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 أن أكون مسلما
Å leve som muslim 

 

Illustrasjon: Pixabay 

 

إلسالم ديانة إبراهيمية وسماوية، وهو ثاني الديانات في العالم من حيث عدد المعتنقين بعد  ا

،  والمعنى العام لكلمة اإلسالم هو االستسالم لل قبل الميالد ،  610، حيث ظهرسنة المسيحية  

ي كل شؤون الحياة. أي تسليم كامل من اإلنسان لل ف  

المسلمون أن اإلسالم آخر الرساالت السماوية وأنه ناسخ لما قبله من الديانات؛ كما يؤمن 

  يؤمن المسلمون بأن محمًدا رسول مرسل من عند هللا، وخاتم األنبياء والمرسلين؛ وأن هللا

. ومن أسس العقيدة اإلسالمية اإليمان بوجود إله واحد ال  أرسله إلى الثقلين الجن واإلنس

وكذلك اإليمان بجميع األنبياء والرسل الذين أُرسلوا إلى البشرية قبل    ، شريك له هو هللا 

محمد، كالنبي إبراهيم ويوسف وموسى والمسيح عيسى بن مريم وغيرهم كثير ممن ذكروا 

في القرآن أو لم يُذكروا، وأنهم جميعًا ، اتبعوا الحنيفية، ملة النبي إبراهيم، واإليمان بكتبهم  

 هم هللا بها كي ينشروها للناس، كالـزبور والتوراة واإلنجيل. ورسائلهم التي بعث 
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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 

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. 

 

 القرآن
  على محمد ، اته أنزلت، بلسان عربّي مبينوأن آي  أن القرآن كالم هللا الحرفي. عتبر المسلموني 

من هللا عن طريق الَملَك جبريل في مناسبات عديدة منذ بعثته حوالي عام    صلى هللا عليه وسلم

  محمد   النبي   وقد تم تدوين القرآن بواسطة بعض صحابةم.632وفاته في سنة    م حتى610

في حياته، إال أنه لم يتم جمعه في كتاب واحد في ذلك الحين. وقد ُجمع    صلى هللا عليه وسلم

القرآن في كتاب واحد ألول مرة في زمن أبي بكر الصديق، الخليفة األول، ثم تم نسخه في  

ختلف األمصار المسلمة في عهد عثمان بن عفان، الخليفة الثالث. عدة نسخ وتوزيعها علي م 

ويؤمن المسلمون بأن القرآن لم يتغير وبأن هللا قد تكفل بحفظه. ويجمع المسلمون بمختلف  

 . طوائفهم على نسخة واحدة منه حتى اآلن

آية. ويوجد بالقرآن آيات مكية وأخرى    6236سورة، ويحتوي على    114ينقسم القرآن إلى  

مدنية. فأما المكية فهي التي نزلت قبل الهجرة، وكانت تركز أساًسا على بناء العقيدة واإليمان  

وكذلك المواضيع األخالقية والروحية. أما اآليات المدنية الالحقة فنزلت بعد الهجرة وتهتم  

ال المجتمع  لبناء  الالزمة  واألخالقية  االجتماعية  القضايا  وبمناقشة  واألحكام  سلم مبالتشريع 

والقرآن أكثر انشغاالً بالتوجيه المعنوي من التعليمات القانونية،  خصوًصا والبشري عموًما.

المرجعي   الكتاب  إلى  "للمبادئ والقيم اإلسالمية". ويعتبر  القرآن  المسلمين أن  ويعتبر معظم 

من  مشتقة  القرآن  كلمة  اإلسالمي.  للتشريع  األساسيان  المصدران  هما  النبوية  السنة  جانب 

"القراءة"، وتعتبر قراءة القرآن أحد أهم العبادات في اإلسالم، ويُقرأ القرآن باللغة العربية وال  

القرآن بمختلف   الرغم من وجود نسخ مترجمة من  بلغة أخرى. وعلى  للتعبد  يجوز تالوته 
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 لغات العالم، إال أنها ال تسمى "قرآنا" وال تعدو مجرد كونها تفاسير لمعاني القرآن باللغات 

ات  األخرى، حيث تستمد قدسية القرآن من حرفيته، وهو ما ال يتاح في الترجمة بسبب االختالف

 اللغوية وأخطاء المترجمين. 

