henne og sønnen Ismael være igjen der. Abraham hadde
bedt henne være der etter Guds befaling, fordi denne
plassen skulle bli en hellig grunn og sted for tilbedelse.
Avstanden mellom disse to bergene er ca 395 m. og ritualet
kalles sa’i. Det er en rask vandring mellom Safa og Marwa
utført totalt syv ganger med oppstart fra Safa. Man har da
tilbakelagt seg 2.76 km når det avsluttes ved Marwa.
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Sa’i symboliserer våre dagligdagse
aktiviteter, bevegelser, handlinger,
reiser og streben som en person
gjør i løpet av sin livssyklus. Disse
handlinger og gjerninger bør
utføres med tanke på et nyttig
utkomme, og de må være i
harmoni med Guds påbud.
Som en del av læren hvordan
hajj ritualene skulle utføres, dro
til en plass som
Muhammed
blir kaldt for «Jamarat». Det er ved
et sted som heter Mina, og ligger 8
km øst utenfor Mekka. Der kastet
han småstein på et sted, som en
symbolsk handling på å etterligne
Abraham da han kastet stein på
Satan som prøvde å få Abraham
til å ikke følge Guds ordre om å
ofre sønnen sin. Abraham steinet
Satan flere ganger.
Når muslimene utfører samme
handling er det også for å utfordre
Satan, og for å motstå sine egne
indre lyster.
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Gud sparte livet til Abrahams sønn i bytte mot et får.
Muhammed lærte muslimene å ofre til Gud i form av et
får eller en geit som et symbol på Abrahams offer. Kjøttet
deles ut blant de fattige og trengende

Profetskap

Gud sparte livet til Abrahams sønn
i bytte mot et får. Muhammed
lærte muslimene å ofre til Gud i form
av et får eller en geit som et symbol
på Abrahams offer. Kjøttet deles ut
blant de fattige og trengende.

Muhammed lærte muslimene at i hver og en av de
daglige bønnene inkluderes en setning om at Gud må
velsigne Abraham og familien hans. Det er også verdt å
nevne at Muhammed ga en av sønnene sine, som døde
i tidlig barndom, navnet Abraham.
“Min Herre har ledet meg til rett vei, en tro som varer,
til Abrahams, Gud søkerens lære. Han var ingen
avgudsdyrker!”
Koranen, 6:161
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Det antas at Abraham ble begravd i Hebron, Palestina.
Stedet betraktes som hellig for jøder, kristne og muslimer.
Bygningen som inneholder Abrahams kenotaf, kalles for al
Masjid al Ibrahimi (Abrahams moské) Av ikke-muslimer blir
det kalt for "Patriarkens grav”.

Profetskap

Bygningen er hovedsakelig en
stor rektangulær moské med
to kvadratiske minareter. Den
inneholder flere kammere
og en serie underjordiske
grotter. Det sentrale rommet
i
bygningen
inneholder
Abrahams og Sarahs kenotafer.
I det sørlige rommet (Ohel
Yitzhak på hebraisk) ligger
Isaks og Rebekkas kenotafer.
Bygningens nordlige rom
er kenotafene til Jakob og
Leah. Det er allment trodd
at levningene av Abraham,
Isak, Jakob, Sarah, Rebekka
og Leah, fred være med
dem, er begravd i en av de
underjordiske kammersene
under bygningen.

Abrahams

kenotaf

Notat: Muslimer pynter ikke gravene
og graven bør ikke være høyere enn
bakkenivå.

94

Den islamske lære forbyr at man
vender tilbedelse og bønn mot graver
eller minnesteder for begravde folk.
Profeten Muhammed sa: Hvis du
ber (om noe), be til Allah, og hvis du
trenger støtte (til noe), søk støtte hos
Allah
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Muhammed

og Moses

:

nen
Man akket
sn
som Gud
med

Muhammed æret profeten Moses veldig høyt, og vitnet
om at på Oppstandelsens Dag skal Moses stå og holde i
Guds Trone.
( Sahih Al-Bukhari, 4/157, 3408. 4/159, 3414)

Et annet tilfelle var da
Muhammed
ankom Medina
første gang, og så at jødene
hadde fest på Ashura dagen
(dagen da Gud reddet det
israelske folket fra farao i Egypt).
Han oppfordret muslimene til
å utføre en frivillig faste denne
dagen, ettersom Moses også
hadde fastet da som et uttrykk
for takknemlighet til Gud. Ashura
luneriske kalenderens første måned.
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påfaller den tiende dagen i den

Koranen forteller at Gud talte til
Moses, og beskriver han som en
av de fem profeter og sendebud
med særegne oppdrag, og som
hadde en pakt med Gud. Disse
fem er Noa, Abraham, Moses,
Jesus og Muhammed, fred være
med dem alle.
(Se Koranen, 33:7)

Moses døde ved, eller i nærheten, av Nebo berget som
vender mot Dødehavet og Palestina. Et minnesmonument
er satt på berget og blitt en viktig turistattraksjon i Jordan.
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Omtrent en tredjedel av Koranen omhandler Moses og
Israel folkets erfaringer og prøvelser. I tillegg nevner
Koranen noen av de profetene som ble sendt til Israels
folk, som Aron, Sakarias og Johannes, fred være med dem.

Profetskap
Muslimer
ser
mange
likheter mellom Moses og
Muhammed
. Begge var
profeter og sendebud som
formidlet en guddommelig
skrift med Guds lover. Begge
var ledere for folket sitt, levde
med dem i lang tid, giftet seg
og fikk barn.

98

og Jesus

:

Ifølge autentiske kilder, sa Muhammed

:

"Jeg er den som står nærmest Marias sønn. Alle profeter
er brødre, og det har ikke kommet noen profet mellom
meg og han (dvs. Jesus)”.
Koranen beskriver Jesus som Guds Ord, og
som det glade nyhet gitt til Maria. Navnet
hans er Messias Jesus, Marias sønn”.

i
Jesus n
ne
Kora

Gud ga han støtte med den Hellige Ånd
(erkeengelen Gabriel), og sendte han
som et sendebud til det israelske folket for
å veilede dem til den rette veien og tilbe Gud, hans
Herre og deres Herre, og Herren over all skapelse. (Se
Koranen, 2:87, 3:45-49, 4:171).

Nazareth er et historisk sted som ligger i Galilea i Palestina. I evangeliet
nevnes dette som Marias hjemsted, og er nært forbundet med Jesus Kristus
barndom. Ifølge romersk-katolsk tradisjon, skjedde bebudelsen her ved
bebudelseskirken i Nazareth.
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Koranen beskriver Jesus som en fremtredende figur både
i dette livet og livet Heretter, og en av de rettvise som blir
bragt nær Gud.
Koranen viser også til at Gud ga Jesus Skriften og visdom,
evangeliet og kunnskapen om Toraen. I tillegg ble han
gitt mirakler som støtte i misjonen sin. Med det ble
spedalske frisk, blinde kunne se igjen, og med Guds vilje
tillot han å føre døde tilbake til livet.

Bilde fra Betlehem. Fødselskirken er en av de eldste aktive kirkene i verden,
og mange kristne i verden anser dette som stedet der Jesus ble født.
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Bilde fra Damaskus. Ifølge den muslimske tradisjonen har profeten
Muhammed vitnet om at Jesus kommer til vende tilbake i østlige del av
Damaskus.

Profetskap

Muslimer tror at Jesus kommer til å vende
Jesus st
tilbake. Muhammed
forkynte at
m
keko
Dommens Dag ikke vil komme før Jesus
tilba
stiger ned fra himmelen.
Han skal vende tilbake før jordelivets slutt.
Da skal han opprette Guds lover, bekjempe
den falske messias, og forene alle som tror på den Ene Gud.
Han kommer til å være en rettferdig hersker og bringe fred
til hele verden. Muslimer er påbudt å følge Jesus når han
vender tilbake.
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Islam, en universal religion: Muslimer tror at Muhammed
fikk det samme budskapet som ble gitt til Abraham,
Moses, Jesus og andre profeter (fred være med dem), men
at hans oppdrag var universalt. Han hadde oppdraget med
å korrigere folks tro, bringe dem tilbake til den sanne tro,
og lære dem gode manerer.
“Vi har sendt deg som en nådesbevisning til all verden.”
Koranen, 21:107
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Muhammed
sendte brev til
herskere og konger i nabolandene
og supermakter som Persia,
Byzantine og Egypt for å kalle
dem til å akseptere islam som et
budskap fra Gud. Da Heraklius, kongen av
inviterte
Byzantine, mottok brevet fra Muhammed
han Abu Sufian (en av Mekkas mest fremtredende ledere
som tilfeldigvis var i området på handelsreise) til audiens.

Profeten Muhammeds
(originalt, på arabisk)
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brev til Heraklius

:	Hvilket samfunnsklasse kommer Muhammed fra?
: Han kommer fra en nobel familie.
: Har han noen gang sveket, brutt løfter, eller løyet?
: Nei.
:	Hva med følgerne hans, øker de i antall eller minsker
de? Har noen av følgerne hans sluttet fordi de var
misfornøyd med Muhammed?
Abu-Sufyan : Faktisk, følgerne av Muhammed beundrer ham, og
de er økende i antall.
Heraklius : Så hva er det da Muhammed forkynner følgerne sine?
Abu-Sufyan : Å tro på at Gud er Èn, og sosial rettferdighet.

Profetskap

Heraklius
Abu-Sufyan
Heraklius
Abu-Sufyan
Heraklius

Heraklius tenkte seg om litt og sa: Hvis det du sier meg er sant, så vil
Muhammed komme til å arve kongeriket mitt.

Heraklius regjerte over det bysantinske riket mellom år 610-40 evt. Under
den tiden utførte han tre militære felttog, beseiret det persiske riket og
gjenerobret Syria, Palestina og Egypt. År 636 evt. hadde islam nådd Palestina,
samt større deler av Nord-Afrika. År 642 evt. hadde islam også nådd det
persiske riket.
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I dag er islam den nest største religionen i verden etter
kristendommen. En omfattende demografisk studie av over
200 land viser at det er 1.57 milliarder muslimer i verden.
Det tilsvarer 23% av verdens befolkning på 6,8 milliarder
(Pew Forum on Religion & Public Life, 2015).
Ikke alle muslimer er arabere: Arabiske muslimer
utgjør mindre enn en fjerdedel av den totale muslimske
befolkning i verden.

33%
Kristendom
Katolikker, protestanter, ortodokse,
anglikaner, monofysiter,
evangelika, baptister m.fl.

Jødedommen
(0.22%)

Islam

22- 23%

(Sunni, shia)

8%

Andre
en

sm

i
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ud

6%

B

Sikhismen
(0.26%)

Hinduismen

14%

Ikke religiøse

16%

Kristne utgjør 2.3 milliarder eller 33 % av verdens
befolkning. 1.1 milliarder, eller 16 % er ikke religiøse/
ateister. Jødedommen representerer 0.22 % og tilsvarer 14
millioner mennesker.
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MERKNAD
Profetskap

1 Historien om Maria i Koranen (19:16-23)
Kom i hu Maria i skriften. Hun trakk seg tilbake fra sin familie til et sted i øst,
og anla slør fremfor dem. Vi sendte Vår ånd til henne, og den fremstod for
henne som en vakker mann.
Hun sa: «Jeg ber den Barmhjertige bevare meg mot deg, om du har gudsfrykt.»
Han svarte: «Jeg er bare en Herrens utsending for å gi deg en sønn, ren av
hjertet.»
Da sa hun: «Hvordan skal vel jeg få en sønn, da ingen mann har rørt meg? Jeg
er ikke løsaktig! Han svarte: «Slik blir det! Herren sier: ’Dette er lett for meg!
For Vi vil gjøre ham til et tegn for menneskene og en nåde fra Oss. Dette er
avgjort sak.’»
Så ble hun svanger med barnet, og trakk seg tilbake til et avsides sted.
fødselsveene kom over henne ved et palmetre, og hun sa: «Å, hadde jeg bare
vært død før dette, og gjemt og glemt!

Ifølge Koranen tok Maria sønnen sin til folket sitt som rettet anklagelser
mot henne. Den nyfødte Jesus talte mirakuløst og sa:
Da sa barnet: «Jeg er Guds tjener. Han har gitt meg skriften, og gjort meg til
profet! Han har velsignet meg hvor jeg enn ferdes, og Han har pålagt meg bønn
og godgjørenhet så lenge jeg lever, og godhet mot min mor! Han har ikke gjort
meg arrogant eller ussel. Måtte fred være over meg den dag jeg ble født, den dag
jeg dør, og den dag jeg gjenreises levende!»
Dette er Jesus, Marias sønn, med sanne ord, som de er i tvil om. Det er ikke Guds
vis å legge seg til barn. Ære være Ham! Når Han bestemmer noe, sier Han bare:
«Bli!» Og det blir. (Koranen 19:30-35)
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Den islamske sivilisasjonen

Verdier og moral

5

Values & Morals

Kapittel

"Og sannelig Du har en høy karakter"
106
106

Koranen , 68:4

Verdier og moral
Personlig utvikling og lederskap
Balanse mellom tilfredsstillelse av kroppens og sjelens
behov: Muhammed
oppfordret til
å ha balanse mellom det materielle og
det åndelige. Han lærte etterfølgerne
sine at kroppens og sjelens behov skal
tilfredsstilles på lovlig vis, og viktigheten
med selvbeherskelse.
Han oppmuntret folk til å se på religionen som en mulighet
til å få et bedre liv. Et liv som tilførte verdi til både kropp og
sjel.

Verdier og moral

Kapittel 5

Muhammed fordømte ekstremisme: Han
Ingenisme
oppfordret folk til å ha en balansert livsstil,
rem
ha balanserte meninger og en rasjonell ekst
tankegang. En dag kom tre menn hjem til
Muhammed
for å spørre hvordan han tilba
Allah. Profeten var ikke hjemme og hans kone fortalte dem
om ham. De så på sin egen tilbedelse som utilstrekkelig.
De trodde at en forutsetning for å kunne ha religiøs livsstil,
var å ignorere kroppens behov og bare fokusere på det
åndelige.
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En av dem bestemte seg for at han skulle begynne å be
hele natten. Den andre sa at han skulle faste hver dag hele
året og aldri bryte fasten. Den tredje mannen sa at han
skulle holde seg unna kvinner og aldri gifte seg.
Da profeten fikk høre om dette ble han opprørt. Han sa
at han utførte ekstra bønner om natten, men at han også
hvilte som andre mennesker. Utover den årlige fasten
i ramadan fastet han noen ganger og noen ganger ikke.
Han hadde også giftet seg og mente at det ikke
var bra å forbli ensom. Han sa:
“Dette er min sunnah (livsstilen til
Muhammed). Den som ikke aksepterer den,
er ikke en av oss”.
Muhammed
likte ikke å gjøre ting vanskelig: Når
Muhammed
skulle ta stilling til noe der det fantes
flere mulige alternativ, valgte han den enkleste
løsningen. Forutsetningen var at løsningen
ga ønsket resultat og var lovlig.
(Sahih Al-Bukhari, 8/160, 6786. Sahih Muslim, 7/80, 2327)
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Gjengitt med tillatelse
fra Wissam Shawkat
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Renselse og renslighet:
Renslighet og personlig hygiene er
grunnleggende i den islamske troen.
"...Gud elsker de botferdige og dem som holder seg rene!".
Koranen , 2:222

"Hold dine klær rene!”

et
Renhdag
hver

Koranen , 74:4

Å vaske seg før bønn
er en nødvendig
forutsetning for bønnen.
Det innebærer at man vasker
hender, ansikt, armene opp
til albuen, stryker vann over
hode og vasker føttene.

Ghusl, fullstendig kroppsvask:
Å utføre ghusl (vaske hele
kroppen)
regelmessig
er
sterkt anbefalt, og en del av Muhammeds
sunnah
(undervisning og livsstil). Ved visse tilfeller (f.eks. etter
seksuell omgang eller menstruasjon) er ghusl obligatorisk.
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Muhammed
understreket viktigheten av renselse og
renslighet ved flere anledninger. Han ba følgesvennene
om å jevnlig holde hjem og nabolaget rent. Han lærte
dem at man får belønning av Gud for å fjerne skrap og
hindringer fra veien.
ba også følgesvennene om å passe godt
Muhammed
på sin personlige hygiene. Her er noen av hans meninger
angående renslighet:

•

Kle deg i rene og fine klær, men ikke for overdådig
eller uanstendig.

