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Innledning

VII

Innledning
Muslimenes tro er at det finnes bare ett guddommelig Vesen – Herren Gud – 
som har skapt og skaper alt som eksisterer. Uten Han kan intet eksistere. Det 
er Hans vilje som alltid skjer. Han valgte å sende profeter til menneskeheten 
for at de skulle motta Hans ord og veilede menneskene ved Hans ord. Han 
valgte å ende profetenes rekke ved Sin mest høytstående profet s, profeten 
Mohammad s. Derfor har jeg valgt å kalle denne boken Den siste profeten 
s – Historien om profeten Mohammad s. 
 For de troende er profeten Mohammad s midtpunktet mellom dem og 
Gud. Profeten Mohammad s er vår tros kjerne. Det er den personligheten 
som har lært oss å kjenne Gud. Det finnes omtrent 1,7 milliarder muslimer 
i verden, som tror på én Gud og profeten Mohammad s som Guds siste 
profet. 

Vikingene (750–1066) 
Flere studier har vist at vikingene var i kontakt med muslimer. Man mener  
også at vikingene var noe inspirert av islam. Kontakten mellom vikingene 
og muslimene ble bevist ved mynter som er funnet i Norden. I mars 2015 
ble det funnet en sølvring med kufisk innskrift «for Gud» (på arabisk) i en 
kvinnegrav i Sverige. Vi finner også vikinger nevnt av arabiske forfattere 
som levde på 800-tallet. I 844 var det et kjent slag som ble kjempet mellom 
vikingene og det omayyadiske emiratetI i Sevilla. Vikingene angrep og 

I Omayyadenes kalifat: 661–750. De regjerte i Andalucía fra 756 til 1031.

Islam i Norge
Islam har vært lenger i Norden enn man trodde 
før. Kanskje har det til og med levd muslimer 
i Norge før den nyere tid. 
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plyndret byen. Emiren sendte inn en stor armé for å kjempe mot dem.  
Vikingene hadde byen under seg i ca. én og en halv måned. Noen av  
vikingene som var med på å angripe byen, ble værende i den sør-østlige 
delen av byen. De konverterte til islam, og det sies at de lagde ost, som de 
solgte i Cordoba og Sevilla. 

1

2 2

1) Islamske mynter som ble funnet hos vikinger. ©Statens historiska museer
2) Ring som det står inngravert lillahi (for Gud) i. ©Statens historiska museer
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Henrik Arnold Wergeland (1808–1845)
En av Norges store sønner var også inspirert av islam. De lærde har  
diskutert vidt og bredt om han var muslim eller kristen, eller ingen av delene. 
Han brukte Guds egennavn «Allah» for å referere til det guddommelige  
Vesenet som han oppriktig tilba, men samtidig kalte han seg «deist».  
En deist er en som tror på at Gud finnes, og at det er Han som har skapt alt,  
men etter å ha skapt alt styrer Han ikke verden og åpenbarer heller ikke noe 
for skapningene. 

Statue av Henrik Arnold Wergeland (1808–1845) på Eidsvolls plass i Oslo. 
Henrik Wergeland laget av Brynjulf Bergslien i 1881.  

Foto: Magne G. CC BY-NC-SA 2.0.
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Den nyere tid
I Norge har muslimene hovedsakelig innvandret fra Asia og Afrika. På  
slutten av 1960-tallet begynte den store innvandringen til Norge. På den 
tiden kom muslimene som arbeidsinnvandrere. Deres mål var å tjene så mye 
at de kunne vende hjem til en bedre framtid, men Norge ble deres nye hjem 
Muslimske arbeidsinnvandrere kommer stort sett fra Pakistan, Tyrkia, Marokko. 
 På 1990-tallet og 2000-tallet kom det også veldig mange muslimske 
flyktninger til Norge fra krigsherjede områder. Muslimske flyktninger kommer 
stort sett fra Somalia, Iran, Irak, Kurdistan, Bosnia-Hercegovina, Kosovo/ 
Albania, Afghanistan, Syria.
 Det er også etnisk norske mennesker som har konvertert til islam. 
 Med seg har muslimene brakt en tro som heter islam. En tro som er 
utbredt over hele verden. I dag er islam den nest største religionen i Norge. 
Det bor omtrent 200 000 muslimer i Norge. 
 For muslimene har moskeen en sentral plass i hverdagen, slik som  
kirken har for de kristne. I Norge er det over 80 islamske menigheter. 
 