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. 

 

 

Foto: Pixabay 
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 العقيدة اإلسالمية 

 أركان اإليمان ستة وهي:
 

 بالل   اإليمان .1

 ة مالئكبالاإليمان   .2

 السماوية  كتببالاإليمان   .3

  واألنبياء رسلبالاإليمان   .4

 اليوم اآلخر. ب اإليمان   .5

القضاء والقدر، إعماالً بآية قرآنية ﴿إِنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقَناهُ ِبقََدٍر﴾، وحديث  ب اإليمان   .6

عندما قال أن  صلى هللا عليه وسلم مروي في كتب الحديث عن الرسول محمد

اإليمان هو: "أن تؤمن بالل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر 

 .وشره  خيره

 

Muslimens tro- 

1. Tro på Allahs enhet dvs, at det finees 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 
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 أركان اإلسالم الخمسة
شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمداً رسول هللا: وتعد هذه الشهادة هي أساس   .1

   .دخول اإلسالم عند المسلمين

الصالة: وهي أحد أهم العبادات اليومية التي يقوم بها المسلمون. تجب  إقامة  .2

الصالة على المسلمين خمس مرات يومًيا، ويتجه المسلمون في صالتهم نحو  

 الكعبة بمكة.  

الزكاة: وهي جزء من المال يدفعه األغنياء من المسلمين من أموالهم للفقراء  .3

ة على كافة المسلمين القادرين،  واأليتام والمحتاجين وأوجه أخرى. وهي واجب 

 .وتختلف عن الصدقات التي يدفعها المسلمون تطوًعا

صوم رمضان: يمتنع المسلمون في شهر رمضان عن الطعام والشراب  .4

والجماع من الفجر إلى غروب الشمس، كما أن عليهم تجنب الخطايا  

 األخرى، وزيادة الطاعات في هذا الشهر. الصوم غير واجب على المسافر

أو المريض الذين يشق عليهم الصوم لكن عليهم قضاء ما عليهم بصيام أيام 

أخرى حين تتاح لهم الفرصة قبل قدوم رمضان العام القابل، أو بإطعام  

المساكين لمن ال يقدر على الصوم أصال مثل كبار السن الذين يشق عليهم 

ن أمرا الصوم لكبر سنهم أو ذوي مرض مزمن؛ وال يعد الصوم عند المسلمي 

تكليفيا من أجل إرهاقهم ولكن هدفه روحي وصحي وفق المعتقد اإلسالمي،  

فهو يحافظ على الصحة ويُساهم في الشعور بجوع الفقراء وحاجتهم، ويزيد  

 . من تقوى هللا ورفع المعاني اإليمانية والروحية

الحج: وهو الحج إلى الكعبة بيت هللا الحرام في مدينة مكة شهَر ذي الحجة.  .5

ي واجبة على كل مسلم قادر على أداء مناسك الحج على األقل مرة واحدة وه

في حياته. يجب على المسلم أال يرتدي مالبس مخيطة أثناء أداء الحج، 

ويستثنى من ذلك النساء. ثم يقوم الحاج باإلحرام، وهو إعالن نيته عن أداء 

السعي بين  مناسك الحج، ثم يقوم بالطواف حول الكعبة سبعة مرات، ويقوم ب 
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الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم الوقوف بعرفة الذي يعد أهم شروط الحج 

 التي تميز شعائر الحج عن مناسك العمرة 

 

De fem søylene 

De fem søylene - Arkan-ul-Islam-: 

1. Trosbekjennelsen – Shadada-  

2. Bønnene –Salat- 

3. Velferdsbidraget eller Zakat  

4. Fasten 

5. Pilegrimsreisen  

 