•
•

Bruk parfyme for å lukte godt.

•

Vask hendene før og etter måltider. Ikke ta på mat
når du våkner, før du har vasket deg.

Klipp neglene og ta vekk hår fra intime steder og
armhuler.
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Miswak og tannhelse: Ren munn og god ånde
hele dagen.
Muhammed sa: «Om det ikke hadde vært
til besvær for min ummah (etterfølgere),
ville jeg befalt dem å bruke miswak før hver
bønn (fem ganger om dagen) (Bukhari og Muslim).

Verdier og moral
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Hva er miswak?
			
Miswak er et vanlig navn for planten
Salvadora persica, som inneholder store mengder silisium.
Miswak blir brukt i de fleste muslimske land, India, SørøstAsia og enkelte land i Afrika. Det er en kvist man kan bruke
som tannbørste, eller eventuelt
tygge på for munnhygiene, og den
fjerner effektivt dårlig ånde.
En kjemisk analyse av miswak
viser at den inneholder en rekke
nyttige mineraler og andre stoffer som fluor,
kvarts, vitamin C, samt små mengder med klorid,
garvesyre, saponin, flavonoid og steroler.
Notat: Forskning viser at miswak bidrar til å motvirke plakk, løse tenner
og blødning fra tannkjøttet. Ved bruk av miswak blir tennene blanke
og glatte og den beskytter mot tannkjøttbetennelse og karies. Miswak
har blitt funnet å fjerne like mange bakterier som tannkrem, men det er
vanskeligere for bakterier å feste seg til tennene
på grunn av oljen i kvisten. Tennene blir glatte
og samtidig øker produksjonen i spyttkjertlene
ved bruk av miswak. Miswak rengjør tennene
effektivt og skånsomt, uten å ødelegge emaljen.
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Å tilføre kvalitet gjennom viten:
meddelte
Budskapet som Muhammed
oppmuntret til vitenskapelig fremgang og
sivilisasjonens utvikling. Det startet med en
guddommelig åpenbaring som begynte med
ordene «Les».
Begrep som lese, tenke, lære, observere,
oppdage, forstå, begrunne, betrakte, se og
reflektere går ofte igjen i Koranen.

I himlenes og jordens skapelse, i nattens og
dagens veksling, sannelig, her er jærtegn for dem
som har hjertets forstand, som kommer Gud i
hu når de er stående, sittende eller liggende, som
mediterer over himlenes og jordens skapelse:
"Herre, Du har ikke skapt dette for intet! Priset
være Du! Bevar oss for Ildens straff!".

lese

tenke

lære

observere

Koranen , 3:190-191

oppdage

reflektere
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På jorden er jærtegn for dem som har troens visshet, og i dere
selv! Kan dere ikke se?
Koranen, 51:20-21

Muhammed
tilførte livskvalitet
til mennesker ved å oppmuntre
dem til å lære og søke meningsfull
kunnskap. Han ville at de skulle
bruke kunnskapen for å tjene
menneskeheten og ikke påføre
jorden skade. Han sa:
“Gud viser vei til Paradiset for den som følger en vei for
å tilegne seg kunnskap”
(Sahih Muslim, 8/71, 2699)

I flere århundrer var muslimske vitenskapsmenn ledende
innen vitenskapen. Koranens språk arabisk, ble brukt
av vitenskapsmenn ved universiteter og i fagområder
som kjemi, matematikk, medisin, astronomi, geografi,
ingeniørkunst, kunst og litteratur.
En del forskere erkjenner at den vestlige sivilisasjonen har
utviklet det meste fra den islamske sivilisasjonen. Hadde
de ikke hatt denne lærdommen, ville de behøve minst 500
år til for å komme til den utviklingen som vi ser i verden i
dag.
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Vitenskapsmenn
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Jaber
Kjemiens far
721-815 evt.

AlKhwarizmi
Algoritmens
far

Deres bidrag
Jaber ibn Hayyan var en begavet person
med mye kunnskap om: kjemi, astronomi,
ingeniørkunst, geologi, filosofi, fysikk, farmasi
og medisin. Han ble kalt kjemiens far og var
den første som oppdaget en rekke syrer som
kolvate, salpeter- og svovelsyre. Han beskrev
kjemiske prosesser som fordampning og
destillering. Kjemihistorikeren Erick John
Holmyard gir Jaber æren for å ha utviklet
alkemi til en eksperimentell vitenskap.
Mohammed ibn Musa Al-Khwarizmi var en
av sin tids fremste vitenskapsmenn. Han var
matematiker, astronom og geograf, og han ga
verden desimalsystemet.
Han utviklet algebra og algoritmen

780-850 evt.
Al-Razi
Medisinens
far
865-929 evt.
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Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariya Al-Razi
betraktes av mange vitenskapsmenn som
medisinens far. Han var den første til å skille
mellom kopper og meslinger.
Han oppdaget en rekke kjemikalier og
kjemiske forbindelser mellom stoffer. Edward
Granville Browne ser på han som den mest
geniale av alle leger. Han skrev en rekke
betydningsfulle bøker som er oversatt til ulike
språk, bl.a. engelsk, med titler som Al-Hawi
Medical Encyclopedia, The Big Pharmacology,
Kidney and Bladder Stones og The Book of
Experiences.

Abu Ali Al-Hussein Ibn Sina bedre kjent som
Avicenna, var en av de mest eminente musDen moderne limske lærde i medisin og en av de mest kjente
medisinens
muslimske vitenskapsmenn i verden. Han var
far
kunnskapsrik og forfattet omtrent 200 verk
om vitenskap, religion og filosofi.
980-1037 evt.
Hans to fremste verk er Shifa (helbredelses
bok) og Al-Qanun Fi Tibb (kanoniseringen av
medisinen). Den første er et filosofisk leksikon
basert på aristotelisk tradisjon, og den andre
har fjorten volumer som klassifiserer sykdommer og forsøker å finne årsaker til dem. Denne
ble oversatt til flere språk og var et medisinsk
standardverk i Europa frem til tidlig 1700-tallet.
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Avicenna

Abul-Iz Bin Ismael Al-Jazari er mest kjent
for å ha skrevet boken "Book of Knowledge
1136-1206 evt. of Ingenious Mechanical Devices", der han
har beskrevet 50 mekaniske anordninger og
hvordan de konstrueres.
Al Jazari

Han er også kjent for å være opphavsmann
til det største astronomiske tårnur og
vannklokken.

Avicenna
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Å tilføre kvalitet gjennom sport
Mohammed oppfordret følgesvennene sine til å ta vare
på sin helse og bevare kroppen. Han inspirerte dem til å
utøve ulike type sport som svømming, bueskyting, ridning
og hesteløp.
Han deltok ofte i løpekonkurranser med følgesvennene
sine. Han pleide også å løpe
om kapp med kona si Aisha,
der hun vant noen ganger
og andre ganger vant han.
Dette er et eksempel på
kjærligheten og harmonien
mellom dem.

(Abu-Dawoud, 2/334, 2578. Ibn-Majeh, 3/149, 1979)

På den venstre siden av Nabawi moskeen i Media anla
Mohammed en løpebane. Her ble også hesteløp holdt.
Det ble bygget en moské ved siden av denne som fikk
navnet Sabaq moskeen (kappløpbane moskeen).
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Sosial etikette
oppfordret folk til å elske hverandre

Verdier og moral

Muhammed

Muhammed
sa at man
ikke kom til å være en sann
troende hvis man ikke elsket
hverandre. Han oppfordret
til at man skulle hilse på
hverandre og gjøre det til en vane, fordi det
ville føre til kjærlighet mellom de troende.
(Muslim 54)

Han sa også: "Ingen blir en god troende
om han ikke ønsker for sine brødre det han
ønsker for seg selv." (Muslim 2699)

Å møte andre
med et smil, er en
kjærlighetshandling.
Muhammed

Og han sa: "Den som hjelper en annen å
overkomme en vanskelighet, kommer Gud
til å hjelpe å overkomme en vanskelighet på
Dommedag, og Gud hjelper alltid den som
hjelper andre." 1
Å hilse på mennesker er et budskap om fred:
Muhammed sa: "Undervurder aldri en god gjerning, om
det så er å møte andre med et smil 2." Han sa også: "Den som
hilser først, er nærmere Gud 3." Ved et tilfelle ble han spurt
om hva som er en bra måte å møte folk på. Han svarte: "By
dem på mat og hils på dem du kjenner og dem som du ikke
kjenner."4 (Muslim 2626)
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Muhammed

pleide å hilse på folk med varme:
Han pleide å hilse på folk
med varme, og når han
håndhilste pleide han ikke å
slippe først.

hadde mye humor: Han var en hjertelig
Muhammed
og optimistisk person. De som hadde med ham å gjøre
beskrev han som sympatisk. Samtidig var han høyt aktet
og respektert. Han pleide å tulle og ha det moro med sine
venner og familiemedlemmer.
På Muhammeds tid var det veldig vanlig å løpe
om kapp og konkurrere. Det sies at Mohammed
ofte pleide å konkurrere med sin kone.

Intelligent humor i selskap med en eldre kvinne:
En dag ba en eldre kvinne Mohammed
om å be for henne om at hun skulle
komme til Paradiset. Muhammed
svarte: "Det finnes ingen eldre kvinner
i Guds paradis." Den eldre så forvirret
på ham. Med et smil sa han: «Du (og
alle andre) kommer til å være unge når
dere trer inn i paradiset."
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Mohammed ville muntre ham opp og sa: "Hvordan har
det seg at du går og spiser på en daddel når ditt
venstre øye er hovent?" Suhaib innså at profeten
spøkte med ham og svarte: "Ikke bekymre deg,
jeg spiser med det andre øye" 5.
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Intelligent humor i selskap med sine følgesvenner: Ved
et tilfelle møtte Mohammed
følgesvennen Suhaib Ibn
Sinaan som gikk og spiste på en daddel. Suhaib hadde en
infeksjon i øye og det var hovent.

(Al-Hakim, 4/411, 8357. Ibn-Majeh 4/500, 3443)

Muhammed elsket barn: Muhammed ga barn mye
oppmerksomhet. Han pleide å hilse og leke med dem. Ved
et tilfelle så Muhammed en liten gutt som var
lei seg fordi fuglen hans hadde dødd. Selv om
Mohammed var på vei et annet sted tok han
seg tid til å prate med gutten for å hjelpe ham
med å håndtere sorgen6.
(Sahih Al-Bukhari, 8/30, 6129. Muslim 6/176, 2150)

Mohammed
oppfordret foreldre til
å utrykke kjærlighet til sine barn ved å
kysse og klemme dem og ved å være
rettferdig mot dem.
En mann fortalte Muhammed at han hadde ti barn og
han hadde aldri kysset dem. Profeten kikket på ham og
sa: «Den som ikke er barmhjertig mot andre, vil ikke bli
behandlet med barmhjertighet.»
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Mohammed elsket sine naboer: Muhammed hadde
en jødisk nabo som ikke behandlet ham bra. Da hun
ble syk besøkte Muhammed
henne.
mot
god
Vær
Det førte til at naboens hjerte myknet.
Muhammed
pleide også å besøke en
oer
nab
dine
jødisk gutt som var blitt syk. Denne gutten
hadde tidligere arbeidet for Mohammed .
(Sahih Al-Bukhari, 2/94, 1356)

Mohammed
la vekt på å være veldig god mot sine
naboer: Mohammed
fortalte sine følgesvenner at
engelen Gabriel understreket at man måtte være ekstra
god mot sine naboer. Muhammed slo fast at
den som tror på Gud og Dommedag, er god
mot sine naboer. (Sahih Al-Bukhari, 8/10, 6015)
Ved et tilfelle sa han til Abu Thar: «Du skal tilsette
mer vann når du lager suppe (dvs. øke mengden
suppe) slik at det er nok til å tilby noen av dine
naboer.» (Sahih Muslim, 8/37, 2625)
Mohammed avskaffet sosiale skiller: Ved flere tilfeller
slo han fast at mennesker med god moral kommer til å stå
ham nærmest og være mest elsket av ham på Dommedag.
Han sa også:
”Ikke hat hverandre, ikke misunn hverandre og vær brødre.”
7

”En som tror på Gud banner ikke, forbanner ikke og bruker
ikke dårlig språk” 8
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Ikke hån eller krenk andre:
Mohammed resiterte følgende vers fra Koranen:
“Dere som tror, ingen må spotte andre, kanskje er de bedre enn
dem, og ingen kvinner andre kvinner, kanskje er de bedre enn
dem. Tal ikke ondt om hverandre, og belast ikke hverandre
med klengenavn. Et slikt ondt navn er «synder», etter at troen
er antatt. De som ikke snur om, de handler sannelig ondt ”
Koranen, 49:11

Ikke vær fordomsfull, ikke vær mistenksom, ikke spionèr
og ikke sladre:
“Dere som tror, unngå å gjøre for mange formodninger.
Noen formodninger er synd. Spioner ikke, og baktal ikke
hverandre. Ville vel noen like å spise kjøttet av sin døde bror
som en åtselsfugl? Dere ville avsky det! Så frykt Gud! Gud
viser miskunn, er nåderik.”
Koranen, 49:12

Ikke spre falske rykter:
“Dere som tror, om en ugudelig kommer til dere med et rykte,
så bring på det rene, så dere ikke rammer folk i uvitenhet og så
angrer på det dere har gjort!”
Koranen, 49:6
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Å tilføre kvalitet gjennom etikette og god tone:
Muhammed la stor vekt på etikette
og god oppførsel. Han lærte sine
følgesvenner at etikette og
god oppførsel er en del av
hans sunnah (levemåte).
Flere steder i Koranen
gis det bud om å ha
mild og god oppførsel.
Mohammed påpekte at
englene plages av det samme
som menneskene (f.eks. høye lyder,
dårlig lukt etc.).
Noen retningslinjer for muslimer for oppførsel og etikette:

•

Ikke snakk høylydt og ikke vær arrogant.

•

Ikke bli lenge når du er på sykebesøk. Gi den som er
syk tid til å hvile.

•

Pass på å lukte godt når du drar til moskeen.

•

Den som har spist løk eller hvitløk bør ikke dra til
moskeen. Unngå å støte andre med ubehagelige
lukter eller andre ting (f.eks. raping).

•

Vær hjelpsom og gi plass til andre på steder der
mennesker samles og det er trangt.
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Tiltal andre med navn og kallenavn som de selv liker.

•

Hold deg over munnen når du gjesper, og be Gud
velsigne andre når de nyser.

•

Bruk fine og aksepterte ord og utrykk i samtaler med
andre, slik at ingen støtes av det du sier. Bruk av gode
ord er veldedighet i islam.

•

Snakk vennlig til dine foreldre, aldri skrik eller bruk
stygge ord.

•

Barn skal til bestemte tider av døgnet alltid banke på
døra til foreldrenes soverom for å be om tillatelse til å
komme inn.

•

Når du serverer vann til andre skal du selv være den
siste som drikker.

•

Når du er invitert på middag eller fest skal du spise fra
det fatet som er nærmest deg, og du skal ikke irritere
andre.

•

Ikke pust inn i glasset som du drikker fra.

Verdier og moral

•

Etikette med kvinner
Senk blikket og ikke glo på kvinner eller andre som
passerer deg.
Muhammed bøyde seg for å hjelpe kona si Safiya
opp på en kamel, slik at hun kunne stå på låret hans.
(Anas bin Malek – Bukhari - 9/20)
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Mohammed respekterte andres meninger
Om følgesvennene oppfattet instruksene hans ulikt pleide
han å godta dette forutsatt at resultatet tilfredsstilte ønsket
formål.
Under et av slagene mot folket i Mekka kritiserte
muslimene Amr bin al-Aws for å ha ledet bønnen uten
å utføre den rituelle renselsen. Han var i en tilstand av
urenhet, og skulle ha utført ghusl (vasket hele kroppen).
Amr forklarte at det hadde vært kaldt den natten, og om
han hadde vasket hele kroppen kunne han ha blitt syk
og ikke være i stand til å lede gruppen sin. Muhammed
lyttet til hans unnskyldning og aksepterte denne.
(Al-Hakim, 1/177, 634. Abu-Dawoud 1/132, 334)

var
d
e
m
am
lett å
Muh stisk og re.
reali ed å gjø
ha m

Anas bin Malik sa at han arbeidet
for Muhammed i ti år, og i løpet
av denne tiden fikk han aldri kritikk
for måten han gjorde ting på.

