Tema 14
Islam
Du skal kende og kunne forklare det vigtigste om verdens næststørste religion. Det vil
sige: Hvordan og hvornår opstod islam, og hvor er den især udbredt i verden. Hvordan
er islams gudsbillede og hvad er særligt helligt i islam? Hvilke ritualer dyrker en muslim i
sin tro? Hvad kendetegner en muslimsk levemåde.
Desuden skal du vide lidt om de to vigtigste trosretninger i islam og om de vigtigste helligsteder og moskeer.

Begreber og islams historie
Muhammed er islams stifter. Han er en historisk person, som levede fra 570 - 632.
Født i byen Mekka i byens styrende slægt. Han var som helt ung fårehyrde og blev så
købmand. Han var analfabet, men udviklede ikke desto mindre en stor religiøs interesse
og hengivenhed ved tilbagetrukkethed og meditation i øde bjerge. Som 40-årig i året
611 ved Hira-bjerget havde han en stærk religiøs åbenbaring. Disse fortsatte og han
begyndte at handle på åbenbaringerne og sprede sine profetiske budskaber. Disse blev
efterhånden samlet i Koranen.
Styrken hos Muhammeds tilhængere og modstandere voksede. I år 622 måtte Muhammed flygte til Medina, hvor han grundlagde et religiøst fællesskab (Ummaen). Dette år
er det muslimske år 0. I de følgende år øgedes Muhammeds magt betydeligt gennem
adskillige krige. Mest berømt er slaget ved Badr, hvor muslimerne vandt trods stor underlegenhed. Der var dog også tale om enkelte nederlag (slaget ved Uhud). Mekka
overgav sig i år 630 og Muhammed rensede det berømte helligsted Kabaen (se side 2)
for flerguderi (polyteisme) og indførte en konsekvent monoteisme = èn Gud = Allah.
Ved Muhammeds naturlige død i 632 var Muhammed reelt enehersker på hele den arabiske halvø. Muhammed indsatte ikke sin efterfølger. Der opstod bl.a. derfor en dybt
alvorlig strid om hvem, der skulle være hans efterfølger. Denne strid blev aldrig løst og
muslimer er i dag dybt splittede i to hovedfløje: shia-muslimer (særligt Iran) og sunnimuslimer (de fleste). Vigtigste land er Saudi-Arabien. Flest muslimer har Indonesien.
Efterhånden som Ummaen i Medina voksede og der blev indgået forbund og aftaler
med omkringboende stammer og folk måtte Muhammed udstede retningslinier for den
sande muslimske livsførelse. Fortolkningen af Muhammeds profetier og regler kaldes for
sharia-lovgivning. En del lande og befolkningsområder, som i dag styres af et religiøst
konge– eller præstestyre lovgives af en sharia-fortolkning. Der findes mindst 6 forskellige fortolkninger, som vurderer fx strafudmåling for overtrædelser forskelligt.
I løbet af ca. 100 år efter Muhammeds død udbredte islam sig gennem mission og krigsførelse med meget stor hastighed til hele Mellemøsten, herunder Palæstina og Jerusalem, samt hele Nordafrika. Allerede i 711 satte den muslimske hær over Gibraltar til
Spanien og erobrede store dele. År 1000-1200 er den muslimske guldalder, hvor kultur
og videnskab blomstrede i bl.a. Spanien. Fra 1100-1300 er tiden med flere meget blodige korstog: krig mellem muslimer og kristne om herredømmet over Jesusalem. I 1492
blev de sidste muslimske hære fordrevet fra Spanien.
Fra 1300 og helt frem til 1920 bestod den osmanniske rige (eller ottomanske rige) som
et muslimsk storrige i Nordafrika, Mellemøsten og dele af Syd-øst-Europa. I 1400-tallet
var storriget vokset langt ind i Europa og i 1453 stod det berømte tre-kejserslag ved
Wien, hvor det osmanniske rige led nederlag. Efter 1. verdenskrig blev det osmanniske
rige tvunget til de sidste store afgivelser. Herefter opstod landet Tyrkiet, men ikke som
et muslimsk, religiøst ledet land. Den muslimske folkesjæl er præget af sin historie, såvel stolthed over sin guldalder, men også følelser af ydmygelse efter 1. verdenskrig og
erindringen om korstogstidens krige med kristne lande anført af paven.
I 1948 fulgte staten Israels oprettelse i kølvandet på jødernes forfølgelser i Europa
(holocaust). Hermed begyndte den uafsluttede strid om landet Palæstina og retten til
de religiøse helligsteder for både jøder, kristne og muslimer i især Jerusalem. - Den nyeste historie præges af, at få muslimske ekstremister indtager mange avisoverskrifter.

Tekster - billeder
Koranen anses for fuldkommen i islam (kun i originaludgaven). Muhammed er PROFETEN, Allahs talerør og et menneske, ikke guddommelig. Koranen består af 114 suraer og er ikke
systematisk eller kronologisk opbygget, men opbygget efter suraernes længde, de længste først. Suraerne er en blanding fra
Muhammeds tid i (først) Mekka og så i Medina.