 الصالة

 الصالة في اإلسالم هي الركن الثاني من أركان اإلسالم

في اإلسالم تؤدى الصالة خمس مرات يومياً فرضا على كل مسلم بالغ عاقل خالي 

األعذار سواء كان ذكرا أو أنثى. باإلضافة لصلوات تؤدى في مناسبات مختلفة  من 

مثل: صالة العيدين وصالة الجنازة وصالة االستسقاء وصالة الكسوف. والصالة  

 ربه، وهي صلة بين العبد ورّبه. هي وسيلة مناجاة العبد ل 

 من بداية الفجر الثاني )الصادق(إلى شروق الشمس : صالة الفجر .1

يبدأ من زوال الشمس عن وسط معة:  يوم الجصالة الجمعة  ـ صالة الظهر  .2

السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله غير ظل االستواء، أي إلى دخول  

 وقت العصر.



Arabisk og norsk tekst om å leve som muslim 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

بدأ إذا صار ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس عند  : صالة العصر .3

 المذاهب الثالث ماعدا الحنفية حتى يصبح كل شي مثلي ظله 

 من غروب الشمس، ويمتد إلى مغيب الشفق األحمر  :المغربصالة  .4

من مغيب الشفق األحمر إلى طلوع الفجر الثاني وخالف :  صالة العشاء .5

األحناف فجعلوا البداية من مغيب الشفق األبيض وهو يغيب بعد األحمر  

 . دقيقة 12بحوال 

 

 

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)  
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 الكعبة في مكة 
Kaba i Mekka 

 

 

Foto: Pixabay 

 

 صالة الجمعة
يوم جمعة بعد دخول وقت صالة الظهر في منتصف  صالة الجمعة هي صالة تقام كل  

النهار بعد زوال الشمس. ويشترط أن يتقدمها خطبتان قبل الصالة، يبدأ الخطيب بخطبة  

الجمعة األولى ثم يجلس بفاصل يسير ثم يقوم للخطبة الثانية. وصالة الجمعة صالة جهرية  
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النهار دون بقية الصلوات تتكون من ركعتين فقط، وهي الصالة الجهرية الوحيدة في وضح 

النهارية، وصالة الجمعة فرض عين على كل المسلمين الذكور األحرار البالغين المقيمين  

المستوطنين في أبنية إن كانوا غير معذورين. واختلف فقهاء اإلسالم على تحديد أقل عدد  

طبق عليهم  تجب به صالة الجمعة فمنهم من قال إن كان في بلدة من البلدات أربعون ممن تن

الشروط السابقة فتجب عندها صالة الجمعة ومنهم من أوجبها بأقل من ذلك العدد وهناك من  

 .قال إنها من الممكن أن تعقد بمصليين اثنين

 .خطيب الجمعة هو الشخص الذي يلقي الخطبة على المسلمين قبل صالة الجمعة

 

 

 ين صالة العيد
الفطر الذي يوافق األول من شوال، وصبيحة يوم عيد  قام صالة العيدين صبيحة يوم عيد ت 

األضحى الذي يوافق عاشر ذي الحجة، ويدخل وقتها عندما ترتفع الشمس بقدر رمح أو  

يرى أهل العلم أن أداء    رمحين، ويسمى ذلك ، وينتهي وقتها قبيل وقت صالة الظهر بقليل.

لم يكن هناك عذر مانع كالبرد  صالة العيدين في المصلى أفضل من أدائها في المسجد ما 

 والمطر والثلج ونحِو ذلك.

صالة العيد ركعتان خلف اإلمام الذي يرفع يديه فيكّبِر تكبيرة اإلحرام جهًرا ويكبر  

المصلون خلفه، ثم يسكت قليال فيكّبِر سبع تكبيرات يقرأ بعدها الفاتحة والسورة، ثم يصلي  

للركعة الثانية، فيكّبِر خمس تكبيرات ويكبِّر  بالناس الركعة األولى دون تسليم، ثم يقوم 

المصلون خلفه كما فَعلوا في الركعة األولى، ثم يُصلُّون الركعة الثانية ويختمونها بالتشهد  

 .  والتسليم

Fredagsbønn 

Fredagsbønn er en felles bønn i moskéen ved middagstid på fredagen 

og regnes som en plikt for alle voksne mannlige sunnimuslimer.  
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Fredagsbønnen skiller seg i noen grad fra middagsbønnen øvrige dager i 

uken, men den største forskjellen utgjøres av khutbaem, som er en tale 

om et bestemt tema og holdes av imamen, det vil si bønnelederen. 