Mohammed
oppmuntret til shura (rådgivning og
demokrati): Muhammed
rådførte seg alltid med
følgesvennene og hustruene sine. Han rådet dem til å være
objektive og til å tenke rasjonelt. Han ga dem også ansvar
og involverte dem i beslutningsprosesser.
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Råd

Til tross for at dette var et fremmed forslag for araberne,
og det kom fra en uten særlig posisjon blant muslimene,
å overveie dette. Til slutt ble
valgte Muhammed
forslaget akseptert og bestemt av muslimene som det
beste i den situasjonen. De gravde en skyttergrav som
var 5,5 km lang og 4,6 meter bred.

Verdier og moral

Da Mekkas ledere planla å angripe
muslimene under slaget ved Uhud,
kom en persisk muslim med et forslag
om å grave en skyttergrav rundt byen
Medina.

Ved et annet tilfelle (slaget ved
Badr), sa en av følgesvennene til
Mohammed : «Profet, om ditt valg for å
slå leir her ikke er åpenbart (av Gud), får jeg
foreslå at vi flytter leiren til et annet sted?» Personen la
frem et forslag til hvor de skulle slå leir. Etter en rådføring
med de andre følgesvennene, flyttet de leiren til det
foreslåtte stedet.

Navnet Muhammed kunstnerisk utformet av kunstneren
Farid al-Ali.
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Å respektere mennesker med annen tro: Muhammed
formante følgesvennene om å vise vennlighet og åpenhet
mot mennesker med en annen tro. Samtidig ba han dem
om å opprettholde en bestemt personlighet og en tydelig
forståelse av sin islamske tro.
Mohammed
viste ved flere tilfeller hvor høyt han
respekterte mennesker uansett trosoppfatning. Det
fortelles om at han ved en anledning reiste seg opp for å
vise respekt for et jødisk gravfølge. En følgesvenn spurte
han om hvorfor profeten reiste seg opp. Han svarte: «Det er
et menneske» (dvs. folk fortjener respekt uansett etnisitet,
trosoppfatning og sosial stilling).
(Sahih Al-Bukhari, 2/85, 1312. Sahih Muslim, 3/58, 961)

Mohammed
oppfordret til inter religiøs dialog og
fredelig sameksistens: Inter religiøs
dialog kan defineres som en toveis
r
kommunikasjon mellom mennesker med
Inte s
iø
ulike religiøse oppfatninger og tradisjoner,
relig g
o
der formålet er å oppnå et positivt resultat;
dial
fra mistenksomhet og forvirring til
forståelse og bevissthet, eller fra fiendskap
til vennskap.
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retningslinjer for dialog og debatt er
Mohammeds
basert på Koranens lære som poengterer viktigheten av
respekt, visdom, forståelse og vennlighet. Han resiterte
følgende vers fra Koranen:
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År 632 evt. tok Muhammed imot en
kristen delegasjon fra Najran i Yemen.
De ble invitert til profetens moské i
Medina for å lære om islam, og for å
diskutere likheter og forskjeller mellom
disse religionene.

“Kall til Herrens veier med visdom og vakker
formaning! Diskuter med dem på beste måte! Herren
vet best hvem som vandrer bort fra Hans vei, og hvem
som er på rett vei.”
Koranen, 16:125

Diskuter ikke med skriftfolket annet enn på beste måte,
unntatt med de urettferdige blant dem, og si: " Vi tror på
det som er åpenbart for oss, og det som er åpenbart for
dere. Vår Gud og deres Gud er én, og til Ham har vi gitt
oss hen." Koranen, 29:46

Arabisk kalligrafi: «De beste blant
menneskene er de som er til nytte for andre»
Av Hassan Celebi
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Umar moskeen og den Hellige Gravens
Kirke i Jerusalem:
Gamlebyen i Jerusalem er et godt eksempel
på religiøs toleranse. Det begynte for flere hundre år siden
da den islamske statens andre leder, Umar bin al-Khattab
år 638 evt. fredelig inntok
Jerusalem.
Umar ble tilbudt å be
i den Hellige Gravens
Kirke, som også kalles
Oppstandelseskirken
av
Jerusalems
erkebiskop
Sofronius.
Denne kirken er den
helligste
plassen
for
kristne, og de tror at Jesus
ble korsfestet og gravlagt
på denne plassen. Siden
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300 tallet evt. har det kristne folk reist til dette stedet på
pilegrimsreise.
Umar takket for gjestfriheten, men avslo å be i kirken fordi
han var redd for at muslimene da skulle betrakte den som
en moské eller en religiøs plass for muslimer.
I stedet utførte Umar bønnen på en plass litt unna kirken.
Hans oppførsel bekreftet at det var en fredelig sameksistens
mellom islam og andre religioner. Det bekreftet også
religionsfrihet i en islamsk stat.
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Senere ble det bygget en moské på denne plassen der
Umar forrettet bønnen. Moskeen ble kalt Umar moskeen.
Umar ga Ubadah ibn al-Samit ansvaret for å holde vakt over
den Hellige Gravens Kirke. Ubadah var en av Mohammeds
følgesvenner, og ble den første muslimske dommeren.
Ubadah døde i år 685 evt. og ble gravlagt på Den Gyldne
Portens gravplass. Det ligger ved det sørlige hjørne av
muren som omfatter Den Hellige Plassen (al-Haram alSharif eller Tempelberget). Dette innbefatter al-Aqsa
moskeen og Klippedomen.
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Umar holdt en fredsog beskyttelses tale for
Jerusalems folk. Denne
ble kjent som Umars tale.
Denne talen ble satt på
moskeens port og finnes
også der i dag.
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Umars tale:

Umars tale
I Guds Navn, Den Barmhjertige, Den Nåderike

Dette er en forsikring om fred og beskyttelse gitt
av Guds tjener Umar til folket i Illia (Jerusalem).
Han ga dem en forsikring om beskyttelse av
deres liv, eiendom og kirker, så vel som for de
syke og friske og hele det religiøse samfunnet.
Deres kirker skal ikke okkuperes, ødelegges eller
tas fra dem verken helt eller delvis. De skal ikke
tvinges til noe i forhold til sin religion, og de skal
ikke skades. Folket i Illia skal betale jizya (skatt)
som alle andre (muslimer betaler en lignende
skatt i form av zakat).
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Handels- og forretningsetikk
Mohammed oppmuntret til handel og
næringsvirksomhet basert på islamske regler som forbyr
juks, uetiske metoder, bedrageri, monopol og utnyttelse.
Han sa også: "Gud skjenker sin nåde til den som er tolerant
når han kjøper, tolerant når han selger og tolerant når han
ber om sine rettigheter." (Bukhari, 2076/16)
Å lyve eller å bryte et løfte er det samme
som hykleri:
Muhammed

sa:

n
Ingeeri
l
hyk

“Den som har følgende karakter er en hykler. Og den som
har ett av disse har en hyklers tegn til han slutter med det:
1
2
3
4

Når han blir vist tillit, så sviker han.
Når han snakker, så lyver han.
Når han gjør en avtale, så bryter han den.
Når han blir sint, oppfører han seg uklokt, ondskapsfullt
og krenkende.
Markedsplass i dagens Medina
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I Medina ba Mohammed følgesvennene
om å kjøpe et stykke jord som skulle brukes
Frie oner
elss
d
til fri handel. Folk kom til dette stedet for
n
ha
å kjøpe og selge uten å betale noen form
for avgift eller toll. Dette område kalte de
Manakha.

Ordet Manakha betyr den plassen som kameler setter seg på for at man skal
kunne laste av varer som skal selges.

Denne plassen er donert til dette
formålet også i dag. Bildet under
viser en mur som er satt rundt det
frie handelsområdet for 14 århundre
siden.
Bilde av Manakha i dag
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Bilde er tatt i Sultan Qaboos Grand Mosque i Oman.
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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

Også Sahih Al-Bukhari (11).

5

Sahih Al Albani, Abu Dawood, Emam Ahmed and Trimithi.

6

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

7

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

8

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

Klippedomen, Jerusalem. Foto tatt av Peter Sanders, profesjonell fotograf.
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Kvinner

6
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Blå moskeen, Istanbul, Tyrkia

Kapittel 6

Før islam hadde ikke kvinnene noen medborgerlige
rettigheter. Araberne foretrakk guttebarn fremfor jenter i
så stor grad at mange fedre begravde jentebarn levende.

Kvinner

Kvinners rettigheter

Ingen kjønnsdiskriminering: Muhammed
fordømte
diskriminering mellom gutter og jenter, og lærte ledsagerne
sine å elske og oppdra barna sine likt uansett kjønn. Han
understrekte viktigheten ved å vise omsorg for jentebarn til
de var vokst opp og gifte. Muhammed sa:
“Kvinner er tvilling halvdelen til menn.” (Tirmidhi, 1/154, 113)
Kvinner har også arverett: Før islam hadde kvinnene
ingen arverett. Muhammed
forandret denne
skikken suksessfullt, og kvinnen fikk også sin rett til å
arve. Skjønt dette islamske arvesystemet formidlet
han fra Guds Ord (Koranen), som stipulerer
hvordan hvert enkelt individ skal arve.

Navnet «Muhammed» med arabisk kalligrafi utformet på et kunstnerisk
Bokstavene «M» og
og symmetrisk vis. Selve ordet ser slikt ut
«H» (som former første del av ordet «Muhammed», er symmetriske,
og med bokstavene «M» og «D» som former andre delen av ordet).
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Kvinner har en unik identitet: En hustru
betraktes ikke som en del av en manns
eiendom, men en fri person med sin
unike identitet. En kvinne trenger ikke å
endre på etternavnet sitt ved ekteskap.
Identiteten hennes er intakt, og hennes
midler og eiendom er beskyttet av islamsk
lov. Hvis mannen hennes dør er hun en av
arvingene, og ikke slik som før islam da en enke
ble arvet videre til mannlige familiemedlemmer
(før islam ble kvinner betraktet som eiendom).
En kvinne er ikke et kjønnsobjekt: Prostitusjon og
sa:
utroskap er strengt forbudt i islam. Muhammed
«Når en person begår usømmelighet eller utroskap,
befinner han eller hun seg i en tilstand borte fra iman»
(trosoverbevisning). (Dvs. at gudstro har enda ikke blitt forankret i
hjertet til personen, og gjør at han eller hun ikke føler skam eller skyld
overfor Gud).

“Innlat dere ikke på hor. Dette er skjendig adferd og en
slett vei å vandre.”
Koranen, 17:32

Denne kalligrafien betyr «Toppen av visdom er gudsfrykt».
Laget til av kalligraf Ismail Hakki.
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Hijab og blyghet i islam: I islam er
hodeklede og anstendig klesstil et
påbud for voksne kvinner. Menn skal
også kle seg anstendig. Ifølge islamsk
lære er det ikke tillat for kvinner å
bruke kroppen sin for å friste menn
seksuelt (utenom sin ektemann).
Handelsvirksomhet, reklamer og
annonser som eksponerer en kvinnes kropp er ikke tillat
i islam.
Læren i islam er å avverge provokasjoner som kan
føre til seksuelle trakasseringer, overgrep, voldtekter,
kjønnssykdommer, og anstøtelighet som nakenhet og
pornografi.

i
e
N
STOPPE! Pornografi, seksuelt overgrep, seksuelle
sykdommer, voldtektsforbrytelser, nakenhet.
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Gift deg!
Muhammed formanet folket til å gifte seg
og etablere et familieliv. Han underviste
ledsagerne sine i edle islamske verdier, og
forbød seksuelle relasjoner utenom den
ekteskapelige. (Sahih Al-Bukhari, 3/26, 1905)

skap

Utro

En mann ba Muhammed
om tillatelse til å ha et
utenomekteskapelig forhold til en kvinne (en prostituert).
Muhammed svarte: «Ville du akseptere dette for moren
din?» Mannen svarte: «Nei.» Muhammed
sa: «På samme vis liker ikke andre det
for sine mødre heller.»
Han gjentok spørsmålet til mannen: «Ville
du ha akseptert det for datteren, søsteren,
eller tanten din?» Og mannen sa igjen
«nei», og da sa Muhammed : «På samme vis liker ikke
andre det heller for sin datter, søster eller tante.»
Så la Muhammed hånden sin over hjertet til mannen og
ba til Gud: «Herre, tilgi ham og hans syndefulle tanker, rens
hans hjerte og gi han tilgivelse.»
(Munsad Ahmad, 10/5220, 22641)
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sterke kvinner

For å opprettholde kvinnenes sterke rolle i samfunnet,
hadde Muhammed
leksjoner noen ganger i uken for
kvinnene.
Han oppfordret dem til å delta i islamske begivenheter,
feiringer og fellesbønn. Også kvinner som jobbet som
tjenere eller hushjelp oppsøkte profeten for å få hjelp eller
råd.
Kvinner spiller en avgjørende rolle i et samfunn ettersom
de tar hånd om og oppdrar den kommende generasjon
som skal forme nasjonen. Muslimske kvinner ble gitt
myndighet til å spille en aktiv rolle i samholdet uten å
måtte ta på seg en manns rolle.
Selv om oppfostring av barn skulle være en prioritet,
arbeidet kvinnene også. I tillegg deltok de i det sosiale og
politiske livet.

Kvinner

Muhammeds

Muhammed la særskilt vekt på å ta hånd om jenter/
døtre
Ved flere anledninger understrekte Muhammed
nødvendigheten med god behandling av kvinner, og
beskrev dem som «skjøre som glass». Han sa til ledsagerne
sine at den som oppdrar døtrene sine på beste vis, har
gudsfrykt i sin omsorg med dem, og veileder dem til den
rette tro, kommer til Paradiset1.
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Muhammed
formanet til full respekt for
mødre: En mann spurte Muhammed ; «Hvem
fortjener min nærmeste støtte og vennskap?»
Muhammed svarte: «Din mor». Mannen spurte
så hvem etter henne. Muhammed
svarte:
«Din mor». Mannen stilte det samme spørsmålet
igjen, hvorav Muhammed
svarte for tredje
gang: «Din mor».
Av nysgjerrighet stilte mannen samme spørsmål
for fjerde gang (han innså at Muhammed ønsket å legge
vekt på mødrenes betydning). Muhammed
svarte han
da: «Din far»2. (dvs. at faren din fortjener din nærhet og
vennskap etter mor). (Sahih Al-Bukhari, 2/8, 5971. Muslim, 8/2, 2548)
Lærde har brukt å kommentere dette med å påpeke at
mødre kan ikke unngå tre store prøvelser; graviditet,
fødselssmerter og selve fødselen, for å ikke glemme
amming og avvenning.
Muhammed
oppmuntret til beste behandling av
hustruer: Han påpekte at om en mann ikke likte noe ved
en hustrus væremåte, ville han være fornøyd med en annen
side av henne. Og han sa:
"De troende som har den mest fullkomne
tro, er de som har den beste karakter. Og
de fremste blant de troende er de som
behandler hustruene sine best." (Tirmithi, 6/188, 3895)
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Dette fremhever kjærlighet, harmoni og
gjensidig forståelse.

isse

Skilsm

Kvinner

Skilsmisse i islam
Skilsmisse er tillat i islam, men bør være
siste utvei. Om skilsmisse blir uunngåelig,
bør separasjonen skje med gode vilkår og
vennlighet.3

" Når dere gjenkallelig skiller dere fra kvinner, og de har nådd
sin termin (tid som er satt for å vurdere avgjørelsen om
skilsmisse), så behold dem på sømmelig vis, eller la dem gå
på sømmelig vis (på en vennlig og rettferdig måte). Hold
dem ikke tilbake med makt for å gjøre urett."
Koranen, 2:231

Muhammed
elsket kona si: Noen år etter at
Muhammeds første kone Khadija døde, giftet han seg på
nytt med Aisha, datteren til sin nærmeste
venn, Abu Bakr. Tross for kjærligheten til
sin avdøde hustru, elsket han Aisha og var
oppriktig glad i henne. Ved en anledning
spurte ledsageren hans Amr bin al-Aws
: "Hvem er deg mest kjær?" Uten å nøle
svarte Muhammed : «Aisha.»
(Al-Bukhari, 5/5, 3662)

Bekreft kjærligheten til kona di: Aisha fortalte at
Muhammed
sammenlignet kjærligheten sin til henne
som en hard knute på et rep. Aisha spurte da hvordan
knuten kunne bekrefte kjærligheten hans til henne, og han
svarte: "Knuten sitter like hardt som den bruker å gjøre."
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en
Hver gang Aisha lagde lam eller får, brukte
Vær ake
han å be henne om å sende litt av det til
m
lojal
venner av hans avdøde hustru Khadija
Muhammed
fortalte Aisha at ingen var
bedre enn Khadija da hun levde. Khadija
trodde på han første gang da han mottok Guds åpenbaring,
mens mange blant hans egne slektninger ikke trodde på
ham. Hun trøstet han og støttet han uten å tvile.
Noen kan synes at Muhammeds
kommentarer om sin
tidligere hustru Khadija måtte ha gjort Aisha sjalu, men
han var alltid rettferdig og lojal mot konene sine.
beviste eksemplarisk
Muhammed
lojalitet mot sin avdøde hustru
Da Muhammed
kom tilbake
til Mekka i år 630 evt. ba han
følgesvennene sine om å sette
opp et telt for han i nærheten av
Khadijas grav. Dette var et utrykk for
kjærlighet og hengivenhet til henne.