Moskeen Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat på Grønland i Oslo.  
Foto: Anders Bettum. ©Oslo Museum
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Viktigheten av å lære historien om profeten Mohammad s 
For muslimer er det viktig å lære om hvem profeten Mohammad s er, for 
Gud befaler de troende å følge og elske profeten Mohammad s. Hvordan 
kan en troende følge eller elske profeten Mohammad s uten å lære om 
Hans Høyhets s livshistorie? Det har alltid vært tradisjon blant muslimer å 
lære sine unge om profeten Mohammads s historie, som de også lærer dem 
å resitere Koranen. Det arabiske ordet for livshistorie er sirah. Ordet sirah 
stammer fra det å reise. Når vi leser profeten Mohammads s sirah
(biografi/livshistorie), reiser vi gjennom tiden sammen med vår profet s.  

Vi opplever:
 • en mirakuløs fødsel
 • en vanskelig barndom
 • en ung person s som vokser opp og finner sin plass i samfunnet
 • en person s som Gud har utvalgt fra evigheten av for å være den  

 siste profeten
 • en profet s som får den mirakuløse Koranen
 • en profet s som ofrer alt for å oppfylle sin plikt
 • en profet s som får sitt eget folk mot seg
 • en profet s som holder ut all slags sorg og smerte for å gjøre  

 Herren Gud fornøyd
 • en profet s som forlater sitt hjem for Guds sak
 • en profet s som bygger et samfunn basert på rettferdighet og velferd
 • en profet s som må løfte sverdet og sette livet på spill for gudstroen
 • en profet s som erobrer og tilgir fienden
 • en profet s som oppfyller det Gud betrodde Sin profet s 
 
 Å lære historien om profeten Mohammad s er en av de viktigste 
delene av islamsk kunnskap. Den øker vår forståelse av profeten Mohammads s 
liv og tid. Den lærer oss hvordan følgesvennene elsket profeten Mohammad s, 
og mest av alt øker denne historien vår kjærlighet til profeten Mohammad s. 
For i denne livshistorien ser vi hvor mye vår elskede profet s ofret for oss, 
og hva Hans Høyhet s gikk igjennom for at troen skulle overleve og nå de 
troende som skulle komme, i all framtid. 
 Denne livshistorien har alltid blitt sett på som et lys av håp og en 
kilde av optimisme. Den tar oss med gjennom vanskelige stunder til den 
absolutte framgangen. Den lærer oss at man ikke skal gi seg når det gjelder 
å oppnå sine mål, man må alltid stå på. 
 Vi forstår at å studere sirah, som faktisk er et fag i islam, ikke bare 
gjør oss kjent med profeten Mohammads s liv, men vekker kjærlighet i oss 
til Hans Høyhet s og tenner håp i oss ved å gi oss styrke.
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Mohammad ibn Ishaq ibn Yasar (699–768)
Det er viktig å nevne denne skriftlærde, som er kjent som den første til å 
samle inn forskjellige beretninger om profeten Mohammads s liv for så å 
sette det sammen til en livshistorie. 
 Han er kjent som Ibn Ishaq, og han ble født i Medina. Ibn Ishaq så  
følgesvennen Anas ibn Malik g og følgesvennenes disippel Said ibn 
al-Mosayyab g. Det gjør at han tilhører generasjonen som var følgesvennenes 
disipler. Ibn Ishaqs far var en beretter av profetiske beretninger. Han reiste mye 
for å tilegne seg kunnskap. Han reiste blant annet til Kufa, Bagdad og Egypt. 
 Det som gjorde hans samling helt spesiell, var at han skrev 
beretningene med en beretterkjede. Det gir leseren en mulighet til å forstå 
en beretnings troverdighet. Hans verk har alltid vært en kilde for de som 
skriver om profeten Mohammads s liv. Ibn Hisham (d. 833) redigerte Ibn 
Ishaqs verk ned til 1/3 slik at det skulle bli lettere for folk å lese profeten 
Mohammads s livshistorie.

Æresbetegnelser
Æresbetegnelser som «Hans Hellighet», «Hans Høyhet» og «Hans Nåde»  
er brukt i omtalen av profeten Mohammad s og «De» og «Dem» i tiltale. 
Det er imidlertid gjort noen unntak, med hensyn til tekstens kontekst.
 Æresbetegnelser som «vår mester» for profeten Mohammads s  
følgesvenner og «de troendes mor» og «vår mor» for profeten Mohammads 
s hustruer har blitt brukt. 
 Det er viktig for oss å lære å respektere profeten Mohammad s og 
de som stod nær profeten Mohammad s, og ikke omtale dem som vi gjør 
om folk generelt. Dette er en levende tradisjon blant muslimer, som vi også 
bør overføre til norsk. 