Derfor regnes fredag som den hellige dagen i islam. 

 

 الزكاة 
وتختّص الزكاة لزكاة هي واحدةٌ من األركاِن الخمسة التي يقوم عليها الّدين اإلسالمي،  ا

بجانب الحياة االقتصادية لعموم المسلمين؛ حيث تقوم على تحقيق مبدأ التكافل االقتصادي 

واالجتماعي فيما بينهم، وتحقيق الترابط والتآلف وَبين أفراد المجتمع اإلسالمي وخاّصةً ما  

 .ل حللهبين األغنياء والفقراء، كما تعرض الزكاة النظام المالي في اإلسالم بأبهى وأجم 

والحكمة من الزكاة هي تطهير نفوس األغنياء من الشح والبخل، وهي من أعلى درجات 

التكافل اإلجتماعي، كما أن الزكاة تغني فقراء المسلمين عن السؤال. وبالزكاة تشيع المحبة  

والمودة بين أبناء المجتمع، بين األغنياء والفقراء، فال يحسد الفقير الغني، ويعطف الغني  

الفقير. والزكاة تطهر اإلنسان من الذنوب، وتجعله أقرب إلى هللا، كما ينال اإلنسان   على

بالزكاة رحمة هللا ومغفرته ويكسب الحسنات. هناك شروط يجب أن تتحقق قبل أن يخرج  

المسلم الزكاة، فيجب أن يمر على المال حول كامل، أي سنة قمرية كاملة، ويجب أن يبلغ  

اب هو الحد األدنى الذي يجب أن يصل إليه المال لتجب فيه الزكاة.  المال النصاب ، والنص

وأن يكون المال متناميا متزايدا، وأن يكون المزكي سالما من الديون، وإال فيجب أن يسدد  

الديون الواجبة عليه، ثم يزكي من ماله. وتجب الزكاة في أنواع المال المختلفة، فتجب  

وغنم وغيرها. وتجب الزكاة في ناتج األرض من الزراعة  الزكاة في األنعام، من إبل وبقر  

، من الحبوب والثمار والزروع. وأيضا الذهب والفضة والمعادن والمجوهرات والركاز،  

 .والعمالت الورقية والمعدنية

Velferdsbidraget –ZAKAT- 

Zakat er en slags skatt som betales etter hvor mye penger, smykker og 

eiendom en person eier. Alle muslimer må betale Zakat. 
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Pengene blir brukt av en nasjonal komité til å skaffe mat, klær og husly til 

trengende mennesker, til å betale gjeld og til å hjelpe fengselsfanger og 

reisende.  

 

Foto: Pixabay 

 

 الحج 
لحج في اإلسالم هو حج المسلمين إلى مدينة مكة في موسم محدد من كل عام، وله  ا

معينة تسمى مناسك الحج، وهو واجب لمرة واحدة في العمر لكل بالغ قادر  شعائر 

لقول النبي محمد: » بني   لركن الخامس من أركان اإلسالم،من المسلمين. وهو ا

اإلسالم على خمس: شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا، وإقام الصالة،  

والحج فرض   ستطاع إليه سبيال«،وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من ا

وَك  عين على كل مسلم بالغ قادر لما ذكر في القرآن:  َوأَِذّْن فِي النَّاِس ِباْلَحجِّ َيأْتُ 

تبدأ مناسك الحج في الثامن من    فَجٍّ َعِميٍق  ،ِرَجااًل َوَعلَى ُكِلّ َضاِمٍر َيأِْتيَن ِمْن ُكلِّ 

من مواقيت الحج المحددة، ثم التوجه إلى   رامشهر ذي الحجة بأن يقوم الحاج باإلح 
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مكة ليقوم بطواف القدوم، ثم التوجه إلى منى لقضاء يوم التروية ثم التوجه إلى 