Navnet «Muhammed» på arabisk i en formativ
stil som skal ligne en blomst.
Med tillatelse fra kunstneren Farid al-Ali
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og polygami

Muhammed
innførte ikke polygami: Polygami
eksisterte før islam uten begrensninger. Det var veldig
vanlig at en mann hadde mer enn èn kvinne; enten som
kone, konkubine eller slave.
Det er kjent at profeten Abraham var gift med både moren
til Isak, Sara og moren til Ismael, Hagar samtidig. Det
fortelles også at Abraham hadde fire kvinner i alt; to koner
og to konkubiner (1.Mos. 32:-4).

Kvinner

Muhammed

levde meste delen av sitt liv
Muhammed
med bare èn kvinne: Han var gift med Khadija
i nærmere 25 år, og de fikk fire døtre og to
ed
sønner sammen. Begge sønnene døde i
Gift m år
5
spedbarnsalder.
èn i 2
Etter Khadijas død giftet han seg med en fattig,
eldre enke som het Sawdah. Ektemannen hennes
døde etter at de kom fra Abessinia, hvor Muhammed
hadde sendt en del av sine følgesvenner for å søke
beskyttelse.
Ekteskapet hans med Sawdah var en form for støtte til
var nærmere 50 år gammel da de
henne. Muhammed
ble gift.
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Muhammed
ektet datteren til sin nærmeste
følgesvenn: Noen år senere giftet han seg med
Aisha, datteren til sin nærmeste venn og mest
lojale følgesvenn, Abu Bakr. Ekteskapet var en
ære for både far og datter.
Muhammed giftet seg også med datteren
til sin nære venn Umar To år senere mistet datteren til
hans gode venn og nære ledsager Umar, ektemannen sin
i slaget ved Uhud. Umar ønsket at hun kunne gifte seg på
nytt med noen av hans nære venner, men ingen fridde til
henne. Muhammed tok initiativet og fridde. Ekteskapet
var en ære og en støtte for Umar og datteren hans Hafsa.
Muhammed
ektet en muslimsk
enke som var datteren til en av hans
fiender: Ramlah var kjent under navnet
Umm Habibah, og var datteren av den
mektigste mannen i Mekka, Abu Sufyan. Han trodde ikke
på Muhammed , og kjempet imot han i tjue år. Allikevel
aksepterte datteren hans islam.
Hun var en av de tidligste muslimene som utvandret
til Abessinia sammen med ektemannen sin. Der bodde
de i nærmere 15 år, og i løpet av den tiden konverterte
mannen hennes over til kristendommen.
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Han døde der i Abessinia, og Umm Habibah levde videre
der som enke. Da Muhammed
fikk høre om dette,
sendte han bud om frieri til henne som hun aksepterte.
Overraskende nok ble faren hennes også muslim noen år
senere.

Muhammed
ektet Safiyya, som var fra en jødisk
stamme: Bani Nadhir var en av de jødiske stammene
som forrådde Muhammed
og arbeidet imot ham.
Etter at Muhammed
hadde beleiret festningen deres,
kapitulerte de.
Safiyyah var datteren til lederen deres, og hun var en av de
som ble tatt til fange. Muhammed friga henne, og tilbød
henne ekteskap som hun takket ja til.
Med dette viste Muhammed at han ikke hadde noe imot
det jødiske samfunnet, men at forrædere måtte stoppes
uansett etnisitet eller religion. Safiyya er ved flere tilfeller,
også etter profetens død, beskrevet som en kjærlig og
rettvis. ektemake.
(Tirmithi, 6/188, 3894. Musnad Ahmad, 5/2609, 12587)
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Den koptiske Maria
en budbringer til det
Samme år sendte Muhammed
kristne Egypt, og bad herskeren der om å akseptere det
islamske budskap.
Herskeren i Egypt svarte med en høflig unnskyldning,
og sendte tilbake noen gaver sammen med en lege og
tok imot
en tjenerinne som het Maria. Muhammed
gavene, og giftet seg med Maria. Med henne fikk han
sønnen Ibrahim. Dessverre døde Ibrahim som spedbarn,
og Muhammed sørget dypt over å miste ham.
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G

k ap

En mann kan ta seg en kone til hvis han
s Buds
ud
kan utvise full respekt, rettferdighet og
Gjenno
være upartisk mot alle konene sine.
m
likhet, e før full
Det tredje verset i Koranens fjerde
lle
dere me r nøy
kapittel, viser klart og tydelig at en
d èn
mann ikke kan gifte seg med mer enn
èn kvinne hvis han ikke kan behandle dem
uklanderlig og upartisk.
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Muhammed
forkynte Guds kommando for å
kontrollere polygami: Islam forbød ikke polygami, men
begrenset og regulerte det. Det er ikke pålagt å gifte
seg med mer enn èn kone i islam, men kan tillates under
genuine forhold.

Verset setter også opp en grense på fire hustruer for den
som kan være en upartisk og rettferdig ektemann.
Begrensninger for profeten Muhammed : Å være gift
med Guds sendebud var en stor ære, og hustruene ble
betraktet som de troendes mødre. Profeten Muhammed
hadde mer enn fire koner før denne åpenbaringen.
Gud åpenbarte i Koranen at Muhammeds hustruer var
tillat for ham. Men han kunne ikke gifte seg med andre,
selv om han skulle skille seg fra noen av
hustruene sine.4
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Begrensninger for profeten Muhammeds hustruer
Konene til profeten var som de troendes mødre, og det var
ikke tillat å gifte seg med dem etter hans død.

De es
d
troendre
mø

I Koranen beskriver Gud profetens
koner som ulikt fra andre kvinner
(de skulle være forbilder, og som de
troendes mødre).

Om noen av profetens
koner begikk en syndefull
handling ville straffen være dobbelt. Om de
derimot gjorde rettferdige handlinger og var
hengivne overfor Gud og Hans Sendebud,
var belønningen dobbelt.
Muhammeds hustruer hadde valgfrihet:
Gud ba Muhammed (Koranen 33.28-9) om å gi konene
sine alternativ. Enten kunne de få skilsmisse, hvis noen
ønsket det verdslige og dets goder, eller forbli i ekteskapet
med profeten og vie hele livet sitt for islam.
Alle valgte det siste alternativet, og forble gift med ham.
Ingen giftet seg på nytt etter hans død.
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1 Ettergitt av Tirmidhi. I følge andre kilder sa profeten Muhammed
at den som har en, eller to, eller tre døtre og tar hånd om dem
på riktig måte fram til de blir selvstendige, vil bli belønnet med
Paradiset.
2 Koranen understreker i flere vers at en person må være god mot
begge foreldrene sine. (17:23).

Kvinner

FOTNOTER

3 Sahih Abu Dawud. Se også Koranen 2:229
4 Se Koranen 33:50-2, angående profetens hustruer.
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Kapittel

Menneskerettigheter

7
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“Dere mennesker, Vi har skapt dere som mann og
kvinne og gjort dere til folk og stammer, slik at dere
må kjenne hverandre. Den mest ansette av dere i
Guds øyne er den mest gudfryktige. Gud vet, er vel
underrettet.”
Koranen , 49:13

Menneskerettigheter
Frihet, rettferdighet & beskyttelse
«Ingen tvang» er en grunnleggende regel i islam:
Muhammed
proklamerte seg som Guds Sendebud.
Han tok imot et guddommelig budskap, og kjempet for å
formidle det til alle mennesker. Men ingen ble tvunget til
å akseptere det. Han resiterte Koranen som bekreftet alle
menneskers tros- og valgfrihet.

Menneskerettigheter

Kapittel 7

"Om Herren hadde bestemt det slik, ville alle som én på jorden
vært troende. Vil da du tvinge menneskene, så de blir troende?"
Koranen, 10:99

"Det er ingen tvang i religionen. Rett vei er tydelig skilt fra
villfarelse. Den som avviser avguder og tror på Gud, han har
grepet det påliteligste håndtak, som aldri svikter. Gud hører og
vet." Koranen, 2:256

Moral og likeverd uansett
rase: I islam er alle mennesker
likeverdige. Gudsfrykt og
moralsk utmerkelse er kriterier
som avgjør individets status
hos Gud. Muhammed
formulerte det på følgende vis:
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”Deres Herre er èn. Alle mennesker kommer fra
Adam, og Adam skaptes ut ifra leire. En araber er
ikke bedre enn en ikke-araber, og en ikke-araber er
ikke bedre enn en araber, med unntak den som er
mest gudfryktig og hengitt til gode gjerninger."1
(Musnad Ahmad 10/5586, 23972)

Muhammed oppmuntret til frigivelse av slaver og
innførte regler for å eliminere slaveriet
Slaveri eksisterte lenge før Muhammeds
faktisk ett av de mange
sosiale systemene rundt
omkring i verden. Slaver ble
betraktet som eiendeler som
kunne arves, og hadde ingen
menneskeverd. Med islam
ble slaveriet gradvis avviklet.

tid. Det var

Botgjørelse etter å ha brutt noen av islams regler kunne
bestå i å frigi en slave, eller kjøpe en slave fra en annen for
å gi han, eller hun, friheten. Å straffe en slave uten gyldig
grunn, medførte også frigivelse som botgjørelse for en
slik synd.2 Slik fortsatte det til slaveriet var helt avskaffet.
Muhammed
oppmuntret troende til å frigi slaver for
Guds skyld. Det fortelles at Muhammed ved ett tilfelle
så en person som het Abu Masud al Badri slå og piske
slaven sin. Muhammed sa strengt til han:
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(Sahih Muslim, 5/91, 1659)

Menneskenes
trygghet og sikkerhet: I sin siste tale sa
Muhammed foran mer enn 100 000 tilhørere:

Menneskerettigheter

" Du skal vite at Gud har større rett og makt over deg enn
den rett og makt du har over denne slaven." Abu Masud
roet seg og sa unnskyldende: "Jeg skal sette han fri for
Guds skyld." Muhammed sa da: " Om du ikke hadde gjort
det, skulle Helvetesilden rørt ved ansiktet ditt ". 3

"Å godtfolk! De troende er brødre for hverandre! Ingen
kan ta fortjeneste på en annen eiendom uten at den andre
samtykker. Har jeg formidlet budskapet? Gud, min Herre,
vær mitt vitne!"
Gå aldri tilbake med å angripe hverandre bak
ryggen. Sannelig har jeg etterlatt meg dere
to ting, som hvis dere holder fast ved ikke
kommer til å bli villfarne etter min tid; det er
Guds Skrift, og mitt eksempel. Har jeg formidlet
budskapet? Gud, min Herre, vær mitt vitne!
(Al-Hakim, 1/93, 317. Al-Bayhaqi, 6/96, 11640)

Alle mennesker er like for loven
Muhammed
understrekte at alle
mennesker måtte respektere loven, og
forbrytere skulle straffes uansett sosial status.
Hvis loven ble utvist rettferdig kom alle mennesker til å
nyte rettferd og sikkerhet.
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For eksempel er tyveri og ran et
angrep mot menneskers eiendom.
Tyver må straffes uansett etnisitet
eller sosial tilhørighet. Muhammed LIKHET
LOV
påpekte at ingen, ikke en gang
hans egne slektninger, stod over
loven. Han fastslo at selv om hans
elskede datter Fatima stjal fra noens eiendom, skulle hun
få sin rettmessige straff..4
Å dømme rettferdig; historien om To’mah og en jødisk
mann: På profetens tid var det en araber som het To’mah.
Han stjal et metallskjold som tilhørte en rustning, og gjemte
det i hjemmet til en jødisk venn. Jøden ble anklaget for
tyveriet, men nektet og skyldte på To’mah.
Tyven var ikke en kjent mann i
samfunnet, men mange arabiske
muslimer sympatiserte med To’mah
og forsøkte å påvirke Muhammeds
dømmekraft, og vendte saken imot den
jødiske mannen. Islamsk rettferd seiret, og
To’mah viste seg å være den skyldige. I denne sammenheng
åpenbartes et vers fra Koranen som påbød rettferdighet:
(Al-Hakim, 4/385, 8256. Tirmithi, 5/128, 3036)
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Koranen, 4:105

Kvinners rettigheter
I sin avskjedstale bekreftet Muhammed
beskyttelse av kvinner og deres rettigheter.
Han sa:

Menneskerettigheter

“Vi har åpenbart for deg skriften med sannheten, så du kan
dømme mellom folk ved det Gud har vist deg. Vær ingen
forkjemper for svikefulle.”

