
Kurdisk-sorani og norsk tekst om å leve som muslim 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

 ئاینی ئیسالم
Å leve som muslim 
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ی زاینی لەالیەن پێغەمبەری  ٦١٠ئیسالم دواهەمین ئاینە لە جیهاندا کە لە دەوربەری ساڵی 

محەمەد لەالیەن خوداوە    ئاینەکەوە "موحەممەد" لە شار مەککە بناغەکەی داندراوە.

  کۆچی دوایی کرد  ٦٢٠ڕێنمایی دەکرا کە مرۆڤەکان دەبێت چۆن بژین. موحەممەد لە ساڵی 

 و کۆی پەیڕەوەکانی ئاینەکەی بە شێوەی زارەکی بەجێهێشت. 

بە   ٢٠١٧پاش ئاینی کریستیان )مەسیحیەت( گەورەترین ئاینی دونیایە. لە ساڵی   ئیسالم

ار کەس هەژمار کراوە. دوو ئاراستەی جیاواز لە ئاینەکەدا ملیاردێک و حەوت سەد هەز

 هەن کە پێێان دەوترێت "سوننە و شیعە". 

 

Islam er den yngste av verdensreligionene. Omkring år 610 e. Kr grunnla profeten 

Muhammad religionen Islam i byen Mekka. Muhammad hadde fått åpenbaringer 

av Allah, om hvordan menneskene skulle leve. Islam er den nest største av 



Kurdisk-sorani og norsk tekst om å leve som muslim 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

verdensreligionene (etter kristendommen) med omtrent 1,7 milliarder tilhengere 

(år 2017). Den som bekjenner seg til islam kalles muslim. Det islamske 

fellesskapet (umma) kan deles i to hovedgrupper: sunniislam og sjiaislam. 

 

 قورئان 

قورئان کتێبی پیرۆزی ئاینی ئیسالمە. تێکستەکانی قورئان ئەو پەیامانەن کە خودا بە  

مرۆڤەکان.  ناردویەتی بۆ    ٦٣٢ی زاینییەوە تا ساڵی ٦١٠موحەمەدی پەیامبەردا لە ساڵی 

 تێکسەتەکانی قورئان لە بنەڕەتدا بە زمانی عەرەبی نووسراون. 

سورەت پێکهاتووە و تێکستە درێژەکان لە سەرەتاوە دێن و کورتەکان لە   ١١٤قورئان لە 

 کۆتاییدا، تەنها سوورەتێک نەبێت کە کورتە و لە نوێژی موسوڵمانادا دەبێت بوترێت. 

انەکە ماچ دەکەن. چاپ و نوسخەی جیاواز جیاوازی  موسوڵمانان پێش خوێندنەوە، قورئ 

 بڕیاری لێدراوە.  ١٩٢٤قورئان هەبوون و ئەوەی ئێستاکە بۆتە فەرمی لە ساڵی 

 

Koranen 

Koranen (al-Qur'ān), er islams hellige bok. Den inneholder åpenbaringene profeten 

Muhammad mottok fra og med år 610 frem til sin død i 632. Islams troslære, etikk og 

rettslære hviler på Koranen. Koranen er opprinnelig skrevet på arabisk. 

 

Koranen består av 114 surer (kapitler) delvis ordnet slik at de lengste kommer først 

og de korteste sist, med unntak av den korte første suraen som er en sentral 

muslimsk bønn.  Muslimer kysser koranen før de leser i den. Det har vært ulike 

versjoner av Koranen. Den utgaven som brukes nå, ble vedtatt i 1924. 
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 پایەکانی ئاینی ئیسالم 

 کێ موسوڵمانە؟ باوەڕی کەسی موسوڵمان 

 باوەڕ بە یەکتایی خودا -

 باوەڕ بە فریشتەکانی خودا -

 خودایە باوەڕ بە قورئان کە پەڕاوی   -

 باوەڕ بە محەممەد کە پێغەمبەری خودایە  -

 ( قیامەتدوایی ) باوەڕ بە ڕۆژی  -
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Muslimens tro- 

1. Tro på Allahs enhet dvs, at det fines bare en gud. 

2. Tro på Allahs engler 

3. Tro på Allahs bøker –Koranen – 

4. Tro på Allahs profeter –Muhammad- 

5. Tro på dommens dag 

 

 موسوڵمانێکی باش کێیە؟ 

،  بکاتبۆ ئەوەی کەسێک بە موسوڵمانێکی ڕاست دابنرێت، دەبێت پراکتیزەی پێنج فەڕز 

 کە ئەوانیش ئەمانەن:  

)أشهد  عەرەبی دەوترێتڕستەیەکە، کە بە زمانی شایەتمان  : -شەهادەت-  مانوشایەت -١

ە بێجگە  ی نی  ەدەم هیچ خودایەکدیەتی ان ال الە اال ەللا وأشهد ان محمد رسول ەللا( واتە شا

 ایە. د ەدەم کە محەمەد یێغەمبەری خو دلە أەلل وشایەتی 

وشەکانی  ئەگەر تەماشای ئااڵی واڵتی عەرەبستانی سعوودی بکەیت دەبینیت،  

 شایەتومانی لەسەر نووسراوە.