لقضاء يوم عرفة، بعد ذلك يرمي الحاج الجمرات في جمرة العقبة الكبرى،   عرفة

يام ويعود الحاج إلى مكة ليقوم بـ طواف اإلفاضة، ثم يعود إلى منى لقضاء أ

ويعود الحاج مرة أخرى إلى مكة ليقوم بطواف الوداع ومغادرة األماكن    التشريق،

.المقدسة  

Pilegrimsreisen 

Muslimene skal reise på pilegrimsreisen en gang i løpet av livet. Det er 

bestemt tidspunkt for reisen, 70 dager etter at fasten er ferdig. Hvert år 

reiser mellom tre og fire millioner pilegrimer til Mekka.  

 

 

 الصوم ـ رمضان 

ْوُم في اإلسالم  ا ْوُم )ص و مـ(، يقال: صام َصْوًما لصَّ نوع من العبادات الهامة، وأصل الصَّ

وِصياًما أيًضا، في اللغة: مطلق اإلمساك، أو الكف عن الشيء، ومنه قول هللا تعالى حكاية  

ِن َصۡوٗما..﴾عن مريم: ﴿فَقُوِلٓي إِنِّي َن ۡحَمَٰ أي: إمساكا عن الكالم. والصوم في الشرع   ذَۡرُت ِللرَّ

وشروط  اإلسال مخصوص،  وجه  على  المفطرات  عن  »اإلمساك  بمعنى:  عبادة  مي 

مخصوصة من طلوع الفجر الثاني، إلى غروب الشمس، بنية«. وال يقتصر على صوم  

شهر   صوم  وهو  عين  فرض  إما  وهو  الصوم،  أنواع  جميع  يشمل  بل  رمضان،  شهر 

الكفارة. وإما  رمضان من كل عام، وما عداه إما واجب مثل: صوم القضاء أو النذر أو  

تطوع ويشمل: المسنون المؤكد، والمندوب )المستحب( والنفل المطلق، ومن الصوم أيضا 

ما يشرع تركه وهو الصوم المنهي عنه كصيام يوم الشك، ويحرم صوم يوم عيدي الفطر  

 .واألضحى



Arabisk og norsk tekst om å leve som muslim 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

والصوم في اإلسالم هو: عبادة يتفق المسلمون على تحديد ماهيتها وأساسياتها، فهو بمعنى:  

»اإلمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية«، كما أن صوم  

شهر رمضان من كل عام: فرض بإجماع المسلمين، وهو أحد أركان اإلسالم الخمسة،  

قيام متعددة، ويشرع  القدر،   وفضائله  ليلة  وفيه  منه،  األواخر  العشر  لياليه، وخصوصاً 

وتتعلق به زكاة الفطر، وهو عند المسلمين موعد للفرحة، والبر والصلة، وعوائد الخير.  

وفرض الصوم على المسلمين في السنة الثانية للهجرة، بأدلة منها قول هللا تعالى: ﴿ُْكِتَب  

﴾،وقوله تعالى: ﴿ ُُ َياَم فََمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر فَْلَيُصْمهُ..﴾، وحديث: »بني اإلسالم َعلَْيُكُم الِصّ

على خمس..« وذكر منها: صوم رمضان، وحديث األعرابي السائل عن شرائع الدين،  

الحديث: »ال، إال أن تطوع شيئا«.   قال في  قال: هل علي غيره؟ أي: صوم رمضان، 

مكل مسلم  كل  على  فرض  عام:  كل  من  رمضان  شهر  غير  وصوم  للصوم  مطيق  ف 

مترخص بسبب المرض أو السفر، وال يصح الصوم إال من مسلم عاقل مع خلو المرأة 

 من الحيض والنفاس.  

 

Foto: Pixabay 
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Fasten -Ramadan 

I en måned som heter Ramadan måned skal alle voksne muslimer faste. 

Det betyr at de ikke skal spise eller drikke fra soloppgang til sola går ned.  

Hvorfor faster muslimer? 