“Å godtfolk! Det er sant at menn har
visse rettigheter i forhold til kvinner,
men de har også rettigheter i forhold
til menn. Kom i hu at dere har tatt dem til hustruer ene
og alene ved Guds beskyttelse og med Hans tillatelse.
Kvinner skal behandles vel, og vær gode mot dem. De er
deres partnere og medhjelpere."
(Sahih Al-Bukhari, 6/27, 5185. Muslim, 4/178, 1468)

Beskyttelse av de foreldreløses
rettigheter: Muhammed
formidlet Guds befalinger i henhold
til foreldreløse. Koranen påbyder
godhet mot foreldreløse, rettferdig
behandling og beskyttelse over
rettighetene deres.
"De som med urett forbruker foreldreløses gods, de fyller sin
buk med ild. De vil brenne i Ilden."
Koranen, 4:10
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Muhammed
sa, mens han holdt
opp peke- og langfingeren sammen:
“Jeg og den som tar hånd om en
foreldreløs, kommer til å være så nær
hverandre i Paradiset." 5
(Sahih Al-Bukhari, 7/53, 5304)
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Gi tilbake det som tilhører andre: En gang Muhammed
ledet en begravelsesbønn for en person, spurte han
følgesvennene sine: "Har denne mannen
lånt penger av noen eller blandet noe av
andre sine eiendeler sammen med sine
egne?" De andre svarte "Ja", og Muhammed
ba dem da først gi tilbake det som andre
hadde krav på, så skulle han be for personen:
“Gud påbyr at dere leverer tilbake betrodd gods til
eiermannen, og at dere dømmer rettferdig når dere sitter
til doms. Utmerket er det som Gud formaner dere til. Gud
hører, ser.”
Koranen, 4:58

Vern om arverettigheter:
Når noen dør sier islam at hans eller hennes nærmeste
slektninger har rett til deler av arven. Islam tillater ikke at
mer enn en tredjedel testamenteres til veldedighet eller
donasjoner. Dette for å sikre at arvinger får sin rett, og sikre
en rettferdig fordeling av arven mellom dem.
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Muhammed
besøkte en av
følgesvennene sine som akkurat
hadde blitt frisk etter en sykdom.
Mannen sa at han hadde en stor
formue, og bare en datter til arving.
Han spurte Muhammed
om han
kunne testamentere bort to tredjedeler til
veldedighet. Muhammed sa «Nei». Mannen
spurte om han kunne gi halvparten. Muhammed
sa igjen «Nei». Mannen foreslo igjen da om han
kunne gi bort en tredjedel. Muhammed sa da at
en tredjedel er nok. Å etterlate arvinger velberget er
bedre enn å etterlate dem fattige og i nød.
Ingen renter i islam
Muhammed sa: "Gud har forbudt renter for dere. Derfor
skal all renteskyld ettergis. Deres formue er deres å beholde,
men dere skal verken tilføye eller lide urett. Gud har bestemt
at det ikke skal være renter."
“De som lever av renteutbytting, skal på oppstandelsens dag stå
frem lik en som Satan har slått med sin berøring. Dette fordi de
hevder: «Handel er som utbytting.» Men Gud tillater handel og
forbyr utbytting! Den som får en påminnelse fra sin Herre og så
slutter, la ham beholde det som vedrører fortiden, og hans sak
beror hos Gud. Men de som faller tilbake, de er Ildens
folk, og der skal de være og bli.”
Koranen, 2:275

Dette er navnet "Muhammed" på arabisk
som er utformet i en formativ stil og gjentas
på en kunstnerisk måte. Hilsen av artist
Farid Al-Ali.
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Mord og blodsutgytelse på grunn
av ære er forbudt!: Muhammed
avskaffet blodhevn og slektsfeider. I
sin siste preken forklarte han:
“Den førislamske skikken med blodhevn er herved forbudt,
og jeg tilgir de som myrdet søskenbarnet mitt Rabiah.”
(Tirmithi, 5/167, 3087. Ibn-Majeh, 4/243, 3055)

Overlagt mord og drap: Den som begår overlagt drap
må stilles til ansvar, og morderen dømt. Den som dreper
noen ved et uhell skal i stedet kompensere med å betale
den avdødes familie økonomisk. På Muhammeds
tid
ble denne kompensasjonen satt til ett
hundre kameler. Muhammed
sa til
folket
sitt
at
den
som
krever
mer
enn
rep! det levde fortsatt i førislamsk tid.
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Bekjemp kun de som kjemper imot
deg: Muhammed lærte følgesvennene
sine å være bestemt angående fiender;
og vise verken svakhet eller aggressivitet. Det var
uunngåelig at ikke han også ble innblandet i kamper. Men
han formulerte regler og etiske retningslinjer på
hvordan man skulle forholde seg til fiender
og håndtering av krigsfanger.
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Han påminte dem stadig
at væpnede kamper skulle
alltid ha en skjellig grunn,
og at Gud misliker den
som overskrider grensene.
Koranen fastholder denne
grunnleggende regel for
å bekjempe fiender og
angripere. Der står det:

IKKE DREP
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Han lærte muslimer at de
ikke skulle angripe sivile,
barn, kvinner og eldre. De
skulle heller ikke ødelegge
avlinger eller skade trær.

Sivile, barn, kvinner og
eldre

IKKE ØDELEGG
Miljøet, eller hugg ned
trær

"Kjemp for Guds sak mot dem som bekjemper dere, men gjør
dere ikke skyldige i aggresjon. Gud liker ikke de aggressive. "
Koranen, 2:190

Muhammed

sa at selvmord er en stor synd:
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Han sa: «Den som dreper seg selv med
en metallbit kommer på Dommedag
til å oppstå med denne metallbiten i
hånden og drepe seg selv med den
om og om igjen i Helvetesilden.
Likeså den som tar sitt eget liv
med gift kommer til å gjenoppstå
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med samme gift i glasset og svelge det i all evighet i
Helvetesilden. 6
Menneskeliv er hellig og ukrenkelig
Gud er skaper over all liv, Den eneste som har makt over
det, og derfor tilhører all liv til Ham. I forbindelse med
historiens første mord, da Adams sønn Kain drepte broren
sin Abel, statuerer Gud i Koranen:

“Derfor har vi pålagt Israels barn: Den
som dreper et menneske, uten at det gjelder
blodhevn eller straff for forbrytelse, skal anses
som hadde han drept hele menneskeheten. Den
som redder et menneske, skal anses som hadde
han reddet hele menneskeheten. Våre sendebud
kom til dem med klar beskjed, men etter dette
har mange av dem vist lettsindighet.”
Koranen , 5:32
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fordømte vold

Muhammed
tok aldri til vold for å
til
Nei ld
formidle Guds budskap, eller for å innføre
vo
Guds religion. Han opprettet en islamsk
stat i Medina, men han brukte aldri den
lille gruppen muslimer som var igjen i
Mekka til å skape uroligheter eller mordhevn på fiendene
sine der. Faktumet var at han ba følgesvennene sine om å
respektere den sosiale ordningen som rådet i det samfunnet
de levde i.

Menneskerettigheter

Muhammed

Muhammed
lærte de troende at når mildhet eller
vennlighet ble anvendt, ville det beste resultat komme ut
av det. Han lærte også at aggressivitet og uforskammethet
i oppførsel ville besudle alle affærer.
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Menneskerettigheter

Islamsk kalligrafi til et vers fra Koranen,
laget av den tyrkiske kalligrafen Hassan
Chelebi. Det er fra kapittel 4, vers 58: "…og
at dere dømmer rettferdig når dere sitter til
doms.." Koranen 4:58.

Islamsk kalligrafi laget av den egyptiske
kalligrafen Isaam Abdul Fattah til et vers fra
Koranen. Gud sier til folket: "Ingen bærer
en annens byrde." Koranen, 17:15.
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1 Nelson Mandela (den første presidenten
i demokratisk Sør-Afrika) er et godt
eksempel på kampen mot apartheid og
diskriminering blant mennesker i ulike løp.
Sør-Afrika ble et land der alle mennesker
bor sammen som en nasjon forenet i sitt
mangfold.
Koranen bekrefter det faktum at Gud skapte menneskeheten fra
forskjellige nasjoner og stammer slik at de kan kjenne hverandre.
En hvit mann har ingen overlegenhet over en ikke-hvit mann
unntatt av fromhet (og vice versa). "Dere mennesker, Vi har skapt
dere som mann og kvinne og gjort dere til folk og stammer, slik at
dere må kjenne hverandre. Den mest ansette av dere i Guds øyne
er den mest gudfryktige. Gud vet, er vel underrettet.” Koranen , 49:13.

Menneskerettigheter

FOTNOTER

2 Riyadh Al-Salihin (1603/4), (1605/6)
navnet indikerte at på
3 Profeten Muhammad
Dommens dag vil Gud være fiende for de som
ansetter arbeidere og ikke betaler dem lønnen
sin. Profeten Muhammad understreket at lønn
må betales for arbeidere før deres svette tørker.
Lønn kan ikke forsinkes og må betales umiddelbart etter arbeidets
slutt.
4 For mer informasjon om islamsk lov se:
http://www.islamreligion.com/category/110/
http://www.islamhouse.com
5 Sahih Al-Bukhari (34/8)
6 Sahih Al-Bukhari (5778) and Sahih Muslim (109)
Et kunstnerisk uttrykk for ordet «Muhammed» på arabisk.
Hengitt med tillatelse av Farid al-Ali
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Miljø
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Kapittel 8

Mohammed etterlyste en grønn verden
Mohammed koblet bevaring av naturen med troen på
Gud som har skapt alt. Ettersom miljøet er en del av Guds
rike, skal ikke en muslim skade miljøet. Islam tillater ikke
sløsing eller forurensing av ressurser (vann, planter, jord,
luft, dyreriket m.m.).

Miljø

Miljøvern

“Mohammed sa at en
muslim som planter et
frø som vokser til slik at
mennesker, dyr eller fugler
kan dra nytte av det, vil bli
belønnet av Gud. ”
Profeten Muhammed
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Miljø

Naturens ressurser er i fullstendig likevekt
Muhammed lærte følgesvennene at alle naturressurser
er skapt av Gud og Han har ordnet alt i balanse. I Koranen
står det:
Vi har visselig skapt alt med beregning.
....Hos Ham har alle ting sitt mål.
et verk av (Allah) som har gjort alt fullkomment.
Koranen , 54:49; 13:8; 27:88

Mennesker har lik rett til naturens
ressurser:
Naturens
ressurser
er en gave fra Gud til hele
menneskeheten. Ressursene
skal ikke sløses og ingen
Beskytt miljøet
har monopol over disse.
Ikke forurens miljøet
Muhammed forklarte
at alle har like mye rett
på tilgang til vann,
Ikke skad miljøet
jord, ild (energi),
utenom privat
Ikke sløs med naturens ressurser
eiendom.
Bruk naturens ressurser effektivt/resirkuler
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Miljø
Fauna og flora er skapelsen av Gud.

"Velsignet være Allah, det beste av skapere"
Koranen, 23:14

"Ikke skad noe eller noen"
er den allmenne regel
Mohammed
satte opp
en allmenn regel for å
beskytte naturens ressurser
og for å bevare miljø og
menneskers trygghet. Han sa
til følgesvennene:
"Dere skal ikke skade eller
skades."

“Troen kan deles inn i 70
deler, der vitnesbyrdet om
Guds enhet kommer først.
Den siste delen handler
om å fjerne fra veien det
som kan skade folk."
Profet Muhammed
(Sahih Al-Bukhari, 1/11, 9)

Dette er navnet "Muhammed" skrevet i en
formativ stil av arabisk kalligrafi. Det ligner
grønt løv på en gren.
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Miljø

Mohammed la vekt på å være sparsom med vannet,
og fordømte sløseri og overkonsumering
Mohammed
sa klart ifra til
følgesvennene om at
de ikke måtte sløse
med vannet, selv når
de vasket seg i en
rennende elv.
Ved et annet tilfelle
sa Mohammed
at man ikke skal
forurense eller urinere i stillestående vann. Gud sier
i Koranen:

“…Og av vannet frembrakte Vi alt levende. ”
Sløserne er Satans brødre, og Satan er utakknemlig mot
sin Herre.”
“…Spis og drikk, men vær ikke lettsindige. Han liker ikke
de lettsindige.”
Koranen , 21:30; 17:27; 7:31

Beskytt miljøet under alle omstendigheter: Mohammed
oppfordret mennesker til å stadig gi noe tilbake til
naturen, selv om hele universet skulle til å kollapse og livet
på denne planeten skulle til å opphøre. Han sa:
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Miljø
”Om Timen er inne (dvs. slutten
på dette verdslige livet) og noen
står med et frø i hånden med
mulighet til å så det, så la ham
gjøre det.” (Musnad Ahmad, 5/2727, 13100)
sa: "Ta vare på miljøet og
Mohammed
beskytt naturen. Gud liker ikke de som
forårsaker korrupsjon på jorden ved å
ødelegge den."

re på
Ta va øet
milj

“Han sendte ned vann fra oven, og Vi lot derved fremstå
allslags planter og grønne vekster, korn i aks, daddelpalmens
dadler tett i tett, vingårder, oliven og epler, likt og ulikt. Se på
frukten når den kommer frem og modnes! I dette er visselig
jærtegn for folk som tror.”
Koranen , 28:77
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Dyrevelferd

Miljø

Mohammed

formante til etisk behandling av dyr:

Han var imot at man holdt dyr i fangenskap uten grunn.
Han likte heller ikke at dyrene ble slått eller pisket. Han
brukte forskjellige pedagogiske metoder for å understreke
viktigheten av å behandle dyrene bra (dvs. direkte og
indirekte undervisning ved hjelp av historier og ved å gripe
inn i situasjoner som omhandlet mishold av dyr).
Alle skapninger på jorden er en del av et stort felleskap :
“Det finnes ikke dyr på jorden eller fugl på vingen uten at de
utgjør samfunn, som dere. Vi har ikke oversett noe i Boken. Og
så samles de hos sin Herre.” Koranen , 6:38
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Miljø

Halal er mere enn bare halal mat:
Mohammed lærte følgesvennene at de
l
ikke hadde rett til å drepe dyr, bortsett fra
Halatt
når Gud tillater det. Dyrene tilhører Gud
kjø
og noen tillates å slakte for at mennesker
skal kunne spise dem. Med unntak av gris,
er det bare dyr som ikke er rovdyr som kan
spises, f.eks. kyr, får, kylling og visse andre fugler.
Mohammed lærte sine etterfølgere at dyr må slaktes
(på halal vis) med minst mulig smerte: Dyret kan ikke
slaktes med en sløv kniv, og kniven må være så skarp
som mulig. Dyret må ikke slås i hjel og heller ikke slaktes
mens andre dyr ser på. Mohammed sa til en person som
slaktet et dyr foran et annet: "Vil du drepe det andre dyret
to ganger?" (Al-Hakim, 4/231, 7658)
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Miljø
Ved et tilfelle ville
Mohammed
gi et
budskap til en person
angående behandling av
dyr. Han sa til ham at hans
kamel klagde på ham for
at den var lastet med en
større bør enn det den
kunne bære. (Abu-Dawoud, 2/328, 2549)

v

ing a

l
hand
e
b
dyr
Etisk

Ved et annet tilfelle sa Mohammed
til følgesvennene:
"Den som har fanget disse fugleungene skal føre dem
tilbake til deres mor". (Abu-Dawoud, 3/8, 2675, 4/539, 5268)
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Du får belønning for å være god mot dyr: En god
handling også mot dyr fortjener belønning fra Gud.
Mohammed
fortalte om en mann som var tørst og
klatret ned i en brønn for å drikke vann. Da han kom opp
igjen, så han en hund som tørstet. Mannen klatret ned i
brønnen igjen, fylte skoen med vann og klatret opp for å gi
hunden vannet slik at den kunne slukke tørsten. Gud tilga
denne mannen hans tidligere synder.
(Sahih Al-Bukhari, 3/132, 2466. Muslim, 7/44, 2244)

om at Gud
Ved et annet tilfelle fortalte Mohammed
hadde straffet en kvinne som hadde holdt en katt
innestengt uten å gi den mat eller drikke til den døde. Hun
hadde heller ikke sluppet den ut. (Sahih Al-Bukhari, 3071)
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"Denne Koran er ikke oppdiktet utenom
Gud, men er en stadfestelse av det som
forelå før den, og en forklaring av skriften,
herom hersker ingen tvil, fra all verdens
Herre."
Koranen, 10:37

Kapittel 9

Profetenes oppgave har vært å formidle
Guds budskap og invitere mennesker
til troen. I følge mange lærde hadde
Mohammed et vanskeligere oppdrag
enn profetene før sin tid. Guds mirakel til
ham var Koranen resitert på arabisk. Til
tross for at han møtte sterk motstand fra
sitt eget arabisk talende folk formidlet
han islam til nasjoner og samfunn
utenfor den arabiske halvøya, til folk
med ulikt språk, kultur og religion.

Mirakelet

Koranen , Guds mirakel til Mohammed

" Reflekterer de ikke over Koranen? Hvis den stammet fra en
annen enn Gud, så ville de nok funnet mange motsigelser i
den!"
Koranen, 4:82

Hvorfor betraktes Koranen som et evig mirakel?
Intet menneske har forfattet Koranen. Boken
er Guds ord og Hans evige budskap
til menneskeheten. Skriften er ikke
omformulert av Hans sendebud eller noen
andre.
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Mirakelet

Mirakler utført av profetene ble opplevd
av mennesker som levde i deres samtid.
Koranen er det evige mirakelet som
kan røres, ses, leses og formidles i
generasjoner for all ettertid.
" Si: Om mennesker og djinner slo seg sammen for å legge frem
noe tilsvarende denne Koran, kunne de aldri lage dens like,
selv om de hjalp hverandre."
Koranen, 17:88

Koranens tekst er godt bevart: Koranen som vi har
i hende i dag er identisk med den som ble åpenbart for
profeten Mohammed
for mer enn 1400 år siden. Til å
begynne med ble den memorert ord for ord av muslimene.
Kort etter Mohammeds bortgang ble Koranen samlet til
et volum under Abu Bakr as-Siddiqs tid, som var den første
kalif (leder). Flere kopier ble distribuert til de islamske
områdene under kalif Uthman bin Affans tid, 13 år etter
profeten Mohammeds død.