 

De fem søylene 

De fem søylene - Arkan-ul-Islam-: 

1. Trosbekjennelsen – Shadada-  

2. Bønnene –Salat- 
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3. Velferdsbidraget eller Zakat  

4. Fasten 

5. Pilegrimsreisen  

 

– ە ن ەبک  وو ڕ  ژداێ نو   یکات  ەل مانانڵموس  تێ بەو د  ،ەجار نج ێ پ  کداێ ژ ڕۆ   ە: لژێ نو  

 :نەیەو ێ ش مە ب  ژکردنێ نو یکانە . کات ییەیە سعوود  ی ت اڵ و   ەیککە م یشار ەل ەک  -ە عب ەک

 .تێ کر ەدا د انەی ب ەرە ب   ە: لیانەی ب   یژێ نو -١

 ەڕۆو ین  ی ١٢ عاتەس ی رەوروب ەد ە: لەڕۆ و ین   یژێ نو -٢

 سر ەع یژێ نو -٣

 ەوارێئ   یژێ نو -٤

 ( وتنانە )خ  و ە ش یژێ نو -٥

 

 نوێژی ڕۆژی هەینی )جومعە( 

نوێژی هەینی، نوێژێکی بەکۆمەڵە کە موسوڵمانان لە نیوەڕۆی ڕۆژی هەینی پێکەوە لە  

ئەرکە لەسەر هەموو گەورەسااڵنی نێرینەی سەر بە ڕەوتی "سوننی"  مزگەوت دەیکەن و 

بەشداری لەو نوێژەدا بکەن. دیارتریتن جیاوازی نێوان نوێژی نیوەڕۆ و نوێژی نیوەڕۆی  

ەینیدا ئیمامی مزگەوتەکە "وتاری هەینی" دەخوێنرێتەوە کە  هەینی ئەوەیە کە لە نوێژی ه

پێی دەڵێن "خوتبە. وتارەکە هەر هەفتەیە و تایبەتە بە بابەتێک. هەربۆیە لە ئاینی ئیسالمدا،  

   ڕۆژی هەینی وەک ڕۆژێکی پیرۆز لێی دەڕوانرێت.

نەدارەکانی    : بەخشینێکە، کە موسڵمانە دەوڵەمەند و پارەدارەکان بە هەژار و زەکات دان -٣

دەبەخشن. زەکات هەروەک ئەو سکاتە وایە کە لە واڵتانی دیکە دەبەخشرێت بە سندووقی  
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. بەاڵم زەکات لە ئیسالم دا  دانیشتووان واڵت و خزمەتگوزاریی بۆ  دەوڵەت بۆ بەڕێوەبردنی 

بەجۆرێکی دیکە ڕێکخراوە و بەزۆر ناسێندرێت لە خەڵکی. زەکاتەکە بە پێی ئەو پارە و  

و سامانە دیاری دەکرێت، کە کەسەکە هەیەتی، واتا گەر یەکێک پارەی زۆربوو،  سەروەت 

 ئەوا دەبێت زەکات زیاتر بدات وەک لەو کەسەی پارەیەکی کەمتری هەیە. 

 

Trosbekjennelsen (SHAHADA) 

Shahada er det arabiske ordet for” vitnesbyrd”. Det er den første bønnen 

alle muslimer lærer.  

” Det er ingen gud uten Allah, og Muhammed er hans profet.” 

 Denne bønnen er skrevet på flagget til Saudi-Arabia 

Bønn –SALAT- 

Fem ganger i løpet av et døgn skal muslimene be mot helligdommen 

Kaba i Mekka 

1- Morgenbønnen: ved daggry 

2- Ca. klokken 12.00 

3- Sent på ettermiddagen 

4- I skumringen 

5- Om kvelden 

- Fredagsbønnen (helligdag)  

 

 



Kurdisk-sorani og norsk tekst om å leve som muslim 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

 

 

Foto: Pixabay 

 

لە کاتی بەیانی  بۆ ماوەی یەک مانگ : لە مانگی ڕەمەزاندا موسڵمانان  ڕۆژوو گرتن -

خۆرئاوابوون، هپچ خواردن و خواردنەوەیەک ناخۆن و  زووەوە هەتا ئێوارە کاتی 

ڕۆژوو لەسەر کەسانی نەخۆش و گەشتیار نییە و ئەتوانن لە کاتێکی تر لە   ناخۆنەوە .