Sura 1 Åbningen
I den nådige og barmhjertiges navn.
Lovet være Gud, alverdens Herre,
Den nådige og den Barmhjertige,
Herskeren på dommens dag!
Dig tjener vi, og Dig beder vi om hjælp.
Led os ad den lige vej!
Vejen, der følges af dem, som du viser nåde;
ikke den, der følges med dem, som vreden rammer,
eller af de vildfarne.
Sura 4 Kvinderne (uddrag, hvor kristendom modsiges:
Jesus er ikke Guds Søn, kun en profet, samt angreb på
treenighedslæren, se tema 12):
I mennesker! Udsendingen er kommet til jer med sandheden fra jeres Herre. Bliv derfor troende! Det vil være
bedst for jer. Hvis I er vantro! - Alt i himlene og på jorden
tilhører Gud. Gud er vidende og vis.
I skriftens folk (= kristne og jøder) Gå ikke for vidt i jeres
religion! Sig ikke andet end sandheden om Gud. Messias,
Jesus, Marias søn er kun Guds udsending, Hans ord, som
han talte til Maria, og ånd af Ham. Så tro på Gud og Hans
udsendinge (= Muhammed) og sig ikke: ”Han er tre!” (=
treenighedslæren i kristendommen). Hold inde! Det vil
være bedst for jer. Gud er én gud. Lovet være Han, højt
hævet over at have en søn. Alt i himlene og på jorden tilhører Ham. Gud er tilstrækkelig som værge.

Klippehulen, hvor Muhammed
fik sine første åbenbaringer.

Allah på arabisk

Islam har billedforbud i sine helligdomme. Der anvendes
kun symboler, mønstre og calligrafi. Muhammed afbildes meget sjældent. Øverst ses et tyrkisk billede fra det 16.årh.:
Muhammed med tilsløret ansigt ved Kabaen (se nedenfor)

Fotos: Wikipedia

Tekster - billeder
Ordet muslim: Ordets grundbogstaver ”sml” betyder fred eller tryghed, desuden har
ordet dyb sammenhæng med betydningen: hengive, overgive, underkaste sig (til Allah).
De fem søjler i islam:
Troserklæringen (shahadah)
”Jeg bekender, at der ikke er nogen Gud foruden Allah, og jeg bekender at Muhammed er Allahs profet”

Man anerkendes som muslim, når man fremsiger denne bekendelse foran to vidner.
Der er ikke andet ritual ved indgangen til at være muslim.
Bønnen (salah)
Der er fem daglige bedetider. (Muhammed foreskrev dog kun tre): Morgen, formiddag,
eftermiddag, solnedgang, aften. Den store bøn er fredagsbønnen i moskeen. Muslimen tager skoene af og renser sig (vasker hænder og arme, ansigt og ører), og beder
på knæ, ansigtet mod jorden, vendt imod Mekka (Kabaen). Fr.-bøn ledes af en imam.
Almissen (zakat)
Den obligatoriske almisse er 2,5% af ens formue og et beløb pr husstand ved Ramadan-festen (typisk 50 kr pr person, hvis man tjener mere end 10.000 kroner). Desuden
opfordres man til frivilligt at give til trængende, særligt til trosfæller.
Fasten (sawm)
Fasten omfatter 30 dage, kaldet Ramadanen. Fasten er for alle voksne og raske fra solopgang til solnedgang. Det frivillige afkald på mad, drikke og seksuelt samkvem har
to formål: At påminde den troende om sin lydighed overfor Allah og at lære at kende
den fattiges vilkår.
Pilgrimsrejsen (hadj)
Alle muslimer skal mindst én gang i livet foretage en pilgrimsrejse til Kabaen i Mekka,
hvis man har råd til det. Her vandres der bl.a. syv gange rundt om Kabaen som symbol
på at Allah er og skal være centrum i muslimens liv. I Kabaen ligger den sorte sten.
Muhammeds natlige himmelfærd til Jerusalem
Al Aqsa moskeen i Jerusalem er bygget over en berømt fortælling om Muhammed, at
han i en slags nattevision red til Jerusalem på en bevinget hest og fra den ødelagte bymur, grædemuren, for han til himmels, hvor han mødte profeterne, bl.a. Abraham, Moses og Jesus. Jerusalem er derfor i dag muslimernes tredje-helligste by efter Mekka og
Medina. Moskeen ligger på tempelbjerget, som er den gamle plads for Salomos berømte
og oprindelige tempel. (På billeder fra Jerusalem ser du som regel i stedet Klippemoskeen med den guldbelagte kuppel).
Profeter
Mange af profeterne i Det Gamle Testamente og Jesus og Johannes Døberen er også blevet profeter i islam. Men Bibelen bliver alligevel ikke brugt, fordi den menes at være
fyldt med forvanskninger og man mener, at Koranen altid har ret, hvor Muhammed ændrede på de beretninger, som han fik mundtligt
overleveret fra jøder og kristne.
Halvmånen er islams mest kendte symbol.

Al Aqsa moskeen og
Klippe-moskeen i Jerusalem i verdens religiøse brændpunkt
for jøder, kristne og
muslimer
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Links
Islamiske helligdage: http://da.wikipedia.org/wiki/Islamiske_helligdage
Koranen online: http://islam.koranenonline.dk/ (kun søgning på enkeltvers)
Koranen er nyoversat af cand. mag Ellen Vulff, forlaget vandkunsten.
Tempelbjerget, Jesusalem: http://www.sacred-destinations.com/israel/jerusalemtemple-mount
Sunni-muslimsk hjemmeside:http://www.islam.dk/
Religionernes verdenskort: http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:World_religions_DAN.PNG
Man kan finde videoklip fra Kabaen på Youtube eller denne fra Wikipedia Commons:
http://ishare.rediff.com/video/others/rare-footage-from-inside-the-ka-bah-mecca/824327

Tilegnelse/begrebsspil
Klip alle brikkerne ud og læg dem sådan som de passer sammen i islam.
Begynd med de 5 grønne og læg så efterhånden de gule.
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