Dette er en del av et Koran vers. Herren sier: "Be til
Meg, og Jeg vil bønnhøre dere" . Koranen, 40:60
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Koranens særpreg: Koranen inneholder Guds ord uten
menneskelige kommentarer
og forklaringer, og blandes
ikke med Mohammeds
utsagn og sedvaner som
er beskrevet i hadith og
kalles profetens sunnah.
Disse inneholder profetens
undervisning
og
også
kommentarer til Koranen.

Mirakelet

Det er et fenomen at Koranen har blitt bevart og videreført
til ulike grupper og etnisiteter gjennom memorisering slik
den opprinnelig ble åpenbart.

Hadith litteraturen
Hadith litteraturen, som er sammensatt av muslimske lærde
og inneholder Mohammeds utsagn og undervisning, er
elementært for å forstå og etterleve Koranen og profetens
sunnah. F.eks. er bønnen påbudt ifølge Koranen, mens
hadith forklarer hvordan den utføres.
For kristne er Jesus veien til
frelse, mens for muslimer er
Koranen veien til frelse. Det nye
testamentet kan sammenlignes
med hadith litteraturen. Hadith
beretter om livet og læren til
Mohammed , liksom Det Nye
Testamentet beretter om livet.
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Mirakelet

Mest hellige bøker er forfatter og skrevet av enkeltpersoner
med egne ord og setninger. For eksempel ble Bibelen
skrevet over en periode på 1400 til 1800 år med 40
forskjellige forfattere. Det er en samling av 66 separate
bøker, delt inn i to primære divisjoner: Det Gamle
Testamente (inneholder 39 bøker) og Det nye testamente
(inneholder 27 bøker).
Koranens språk viser at Gud taler til menneskeheten. Ofte
finner vi pronomenet "Vi" og ordet "Si" (dvs. profeten skal
si). Mohammed sa klart og tydelig i fra om at det han
resiterte som Koranen, er Guds egne ord.
Resitasjon av Koranen: Når Koranen resiteres gjøres det
ofte gjennom bruk av en vitenskapelig metode som kalles
"tajwid". Det er en melodiøs måte å resitere på.
Gud har bevart både Koranens tekst og måten Mohammed
og hans følgesvenner resiterte Koranen.
Resitasjonsstiler har gått gjennom generasjoner helt siden
Mohammed sin tid.
Det antas at tajwid er en unik vitenskap som ikke finnes
i andre religioner. Denne vitenskapen finnes på
grunn av den høye graden av oppmerksomhet
som følgesvennene til Mohammed viste
for å bevare måten profeten resiterte
Koranen på.
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Rikt språk: Koranen ble åpenbart på
arabisk. Muslimske lærde mener at det
arabiske språket overgår andre språk
på grunn av antall ord og den unike
grammatikken.

Mirakelet

id;
Tajw ik
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Det arabiske språket er mer presist enn andre språk i å
beskrive Guds ord. Arabisk har 28 bokstaver, der noen av
bokstavene ikke eksisterer i andre
språk, f.eks. "dad" (tung d lyd) og
"ta" (tung t lyd).
Antall mulige ord som kan lages
ut ifra hvert rotord kan overstige
100, som gjør at antall ord i det
arabiske språket kan overstige
6 millioner. Det er langt mer enn andre språk i verden.

Gamle Koranen manuskript
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Vitenskapelig fakta i Koranen
Big Bang og universets skapelse:
På Mohammeds tid visste ingen om universets skapelse,
planetenes bevegelser eller hvorvidt jorden var rund eller
flat. Vår Skaper er den eneste
som vet eksakt hvordan
alt ble skapt. For omtrent
1400 år siden tok Koranen
på et mirakuløst vis opp
universets skapelse, solen
og månens bevegelser,
jordens rotasjon og dagens
og nattens skiftninger.
Moderne vitenskap forklarer
universets skapelse med
teorien om Big Bang, som
understøttes av observasjon
og eksperimentell data
innsamlet over lang tid.
Teorien går ut på at hele
universet fra begynnelsen
var en stor masse og at en
eksplosjon senere resulterte
i at galakser ble skapt.
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Universets utvidelse
År 1925 la den amerikanske astronomen
Edwin Hubble frem en studie, der han
hadde observert at stjerner beveget
seg vekk fra hverandre. Dette tydet på
at galakser og universet utvides. Det er
også vitenskapelig belegg for at planeter
beveger seg i baner rundt sola og roterer
rundt sin egen akse.
Likheten mellom den moderne vitenskap og følgende
vers i Koranen resitert av Mohammed for over 1400 år
siden, er stor:
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“" Innser ikke de vantro at himlene og jorden var tetteste
masse, og at Vi skilte dem? Og av vannet frembrakte Vi alt
levende. Vil de da ikke tro?" Koranen, 21:30
Så drog Han til himmelen, som var røyk og damp, og sa til den
og til jorden: «Kom igjen, godvillig eller motvillig!» De svarte:
«Vi kommer godvillig.»
Koranen, 41:11

" Han er det, som har skapt natt og dag og sol og måne som
begge svømmer i sin bane."
Koranen, 21:33

" Vi bygget himmelen med kraft, og Vi gjør det stort! "
Koranen, 51:47
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“...Han har skapt dere fra ett individ. Av dette laget Han dets
make. Og Han har sendt dere åtte husdyr i par. Han skaper
dere i deres mødres liv, skapelse etter skapelse i trefoldig mørke.
Dette er Gud, deres Herre! Ham tilhører herredømmet. Det
er ingen gud utenom Ham. Hvordan kan dere la dere føres
bort?” Koranen, 39:6

Mirakelet

Embryologi og skapelse: Mohammed resiterte følgende
vers som klargjør hvordan mennesket ble skapt. Det er viktig
å huske på at kunnskap om tema ikke fantes på den tiden,
og viten om embryologi begynte 1400 år senere.

Moderne vitenskap forklarer at det er
tre lag med slør av mørke som omgir
fosteret i livmoren. Disse lagene
utgjør en solid og sterk beskyttelse
for fosteret; 1. Morens bukvegg,
2. livmorveggen og 3. det indre
membran rundt fosteret.
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Menneskelig
skapelse er
beskrevet i
følgende vers
av Koranen:
Blodklump
“Vi skapte mennesket av en leirmasse.
Senere la Vi ham som en sæddråpe i sikker
forvaring. Så gjorde Vi dråpen til en kime,
dette til det minste foster, og i fosteret
formet Vi knokler, og knoklene dekket Vi
med kjøtt. Så frembrakte Vi ham som en ny
skapning. Velsignelsesrik er Gud, den beste
skaper!”

Fosterklump

Koranen, 23:12-14

Det er utviklingen av embryoet som beskrives
i Koranen, og den er helt identisk med den
moderne vitenskapens funn. Man vet i dag
f.eks. at bein i
kroppen
formes
før kjøttet, presis
som det nevnes i
Koranen. 1
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Ben

Kjøtt

Utover dette har forskere funnet ut at embryoet utvikler
hørselen før synet. Dette er kompatibelt med Koranen2.
Mirakelet

"Velsignelsesrik er Gud, den beste skaper!"
Koranen, 23:14

Oppsiktsvekkende beregning av
år I Koranen 18:25 berettes det om
7 personer som sover i 300 år, pluss
ytterligere 9 år. Ingen på Mohammeds
tid forstod hvorfor verset ikke bare nevner det totale
antallet, dvs. 309 år i stedet for en kryptisk formulering.
I Arabia kjente man ikke til forskjellen mellom måne- og
solsyklusen eller den gregorianske kalenderen. Måneåret
er 11 dager kortere enn solåret. Faktum er at skillet mellom
måneår og solår på 300 år er faktisk 9 år.

Koranen trykkes vanligvis på 604 sider. Den
inneholder omtrent 80 000 ord i 6348 vers, og 114
kapitler. Koranens lengste kapittel består av 286 vers
og den korteste på 3 vers.
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Forbløffende informasjon om fremtidige
hendelser
Mirakelet

"Østromerne har lidd nederlag i nabolandet, men etter
sitt nederlag vil de seire om få år, saken er i Guds hånd,
før og etter, og på den dag vil de troende glede seg, - seire
ved Guds hjelp. Han gir hjelp til den Han vil. Han er den
Mektige, den Nåderike."
Koranen 30: 2-5

Utrolig geografi:
På Mohammeds
tid var det nærmest
umulig for araberne å forutsi hvordan
konflikten mellom den tids to supermakter
skulle utvikle seg under de nærmeste tiår, og
deretter hvorvidt en beseiret stormakt skulle ta
tilbake maktposisjonen innen noen år. Det er et historisk
faktum at perserriket beseiret det romerske Bysants under
perioden 614-619 evt. i Palestina, og inntok Jerusalem.
Bysants seiret over perserne ved Nineveh i Irak noen år etter
profeten Mohammed død.
Merk: Det opprinnelige arabiske ordet "adna" (vers 3 ovenfor) indikerer
begge betydninger, nærmeste og laveste.
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1.

1 Se mer om embryologi på www.quranandscience.com,
www.islamreligion.com, www.islamhouse.com

2.

Se vers 23:78, 32:9 og 76:2 i Koranen som alle henviser til
hørselen før synet.

Mirakelet

SLUTTNOTER
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Profeten Muhammed

sa:

“De troende er som en bygning, de
støtter opp om hverandre. ”
(Bukhari, Muslim og Tirmidhi)

Håp
Forutbestemt
død
Menneske

Muhammed tegnet tre linjer i sanden og sa:
" Dette er mennesket (som har mange håp og
planer for denne verdslige verden). Mens han
lever for å oppnå og oppfylle disse, overkommer
døden ham.” (Bukhari,Tirmidhi)

Kapittel 10

Muhammeds uttalelser og lære dekker de fleste aspekter
i livet, og har derfor stor innflytelse på en muslims liv.
Uttalelsene hans springer seg ut fra en kilde av visdom
og guddommelig åpenbaring. Hans utsagn, egenskaper,
handlinger og det han aksepterte er bedre kjent som
hans «sunnah» (sedvaner/tradisjoner), og utgjør det andre
grunnlaget til islamsk lovgivning etter Koranen.

Hans uttalelser

Hans uttalelser

" Deres bysbarn farer ikke vill, og han tar ikke feil!
Ei heller taler han av eget påfunn!"
Koranen , 53:2-3

Her er noen eksempler på hans uttalelser:
"Anvend fem før fem:
Din ungdom før alderdom
Helse før sykdom
Rikdom før fattigdom
Fritid før man blir for travel
Livet før døden kommer." (Al Hakem)

"Den fremste troende er den som har de beste manerer."
(Tirmidhi)
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Hans uttalelser

" To velsignelser undervurderes av mange; helse og fritid."
(Bukhari, Tirmidhi)

"Sjalusi er forbudt utenom ved to tilfeller (...du ønsker
at du hadde det samme som den andre, men ønsker
ham ikke noe vondt). Det første tilfellet er der en
person som Gud har skjenket rikdom og anvender
det rettferdig, og det andre er tilfellet der en person
som Gud har skjenket visdom, og bruker det til å lære
andre." (Bukhari, 73/15)

"Gjør ting lett for folk (når det gjelder religiøse
anliggende), og gjør det ikke vanskelig for dem. Gi
dem de gode nyheter, og ikke få dem til å sky unna."
(Bukhari, 69/11)

"De som bedriver hederlig næringsvirksomhet basert på
tydelige vilkår kommer Gud til å velsigne, både dem selv
og deres virksomhet. I motsatt tilfelle vil ikke Gud velsigne
de som lyver og legger skjul på ting." (Bukhari, 2082/22)
192

Hans uttalelser

"Ingen blir en god troende om han ikke ønsker for sine
brødre det samme som han ønsker for seg selv."
(Bukhari, 13/7)

"Enhver muslim må betale zadaqha (almisse). Hvis han
ikke har noe å betale med, så la han få arbeide for å
kunne betale. Kan han ikke finne arbeid, la han hjelpe
andre (som en velgjerning). Hvis han ikke finner noen
å hjelpe, la ham gjøre gode gjerninger og ikke gjøre
dårlige handlinger." (Bukhari, 1445/30)

"Når en mann dør opphører hans gjerninger bortsett
fra tre tilfeller; sadaqah Jaryah (en velgjerning som
aldri opphører), kunnskap som har vært til gagn, eller
en dydig etterkommer som ber for ham (den avdøde)."
(Muslim, Tirmidhi, Nasa'i)
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Hans uttalelser

"Frykt Gud hvor du enn er. Gjør opp for en dårlig handling
med en god da den siste utsletter den første, og behandle
mennesker med den beste moral. "
(Tirmidhi - 1987 & Ahmad 5/153)

"Rettferdighet er god moral, og synd er det som
skjemmer deg og du vil ikke at andre skal få vite om
det." (Muslim, 15/2553)

"En sterk person er ikke den som kan bryte
motstanderens sin ned i bakken. En sterk person er
den som behersker seg når han er sint."
(Bukhari, Muslim & Ahmad)

"Den som tror på Gud og den Siste Dagen, skal si det
som er godt eller være stille. Og den som tror på Gud
og den Siste Dagen, skal være generøs mot sin nabo.
Og den som tror på Gud og den Siste Dagen skal
hedre sin gjest."
(Bukhari, 6018 & Muslim 74-47)
(Notèr at alle ovennevnte utsagn gjelder både menn og kvinner)

194

Å forebygge er bedre enn å behandle
Muhammed var så visst ingen lege, men det han uttalte
angående helse, mat og matvaner, bruk av urter og
alternativ medisin, har senere blitt samlet i skrifter kaldt
for " Den Profetiske Medisin".

Hans uttalelser

Uttalelser av profeten Muhammed
angående mat og medisin

Flere ganger antydet Muhammed
til at magen er det
verste å fylle opp. Små porsjoner og
noen biter for å stille sulten er bedre enn
å
å fylle opp magen. Dette bidrar til at en
erste
Det v pp er
del helseproblemer unngås.
Han oppmuntret følgesvennene til å
spise og drikke med måte, unngå fedme,
og streve etter aktivt og helsemessig
livsstil. Han resiterte i disse sammenheng
Guds ord fra Koranen:

o
fylle en
mag

“Dere Adams barn, anlegg
høytidsantrekk ved ethvert bønnested.
Spis og drikk, men vær ikke lettsindige.
Han liker ikke de lettsindige.”
Koranen, 7:31
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Hans uttalelser

Muhammed

foreskrev korn:

I dag finnes en hel del forskning
som viser til helsefordeler ved korn
og korngress som et helsetilskudd.
Korn inneholder et brett spektrum
av enzymer, vitaminer, mineraler,
fotokjemikalier og alle åtte
aminosyrer, inkludert tryptofan
som bidrar til å forebygge
depresjon.
Muhammed

anbefalte kornsuppe

(talbinah) mot mageproblemer, og
som
Korn ressivt påpekte at den hjelper mot sorg og
ep
antid middel bedrøvelighet. Kona hans Aisha brukte å
lege
anbefale denne talbinah-suppen for de
pårørende til en avdød, slik at det kunne
lindre sorgen. (Sahih Bukhari)
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De tre nevrotransmitterne forbundet med
humørsvingninger er serotonin, noradrenalin og
dopamina. Korn inneholder serotonin, og medisinstudier
har vist at det forbygger depresjon hvis man legger det til
i dietten.

Hans uttalelser

I følge medisinsk forskning forårsakes depressive lidelser
på grunn av mangel på visse medisinske kjemikalier, eller
signalsubstanser i hjernen som påvirker sinnsstemningen.
Antidepressive legemidler stimulerer forandringer og øker
mengden av slike substanser.