ساڵەکەدا بیگرنەوە پێش هاتنی ڕەمەزانێکی نوێ، یان بە بەخشینی ماڵ بە هەژاران.  

  و برسی بکەن.   هەروەها ڕۆژوو وا ئەکات کە موسڵمانان هەست بە خەڵکانی هەژار

مانگی ڕەمەزان بە جەژنی ڕەمەزان کۆتایی دێت، کە بۆ ماوەی سێ ڕۆژ دەخایەنێت.  

 جلوبەرگی نوێ بۆ مندااڵن دەکڕدرێت و خەڵکی سەردانی ماڵی یەکتری دەکەن. 

دەبێت   بریتیە لە سەردانی "کەعبە" واتە ماڵی خودا لە مەککە.حەجکردن :  حەج -٥

هەر موسوڵمانێک بە النی کەمەوە یەک جار لە ژیانی دا حەج بکات. کاتی حەجکردن  
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ڕۆژ دوای تەواوبوونی ڕەمەزان ئەنجام دەدرێت. هەر ساڵە و   ٧٠بە وە دیاریکراوە کە 

 . دەکەن  نزیکەی سێ تا چوار ملیۆن کەس سەفەری حەج بۆ مەککە

 

 پەیامبەرموحەمەدی 

دواهەمین پەیامبەرە کە لە ئاینەکاندا هاتبێت. ڕێگەپێدراو نییە کە وێنەی پەیامبەر بکێشرێت  

و    ی زاینی لەدایکبووە، باوکی ناوی عەبدوڵاڵیە٥٧٠یان باڵوبکرێتەوە. محەمەد لە ساڵی 

دایکی ناوی ئامینەیە. لەکاتی لەدایکبوونی محەمەددا، باوکی کۆچی دوایی دەکات و لە  

 مەنی شەش ساڵیدا دایکیشی کۆچی دوایی دەکات.تە

شارەزایی لە کاری بازرگانیدا هەبوو و لە  . محەمەد الی ئەبو تالیبی مامی گەورە بوو 

خەدیجەدا ژیانی هاوسەری پێکهێنا. ئەو بەردەوام دەچوو بۆ  ساڵیدا لەگەڵ  ٢٥تەمەنی  

ئەشکەوتێک کە ناوی "حەڕڕا" بوو، ئەویش بۆئەوەی بحەوێتەوە و هاوکات بە قووڵی بیر  

لە ژیان و جیهان بکاتەوە. لەو ئەشکەوتەدا و لە تەمەنی چل ساڵیدا لەالیەن خواوە سروش  

ی نەهێنا، بۆیە ناچار بوو کە لە ساڵی  )وەحی( بۆ هات. بەاڵم خەڵک سەرەتا باوەڕیان پێ

 بۆ شاری مەدینە ڕابکات و لەوێ الیەنگرێکی زۆری پەیدا کرد.   ٦٢٢

 

محەمەد توانی بەشێکی زۆری ناوچە عەرەبییەکان یەکبخات، کە خاوەنی یەک ئاین بن.  

یەکەمین کەس بوو کە هاتە ناو ئاینی ئیسالمەوە و هاوکارییەکی  خەدیجەی هاوسەری 

ەدی کرد. ئەبوبەکری سەدیق هاوڕێیەکی نزیکی محەمەد بوو، لە یەکەمین  زۆری محەم

کەسانێک بوو کە هاتە ناو ئیسالمەوە و پاش محەمەدیش بووە یەکەمین خەلیفەی ئیسالم.  

کە هاتە ناو ئیسالمەوە، هەروەها   یەکەمین منداڵ بوو  عەلی کە ئامۆزای محەمەد بوو 

ەلیفەکەی ڕاشدین کە بە زنجیرە دوای محەمەد  دواهەمین خەلیفەی ئیسالمی بوو لە چوار خ 

هاتن، ئەوانیش: ئەبو بەکری سەدیق، عومەری کوڕی خەتاب، عوسمانی کوڕی عەفان و  

 عەلئ کوڕی ئەبو تالیب. 

 مانگ و ئەستێرە دوو سیمبولن لە ئاینی ئیسالمدا: 