Når en person faster må vedkommende holde seg unna blant annet mat 

og drikke. Intensjonen er ikke bare å avstå fra mat og drikke, men man 

må kontrollere seg selv for å unngå synder som blant annet løgn og 

misunnelse. Man skal bygge seg opp til det tilnærmet perfekte. Ramadan 

oppfordrer muslimer til disiplin. 

I tillegg til medisinske og spirituelle fordeler har faste også sosiale 

aspekter. Avholdenhet fra mat og drikke øker bevisstheten om fattigdom. 

Fattigdom er et stort problem i den tredje verden og faste for de 

velstående bør være en oppvekker som forteller oss om å ikke sløse mat 

og hjelpe de som er mindre heldige enn oss. 

 

 صلى هللا عليه وسلم الرسول محمد 

ّن النبي محمد صلّى هللا على آله وأصحابه وسلم هو آخر األنبياء وخاتم المرسلين الذين إ

 ً ليحمل رسالة اإلسالم وينشرها إلى البشر، وذلك بعد   اصطفاهم هللا من بين البشر جميعا

نزول الوحي جبريل عليه السالم عليه في غار حراء وإخباره بمهّمته، وذلك بأمره بالقراءة، 

[، وقد اصطفى المولى عّز  1جاء في قوله تعالى: )اْقَرأْ ِباْسِم َرِبَّك الَِّذي َخلََق( ]العلق: كما

تحديداً وميزه بها عن باقي البشر كونه مؤهالً لذلك، وفيما   وجل رسولنا محمد لهذه المهمة

يلي أبرز المعلومات التي تصف أشرف الخلق والمرسلين سّيد البشر سيدنا محمد بن عبدهللا  

 صلّى هللا عليه وسلم.

هو أبو القاسم محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب، ولد في الثاني والعشرين من شهر أبريل  

حد وسبعين هجرّي، وتوفي في الثامن من يونيو عام ستمئة وثالثة  عام خمسمئة ووا
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وعشرين للهجرة. عاش يتيماً لألب في ظل رعاية أمه التي توفّيت أيضاً في سن مبّكر،  

فتربى بعد ذلك في ظل جده عبد المطلب، وبعد وفاة جده ذهب ليعيش مع عمه أبي طالب. 

عمل في مهنة التجارة. تزّوج في ُعمر  كان صلّى هللا عليه وسلم يعمل في الرعي، ثم 

الخامسة والعشرين من خديجة بنت خويلد رضي هللا عنها. بُعث برسالة اإلسالم في سن 

األربعين. تُوفّي عن ُعمر يناهز الثالثة وستين عاماً. مرضعته هي حليمة السعدية رضي هللا  

 عنها وأرضاها.

 

Profeten Muhammed: 

Siste Allahs profet, (det er ikke lov å avbilde profeten) ble født i mekka ca 

570 e.kr. Faren til Muhammed heter Abdula, og moren heter Amine. 

Faren døde før Muhammed ble født og moren døde også da han var 6 

år. 

Muhammad vokste opp hos onkelen Abu Talb. Han hadde god 

kjennskap til handel og giftet seg med Khadisja da han var 25 år. Han 

dro hvert år ut til en fjellhule som heter (Harra) for å være i fred og for å 

tenke dypt om liv og verden. Der fikk åpenbaringen (wahi) fra Allah da 

han var 40 år gammel og fortalte han om åpenbaringen, men folk nektet 

å ta imot det. Derfor måtte han flykte til medina i år 622 kr (begynnelse 

på Hijra tidsregning), hvor han hadde flere tilhengere. 

 

Muhammed la store deler av Arabia under seg, og samlet dette til ett rike 

med felles religion. Kadija (kona) var den første personen som kom inn i 

islam. Hun hjalp Mohammed på alle mulige måter. 

Abu Bakr var en nær venn av Muhammed, og var en av de første som 

kom inn i islam. Og han var den første kalifen etter Muhammed. Ali - 

Muhammeds fetter var den første barn som kom inn i islam (siste kalifen 

etter kalifen Osman). 

 