Profetens resept på bruk av korn for 1400 år siden som
lettelse av depresjon, er et slående eksempel på
profetisk visdom.
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Hans uttalelser
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Hans uttalelser

Mineralvannet Zamzam: Zamzam er navet på et
mineralvann som kommer fra en kilde 20 meter
øst for islams helligste plass Ka’ba i Mekka. Kilden
kom frem mirakuløst for tusener av år siden da
Abrahams sønn Ismael (fred være med dem) og hans mor
Hagar var alene i ørkenen uten mat og drikke. Mens moren
lette etter vann, lå babyen og gråt mens han sparket i
bakken. Plutselig kom vann strømmende fram. Da moren
kom tilbake, så hun vannkilden og gjorde den om til en
brønn.
Vannet er lett alkalisk (ph 7.5) og har en særegen smak.
Muhammed sa at Zamzam vannet er et velsignet vann fra
Gud. Det er et rikt måltid, og helbredelse mot mange ting.
(Bazzar and Tabarani)

Mineralvann er klassifisert (av US Food and Drug Authority)
til å inneholde minst 250 deler per million (ppm) av det
totale oppløste faststoffet (TDS).
Kjemisk analyse av Zamzam vannet viser at det har en
TDS på mer enn 1000 ppm av mg/L. Det er overens med
Verdens Helse Organisasjons (WHO) standard for drikkbart
vann.
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Hans uttalelser

Et rikt måltid er et som inneholder ulike mineraler som
kroppen trenger, f.eks. kalsium (nødvendig for å bygge
opp benvev og for at hjerte, muskler og nerver skal
fungere bra). Samt fluorid som er nødvendig for tennene,
og bikarbonat som er viktig for fordøyelsen.
Zamzam vannet er et av
de drikkbare vann som
er rikest på kalsium, 195200 mg/L (cirka 20 % av
det anbefalte daglige
inntak for voksen).
Dette er høyere enn flere
kjente mineralvann som
Evian (78-80 mg/L) og
Perrier (147-150 mg/L).

Mineralvannet har et brett spekter av legende funksjoner
som kan lindre og behandle inflammasjoner i muskel og
ledd, reumatisme og leddgikt.

Dette er ordet "Rasoul Allah" (Guds Sendebud) på arabisk, skrevet i en
formativ stil som ligner en dråpe vann.
Med tillatelse av Farid Al-Ali
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Trøffel som medisin:
Hans uttalelser

sa: «trøffel er en
Muhammed
manna» (en gave fra Gud), og
saften fra den er medisin for øyet."
Bukhari, Muslim & Tirmidhi

Trøffel er en svullen, svamplignende vekst som hører
til Agaricaceae-familien. Den vokser i grupper under
jordoverflaten (2-50 cm ned) i fuktig ødemark uten blader
eller røtter. Den har en markerende lukt, og kan være hvit,
grå eller brun i fargen.
I følge vitenskapelig analyse består 77% av trøffelen vann,
og resten en blanding av protein, fett, karbohydrater og
mineraler.
Moderne vitenskapelige
funn viser imidlertid
at væsken i trøffelen
har hatt en effektiv og
legende effekt på flere
øyesykdommer. Deriblant
trakoma som er en
infeksjonssykdom i øyet
som skader hornhinnens
celler.
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Hans uttalelser

Muhammed

og olivenolje

Muhammed
sa at olivenolje
kommer fra et velsignet tre. Han
anbefalte følgesvennene å spise
olivenolje, og også gni det inn
eller smøre den på huden over
hele kroppen. (Tirmidhi)
All moderne forskning bekrefter
olivenoljens mange helseeffekter
De fleste byggesteiner av
fettsyrer finnes i olivenoljen fordi
den består av umettet fett (bra
fett). Denne fettypen beskytter
mot hjerteproblemer ved å
kontrollere LDL-kolestrolnivåer
(dårlig kolesterol), samt
forhøye HDL-nivåene (det gode
kolesterolet).
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Olivenolje er
også veldig bra
for magen. Dens
beskyttende
funksjon har god
effekt på magesår
og mavekatarr.

Hans uttalelser

Ekstra virgin olje som man får ut
ifra det første presset av olivenen er
mindre prosessert, og inneholder
høye verdier av antioksidanter,
vitamin E og fenoler.
I dag betraktes olivenolje som et
godt legemiddel mot hudproblemer,
og en effektiv fuktighetskrem.

De som ligger i risikosonen for
diabetes anbefales å kombinere
en diett med lite fett og mer
karbohydrater
sammen
med
olivenolje.
Studier
viser
Gud
også
at
kombinasjon
er himlenes og
ved
å
balansere
jordens lys. Hans lys kan
blodsuk kernivået
lignes med en nisje hvor det
med lavfettholdig
er et bluss. Blusset er omgitt av
mat gir stor
glass, som om det var en funklende
helsegevinst.
stjerne. Det tennes med brenne fra et
velsignet tre, et oljetre, som ikke hører
hjemme verken i øst eller vest, hvis olje
nesten lyser uten at ild kommer den
nær. Lys over lys! Gud leder dem Han
vil til Sitt lys. Han lager lignelser
for menneskene. Gud kjenner til
alle ting.
Koranen, 24:35
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Kapittel

Epilog
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Profeten Muhammeds moské
(al-masjid an-Nabawi) i Medina, Saudi Arabia

Epilog

Kapittel 11

Muhammeds
sjenerøsitet og medmenneskelighet er vel
dokumentert i historien. Hans forkynnelse og undervisning
var basert på vennskapelighet og brorskap. Stahet og
stridighet hadde ingen plass i hans måte å være på.

Epilog

Mannen Muhammed

Mickael Hart skrev i boken sin
"Den 100; en rangering av de mest
innflytelsesrike personene i historien"
The 100; a ranking of the most influental persons
in history

“Fra en ydmyk og enkel oppvekst grunnla
og belærte Muhammed en av verdens
største religioner, og ble en ytterst effektiv politisk leder. I dag,
mer enn 1400 år etter sin død, er innflytelsen hans fortsatt mektig
og dyp. Majoriteten av personer i denne boken hadde fordelen
av å være født og oppvokst i sivilisasjonens sentrum, samt i
høyt kultiverte og politisk
“Det er denne
betydningsfulle nasjoner.”
kombinasjonen av sekulær
og religiøs innflytelse
som jeg mener gir
Muhammed det som kan
anses å være den mest
innflytelsesrike figuren i
menneskehetens historie.”
Michael Hart

Muhammed derimot ble født i
år 570 evt. i byen Mekka på den
arabiske halvøy, som på den
tiden var en avkrok i verden,
langt fra handelshus, kunst og
kunnskapens metropoler.”

Merk: Muslimer misliker beskrivelsene av profeten Muhammed som en "grunnlegger av
en religion". Muslimer anser ham som Guds sendebud.

205

Epilog

“Det er trolig at Muhammeds relative innflytelse på islam
har vært større enn innflytelsen Jesus Kristus og Paulus har
hatt på kristendommen til sammen. På et rent religiøst nivå
viser det seg at Muhammed har vært like innflytelsesrik i den
menneskelige historien som Jesus.”

Lederen Muhammed
Den franske skribenten og
politikeren Alphonse de
Lamartine skrev i boken sin
Histoire de la Turquie:
"Hvis storhet i formål,
mangel på hjelpemidler, og
forbløffende resultater er de
tre kriterium for menneskelig
geni, hvem kunne våge
å sammenligne noen stor mann i moderne historie med
Muhammed?"
"De mest kjente menn opprettet bare hærer, lover og imperier.
De grunnla, hvis de i det hele tatt grunnla noe, ikke mer enn
materielle makter som ofte svant hen foran deres øyne. Denne
mannen Muhammed beveget ikke bare hærer, lovgivninger,
imperier, folk og dynastier, men millioner av mennesker. Og
likeså alter, avguder, religioner, ideer, tro og sjel."
206

His
Epilog
Sayings
"På basis av en Bok, hvorav hver bokstav har blitt til lov,
skapte han en åndelig nasjonalitet som smeltet sammen folk
fra hvert tungemål og rase."
Lamartine forundret seg også over at Muhammed
frivillig og uselvisk kunne innta seg på et slikt høyt mål
mot alle odds. Ikke minst å bryte ned et samfunn basert på
overtro og bringe mennesket tilbake til Gud, føre tilbake
det rasjonelle og helliggjøre tanken om den ene Gud midt
i et virvar av avguder.
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Epilog

Muhammed

; Guds sendebud

Historien om Suraqa og en forutsigelse om noe som
skulle komme til å skje 20 år senere:
Da Muhammed
og hans nære venn Abu Bakr flyktet
til Medina i år 622 evt. utlyste lederne i Mekka en stor
belønning på 100 kameler til den som kunne fange
Muhammed død eller levende.
Muhammed og følgesvennen hans ble
uheldigvis sporet opp av en sporfinner
fra Mekka som het Suraqa bin Malik. Han
var lokket av den store belønningen. På
veien snublet og falt hesten hans noen
ganger, og Suraqa trodde at dette var
en uvanlig hendelse som et indirekte
tegn på at Muhammed
måtte
være støttet av en guddommelig
kraft.
Da Suraqa kom nær Muhammed,
sa profeten til han: «Dra tilbake til
folket ditt, og jeg lover deg at du en dag (under den
islamske stat) kommer til å bære den persiske herskerens
armbånd.»
om han
I forundring spurte Suraqa Muhammed
mente den iranske herskeren Khusrov bin Homuz’
armbånd. Muhammed svarte bekreftende og med full
overbevisning om at islam kom til å nå Persia og bli kjent
over hele verden.
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døde i år 632,
Muhammed
men Suraqa tvilte aldri på at
løftet fra profeten skulle bli
oppfylt. Det skjedde faktisk da
Umar ibn Khattab ble islams
andre kalif. Under hans tid nådde
islam Persia (i år 642 evt.), og rikdommene til keiseren falt
i hendene på muslimene. Umar husket hva som hadde
blitt fortalt om samtalen mellom profeten og Suraqa den
gangen, og ba følgesvennene hente Suraqa som nå var
blitt en gammel mann. Etter fellesbønnen sa Umar til han:
«Her er den persiske herskeren Khusrovs armbånd, dette er
hva Muhammed lovte deg. Ta det på, og la alle muslimer
se det og vite at Muhammeds løfte har blitt oppfylt.»

Epilog

Suraqa vendte tilbake til
Mekka, men ble ikke muslim før
Muhammed
fredelig inntok
Mekka 8 år senere (år 630 evt).

Suraqa gråt, og alle gråt med ham. Muhammeds
forutsigelse ble til virkelighet ti år etter hans død.
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Historien om nøkkelen til Kabah; et evig løfte
År 630 evt. fikk Muhammed overtak
på lederne i Mekka, og gikk inn i byen
uten vold. Han kom ikke tilbake for
å bosette seg der igjen, men for å fri
byen fra hedenskap og rense Kabah
for alle avgudsstatuer. Dette var ene
og alene for at den skulle komme
tilbake til sin opprinnelige oppgave
som gudshus til den Ene og sanne
Gud.
Han ødela alle avgudsstatuer i og rundt Kabah, og ba
så følgesvennen Bilal å klatre opp på taket til Kabah,
og kalle ut:
" Gud er størst, Gud er størst! Jeg bevitner at det
ikke finnes annen gud utenom Allah, og jeg
bevitner at Muhammed er Hans Sendebud! "
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Epilog
Muhammed ville ha nøkkelen til døra til Kabah, så han
tilkalte Uthman bin Talha (fra Bani Shaybas slekt) som
oppbevarte den. Det er vesentlig å vite at før islam var
det en avtale som hadde gitt slekten Bani Shayba tilliten
ved å være voktere over Kabah. Dette ærefulle oppdraget
hadde vært overført fra generasjon til generasjon i samme
familie, og nå hadde Uthman bin Talha dette oppdraget.
Uthman bin Talha hadde da enda ikke blitt muslim. For
flere år siden hadde han ikke ønsket å slippe Muhammed
inn i Kabah for å be siden han ikke trodde på ham. Når
så Muhammed
kom tilbake til Mekka hadde han ikke
annet valg enn å gi profeten nøkkelen, og fryktet han skulle
bli fratatt dette ærefulle ansvaret med å være vokteren av
Kabah.
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Epilog

Så i denne stund var det mange som ba Muhammed
skjenke dem æren av å ta vare på nøkkelen til Kabah, og
et tusentalls muslimer ventet spent på hvem som skulle
få være den nye vokteren.
Muhammed
brøt stillhetens øyeblikk, åpnet døren til
Kabah, og begynte å kaste ut alle avgudsstatuene. Han så
på Uthman bin Talha og sa:
“I dag er lojaliteten og gudsfryktens dag. Ta nøkkelen
tilbake. Fra og med nå og fram til den siste dag, skal ingen ta
nøkkelen ifra slekten Bani Shayba uten å måtte sloss for det!”
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Mer enn 1400 år har passert, og nøkkelen går fortsatt fra
generasjon til generasjon i denne slekten.

Epilog

Denne tillitserklæringen har blitt bevart helt fram til
vår tid: Det vil kanskje forundre deg å vite at nøkkelen er
fortsatt i Bani Shaybas varetekt!

I dag er det slik at når saudiske myndigheter utfører det
årlige renhold og forberedelsen til pilegrimsreisende,
kontakter de Bani Shayba som kommer og åpner for dem.
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Epilog

Muhammed; en profet av vår tid
Karen Armstrong, forfatteren til "Muhammed, a Prophet for
our time" (Muhammed, en profet av vår tid), påpekte at vi
må nærme oss profeten Muhammeds liv på et balansert
vis for å kunne forstå hans betydningsfulle innsats.
Han har viktige lærdommer å komme med, ikke bare
for muslimer men også verden forøvrig. Muhammed
anstrengte seg til det ytterste for å bringe ro og orden til
et konfliktherjet Arabia. Livet hans var en utrettelig kamp
mot gjerrighet, urett og arroganse. Karen Armstrong
mener at om vi vil unngå katastrofe, må vi få de muslimske
og vestlige kulturforskjeller til å verdsette hverandre. Et bra
utgangspunkt er personen Muhammed .
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Epilog

En forgylt port fra profeten Muhammeds moské (Nabawimoskeen) i Medina, Saudi-Arabia.
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Islamsk kunst,

kalligrafi og arkitektur
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Foto tatt av Peter Gould. Sultan Qaboos Grand moské i Oman.

Islamsk kunst og kalligrafi, Bahrain

Digitalkunstneren Peter Gould, Australia

Den australske designer og digitalkunstneren Peter Gould grunnla
"Creative Cubed" for å utforske sin egen lidenskap for samtidsgrafisk
design og kunst, samt den visuelt berikende og åndelige tradisjon i
islam. Hans reiser og studier i den muslimske verden har inspirert til
en unik kulturell sammensmelting som en motreaksjon til en verden
med misforståelser. Gjennom utstillinger og samarbeid med andre
kunstnere har Peters verk nådd et mangfoldig publikum både lokalt
og globalt.
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Kunst & Arkitektur

Peter Sanders, England
Peter
Sanders
er
en
profesjonell britisk fotograf
som begynte karrieren sin
på 1960-tallet. Han bygde
opp et fotografisk arkiv av
mer enn en kvart million
fotografier fra hele verden.
Hans første bok, «In the shade of the tree», gir et fantastisk
innsyn i mangfoldet av muslimske kulturer verden over.
Sanders ble utvalgt av den marokkanske regjeringen til
å fotografere og dokumentere de mest betydningsfulle
moskeene og den islamske arkitekturen i Marokko.
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Hassan Çelebi, Tyrkia
Hassan Çelebi er en av de mest berømte
islamske kalligrafer i verden. Siden han
begynte å undervise i islamsk kalligrafi
i 1976, har han gitt «ijazah» (eksamen i
islamsk kalligrafi) til mer enn 40 studenter
fra hele verden. Han har produsert unike
kalligrafiske verk til berømte islamske
historiske plasser verden over. Noen
eksempler er profeten Muhammeds
moské (masjid al-Nabawai i Medina)
og Quba moskeen ved Medina i SaudiArabia, Den blå moskeen i Istanbul, Fatih
moskeen i Pfortzheim; Tyskland, Jum’ah
moskeen i Johannesburg; Sør-Afrika,
Almati Jum’ah moskeen i Kazakhstan, og
«Islamic Medical Center» i Kuwait.
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Kunst & Arkitektur

Mohamed Zakariyah, USA
Den amerikanske kalligrafen Mohamed
Zakariyah anses å være den mest
fremstående ambassadøren for den
islamske kalligrafikunsten i USA. Han
lærte seg arabisk og islamsk kalligrafi i
Marokko, Spania og England. Han er den
første amerikaneren som har ervervet to
sertifikater i islamsk kalligrafi fra Tyrkia.
Han er også kjent for sin design på de
amerikanske frimerkene med «Eid hilsen».
Han arbeider hovedsakelig med klassisk
arabisk og ottomansk -tyrkisk kalligrafi.

"Skulle vel lønnen for det gode være annet enn godt?"
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Koranen و55:60

Nuria Garcia Masip, Spania
Nuria Garcia Masip er en profesjonell
kalligraf fra Ibiza. Etter å ha fullført
litteratureksamen
ved
George
Washington University i USA, studerte
hun islamsk kunst i Marokko. Siden flyttet
hun til Istanbul og tok eksamen i islamsk
kalligrafi i 2007. Hennes kalligrafikarriere
er i dag å finne i utstillinger, ved
konkurranser og workshops i USA,
Marokko, Tyrkia, Europa, Sør-Afrika og
Midtøsten. Verkene hennes gjenoppliver
de klassiske skriftene gjennom estetisk
fengslende skildringer.
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Salva Rasool, India
Salva
Rasool
har
eksamen
i
kunsthåndverk fra 1985 i Mumbai.
Han integrerer innslag av harmoni
i hver sjanger han skaper gjennom
måten han balanserer mellom den
arabiske originalskriften og moderne
samtidskunstverk. Han er kjent for å
kreativt integrere materialer som terrakotta, keramikk,
glass og lær i sine verk.

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn.

"Lovet være Gud, all verdens Herre, Han,
den Barmhjertige, den Nåderike, Han,
Herren over dommens dag. Deg tilber vi,
vi søker hjelp hos Deg. Led oss på den rette
vei! Deres vei, som Du har beredt glede,
ikke deres, som har vakt Din vrede, eller
deres, som har valgt den falske vei."
Koranen, 1:1-7

Dette verket viser kapittelet Al-Fatiha i Koranen som muslimer resiterer i
den daglige bønnen.
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Celina Cebula, Polen
Celina Cebula har eksamen fra Pedagogical University i
Krakow, og har spesialisert seg på dekorativt kunst og
bilder. Med sitt klare talent innefor kalligrafi og maleri, har
hun fått frem nye mønster i sine kunstverk.
navnet Mohammed på arabisk,
på en fargerik bakgrunn

"Om du ikke er barmhjertig mot
andre, er ikke Gud barmhjertig
mot deg."

"Den som ikke takker mennesker,
takker heller ikke Gud."
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Kunst & Arkitektur

Haji Noor Deen, Kina
Haji Noor Deen ble født i 1963 i Shangdong provinsen i
Kina, og er en av de nevneverdige kunstnerne som har
skapt en unik lenke mellom kinesisk og arabisk kalligrafi.

Kunstverket sier: "Det finnes ingen gud utenom Allah, og Mohammed
er Guds sendebud". Kuppelen i den nederste delen er formet av utsagnet
"Muhammed er Guds sendebud".
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Nobuko Sagawa, Japan
Nobuko Sagawa er en kjent japansk
mester i arabisk kalligrafi. Da hun
studerte kunst i Japan, ble hun
interessert i arabisk kalligrafi.
Sagawa utviklet en samhandling
mellom kombinasjoner av japansk
skriveteknikk (kana), kinesisk teknikk
(kanji) og arabiske bokstaver. Hun
har et unikt talent i å mestre arabisk
skrifttype "thuluth" og "kufi" og hun
har skapt flere kunstneriske verk.

Vi har sendt deg (Muhammed) til
alle mennesker med godt budskap
og som advarer. Men folk flest vet
det ikke.
Koranen , 34:28
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Kunst & Arkitektur

Farid Al-Ali, Kuwait
Farid Al-Ali er leder for Kuwait Center of
Islamic Art, og også en kjent Midtøsten
kunstner for nyskapende kunst. I 2005 ga ha ut
"Muhammedayat", en samling på 500 kunstnerlige
utrykk av ordet "Muhammed" med arabisk skrift
(se eksempler på dette under). De 500 designene
er inndelt i 11 grupper; myke, kvadratiske,
heksagonale, oktogonale etc. Al-Ali har også laget
en lignede kolleksjon ut ifra ordet "Allah".
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Mohammed Mandi, De forente arabiske emirater (UAE)
Mohammed Mandhi har med sin unike erfaring og sin
kreative kunst, fått designe sedler og pass i UAE og en rekke
andre land. Han har også ansvaret for kalligrafisk utforming
av Shaikh Zayed Grand Mosque i Abu Dhabi i UAE, og flere
andre moskeer i verden.
En kunstnerisks utforming av navnet "Muhammed"
basert på arabisk skrift (frittstående bokstaver).
Dette er et hovedkomponent i Mandis verk og gjenspeiler transparent
harmoni mellom kunstnerlig utforming av navnet "Muhammed" med
arabisk og engelsk skrift.
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Kunst & Arkitektur

Achmat Soni, South Africa
Han er grunnleggeren av The South African Foundation of
Islamic Art. I arbeidet sitt lyktes han i å skape elementer
av harmoni mellom den
arabiske kalligrafi og den
afrikanske kultur. Han tok
i bruk Ndebele kunst, som
er en urgammel kunstform
brukt av de afrikanske
Ndebele
stammene.
Kunstens livlige farger og
geometriske former er
karakteristiske.
Kapittel en i Koranen (surah
Fatiha) i kufic arabiske bokstaver
med Ndebele kunstform.

Kunstformen forherliger Allah,
den Allmektige, i arabisk tekst.
Det står "All takk og lovprisning
til Allah, det er ingen gud,
utenom Allah, Allah er størst".
En kombinasjon satt sammen av
tradisjonell arabesque mønster og
moderne design.
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Museet for islamsk kunst i Qatar: Museet åpnet for publikum i
desember 2008 og er tegnet av den berømte amerikanske arkitekten I. M.
Pei som også tegnet Louvre pyramiden ved Louvre i Paris. Museet i Qatar
gjenspeiler det pluralistiske og mangfoldige i islamske kunst.
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Den store moskeen i Kuwait: Bildet ble tatt av fotografen Ahmad Al
Amiri på den 27. natten av månens måned Ramadan. I sin tid kan moskeen
ta imot mer enn 45 000 mennesker, inkludert utendørsområdene.
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Muslimer faster i måneden Ramadan fra soloppgang til solnedgang. Om
natten utfører muslimer ekstra frivillige bønner.
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Sheikh Zayed moskeen, Abu Dhabi, De forente arabiske
emirater (UAE): Den største moskeen i UAE og den åttende største i verden.

Moskéområde tilsvarer 5 fotballbaner og kan huse over 40 000 mennesker.
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Den har 82 kupler og 4 minareter som er 107 meter hver. Moskeen har verdens
største teppe som måler 5627 m2 og verdens største lyskrone som er 15 m høy
og 10 m i diameter. Moskeen er en av de fremste turistattraksjonene i UAE.
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Jumeirah moskeen i Dubai, UAE:

En av Dubais vakreste moskeer

som gjenspeiler moderne islamsk arkitektur.

Kong Hussein moskeen i Amman, Jordan: Moskeen ble innvidd
i 2005 som en av Ammans største moskeer og gjenspeiler moderne islamsk
kunst og arkitektur. Med sin kvadratiske form og sine fire minareter er den lett å
få øye på fra sin plassering på omkring 1000 meters høyde.
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Ahmed Al-Fateh moskeen i Bahrain: Moskeen ble åpnet i 1998 av
Sheikh Issa Salam Al- Khalifa. Moskeen opptar 6500 m2 og kan huse opp til
7000 mennesker. Moskeen gjenspeiler en miks av islamsk arkitektur og lokal
design.
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Al-Saleh moskeen i Sana, Jemen : Den største moskeen i Jemen.
Den ble innvidd i 2008, og er på ca 224 000 m2 og kan huse opp til 40 000
mennesker. Moskeen er bygd i en jemensk arkitekturisk stil. Det finnes 15 porter
og 6 store minareter i denne.
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Store Sultan Qaboos moskeen i Oman:

Den største moskeen
i Oman. Moskeen ble innvidd i 2001 og i denne finnes verdens nest største
håndknyttende teppe. Bygget er på 40 000 m2 og hele moské område er på
416 000 m2.
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Al-Aqsa moskeen i Jerusalem.

Dette er den 2. moskeen som ble bygd
på jorden på for å tilbe Èn Gud (den 1. moskeen er Kabah i Mekka). Al-Aqsa
moskeen er en hellig plass for muslimer og var islams første qiblah (plassen
man vender seg mot i bønn). Senere ble et vers åpenbart i Koranen om at
muslimer skulle endre qiblah til moskeen i Mekka (det kubikkformede bygget,
som ble oppført av Abraham ). Det område som utgjør Al-Aqsa er over 14
hektar (14 400 m2).
Al-Qibli moskeen
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Klippedomen i Jerusalem: Klippedomen er en islamsk helligdom og
moské bygd i 688-92 evt. av kalifen Abdul Malik bin Marwan på den klippen
som profeten Mohammed steg opp til himmelen fra. Bygget har en gylden
kuppel på 29,4 m i diameter.
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Umayyad moskeen i Damaskus, Syria:

Umayyad-moskeen ble oppført i 706-715 av Umayyad Caliph al-Walid. Dette
er en av verdens største og eldste moskeer, med stor arkitektonisk betydning.
Moskeområdet er ca 4000 m2. I 2001 besøkte pave Johannes Paulus moskeen.
Dette var første gang en pave besøkte en moske.
Ifølge noen fortellinger kalles, Minaret i moskos sørøstlige horn som minareten
til Jesus fordi Jesus kommer ned til jorden nærmer seg denne minareten når han
kommer tilbake.
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Den store moskeen i Samarra, Irak:
Moskeen ble bygd på 800 tallet av den abbasidiske kalifen al-Mutawakkil. Denne
moskeen var en gang verdens største moské. Minareten på denne moskeen var
52 m høy og 33 m bred, formet som en spiral i babylonisk ziggurat stil. Moskeen
hadde 17 ganger og veggene var prydet med mørkeblått glass.
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Sultan Ahmet moskeen i Tyrkia: Moskeen er mer kjent som Blå Moskeen.

Den har overlappende kupler og seks minareter. Moskeen ble bygd under den
ottomanske sultanen Ahmet. Arbeidet startet i år 1609 og tok syv år.
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Aya Sofya (Hagiga Sophia) i Istanbul, Tyrkia:

Aya Sofya var fra begynnelsen av en bysantinsk kirke, og var en moské i
omtrent 500 år under den ottomansk tiden. I dag er dette et museum og et
populært turistmål.
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Taj Mahal i Agra, India: Bygget er ikke en moské, men et
mausoleum (gravkammer) som gjenspeiler islamsk arkitektur.
Mausoleet ble bygd av Shah Jahan (1592-1666) til minne om hans
hustru. På grunn av sin unike utforming har Taj Mahal blitt ett av
verdens fremste turistmål.
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Jama Masjid i New Delhi : er Indias største moské bygd i år 1656.
Red Fort i Agra, India: har en 2,5km lang mur rundt det som var den keiserlige

hovedstaden og det store indiske Mogulriket hadde sin hovedstad her.
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Faisal moskeen i Islamabad, Pakistan
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Lahore Fort i Pakistan

Star moskeen i Dhaka, Bangladesh Auburn Gallipoli moskeen i Sydney, Australia
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Sultan moskeen i Singapore
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Sultan O.A. Saifuddin moskeen i Brunei

Tyrkisk moske i Tokyo, Japan

Store moskeen i Pattani, Thailand
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Krystallmoskeen i Kuala Terengganu, Malaysia:

Moskeen er hovedsakelig bygd av krystall og ligger i Islamic Heritage Park.
Moskeen åpnet i 2008.

Putrajaya moskeen, Malaysia
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Kuantan moskeen i Malaysia

Ubudiah moskeen i Perak, Malaysia
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Al-Azhar moskeen i Kairo, Egypt: Moskeen ble oppført i år 971 evt. og er
i dag en av verdens eldste universiteter (åpnet 988 evt).
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Ahmad ibn Tulun moskeen i Kairo, Egypt: Moskeen ble sluttført 878
evt. og er en av de største moskeene i verden (26 318 m2). Moskeen er kjent for sin
arkitektur og unike minaret.
255

256

Mezqitan i Cordoba, Spania: "Mezquita" er den spanske ordet for moské.
Moskeen er fra 700 tallet og reist av muslimske arkitekter under ledelse av Cordobas
emir Abdul-Rahman II (822-52). I dag er Mezqitan Cordobas katedral (the Cathedral
of St. Mary of the Assumption).
257

Alhambra Calat, Spania: Også kalt "det røde fortet", er et palass og
festningskompleks oppført under sultanen av Granadas regjeringstid (135391 evt). I dag er dette et av Spanias fremste turistattraksjoner.
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Masjid Istiqlal, Jakarta: Dette er den største moskeen i Sørøst-Asia.
Istiqlal betyr uavhengighet. Den ligger ved siden av den største katedralen
i Indonesia.
Masjid Baiturrahman, Darussalam Aceh: Dette er en historisk
moske i Aceh Darussalam. Denne moskeen er en av moskene som overlevde
tsunamien i 2004.
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Hassan II moské i Casablanca, Marokko: Tegnet av den franske arkitekten
Michel Pinseau og ferdigbygd i 1993. Moskeen har plass til 25 000 mennesker. Med
sine 210 m er moskeens minaret den høyeste bygningen i Marokko og verdens
høyeste minaret. På natten sendes laserlysstråler fra minaret toppen mot den
Hellige Moskeen i Mekka.
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Kairaouine moskeen i Fez, Marokko: Moskeen ble grunnlagt
987 evt. og er den nest største (etter Hassan II moské i Casablanca), moskeen
i Marokko. Den er også et av verdens eldste universitet og den eldste islamske
bygningen i Fez.
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Kipchak moskeen i Ashgabat, Turkmenistan
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Azadi moskeen i Ashgabat, Turkmenistan

Shir Dor madrassaen (skole) i Samarkand, Usbekistan

Moské i Bukhara, Usbekistan
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Grande Mosquée de Paris, Frankrike: Den største moskeen i Frankrike,
grunnlagt etter 1. verdenskrig og innviet 15. juli 1926.
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Notat: Muslimer utfører bønnen
fem ganger om dagen. Dette er
bønneutropet oversatt:
Gud er større. Jeg vitner at
det ikke finnes noen annen
guddom enn Allah. Jeg vitner
om at Muhammed er Allahs
sendebud. Kom til bønn. Kom
til fremgang. Gud er større (enn
alt). Det finnes ingen annen
guddom enn Allah. Er det
morgengrybønnen, legger man
til en setning:
Bønn er bedre enn søvn.

Moske i Penzburg, Tyskland: På minareten er bønneutropet inngravert med
arabisk kalligrafisk design av den prisbelønte kalligrafen Mohammed Mandhi fra UAE.
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Den store moskeen i Xi'an, Kina

Grand Mosque i Indonesia		

Hui moskeen i Ningxia, Kina

267

Auwal-moskeen i Bokaap, Cape Town, Sør-Afrika. Den første moskeen ble
etablert i Sør-Afrika (1794)
Masjidul Quds i Gatesville,
Cape Town, SA
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Nizamiye moskeen i
Midrand, Johannesburg, SA

Moské i Bobo Dioulasso, Burkina Faso

Djenne moskeen i Mali

I byen Djenne i Mali, finnes verdens største leir moské. Bygget er enormt og like
elegant nærme som på avstand. To ganger i året kommer innbyggerne i byen
sammen for å vedlikeholde moskeen. De henter leire fra den nærliggende Bani
elven og etterfyller moskeens vegger.
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