Om denne boken
Denne boken er skrevet som en fagbok ment for grunnskoleelever (5.–7. trinn) 
som studerer ved forskjellige menigheter i Norge. Boken inneholder også 
spørsmål etter hver del. Den er delt opp i 23 deler. Jeg har forsøkt å bevare 
livshistorien i en kronologisk rekkefølge selv om enkelte ting var nødvendig å 
flytte på for å gi en kontekstuell forståelse. Det er også utarbeidet en ordliste. 
 Denne boken er en komprimert utgave av profeten Mohammads s 
livshistorie. 
 Det er et håp at boken kan hjelpe elevene å forstå profeten  
Mohammads s liv bedre, og at de kan lære av det for å kunne viderebringe 
Hans Høyhets s livshistorie. 

Fjellhamar, 13.12.2019
Abo Mahi Yasir Hussain 

Ⅻ
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Arabia før islam
Den arabiske halvøy bestod av tre folkegrupper:

1. Beduiner
 Dette var ørkennomadene som ikke hadde noen fast bolig. De bosatte seg 

der de mente de ville finne hell og lykke. Deres mat og drikke var som re-
gel kjøtt og melk. Om sommeren bosatte de seg nær elver, for varmen var 
for sterk. Beduinene holdt seg mest mulig unna byfolket, for de var slue, 
upålitelige og arrogante folk i beduinenes øyne. 

  Det beduinene la vekt på, var gjestfrihet, å pleie de syke, bevegelses-
frihet, å være streng når det gjaldt daglige gjøremål, tålmod, fiendskap 
skulle gjengjeldes, og slektens stolthet måtte prioriteres.

  Deres tro var basert på forfedrenes tro. Det var ikke tillatt å stille 
spørsmål ved den. Gudene deres var steiner, trær, stjerner, solen og  
månen. 

  Det skulle ikke mye til før en krig brøt ut blant deres egen krets eller 
nabostammene. Slike fiendtligheter kunne vare i flere generasjoner, og 
hevnen skulle kreves uansett pris. 

  Lederskap var ikke basert på visdom, men på styrke. Lederskapet 
gikk i arv, ellers måtte det et kupp til for at noen andre skulle bli en leder. 
Lover og skikker hadde ingen skriftlig form, alle reglene var muntlige. 
Hvis det oppstod uenigheter blant folk og en sak ble vanskelig å løse, var 
det høvdingenes oppgave å løse saken, og de brukte sin livserfaring og 
visdom for å hjelpe. 

2. Mellomfolket
 Mellomfolket var noe midt imellom. De var verken beduiner eller byfolk. 

De valgte å bo som beduinene ute ved elver og rundt omkring i  
ørkenområdene der mat og drikke var lett tilgjengelig. Men deres boliger 
hadde lik form som byfolkets – de valgte å bygge hus. 

  Væremåten og troen deres var mest lik beduinenes.

3. Byfolket
 Disse var bosatt i byene. Den som var rik, var veldig rik, og den som var 

fattig, overlevde så vidt. Kun den sterkeste hadde rett til å overleve. Drap, 
ran og slagsmål var helt vanlig. Stammekrig var normalt blant byfolket. 
Den gikk i arv fra generasjon til generasjon. Lykkespill og fyll var 
 daglig  dags i deres kultur, men det fantes selvfølgelig også gode sjeler 
blant dem.

  Troen var litt annerledes enn den til de to andre folkegruppene. I de 
store byene hadde kristne og jøder bosatt seg. Dermed var det flere livssyn 

Arabia før islam
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blant byfolket i motsetning til hos beduinene og mellomfolket. Det fantes 
noen kristne og en del jøder (spesielt i Yathrib), men hovedsakelig var det 
flerguderi troen var basert på i byene.

Qoraysh
Profeten Ismail (Ismael) e fikk 12 sønner. De var stamfedrene til de 12 
stammene i området Hijaz. Det er landområdet i Vest-Arabia langs  
Rødehavet. Det omfatter blant annet byene Mekka, Jeddah og Medina.
 Profeten Mohammads s stamfar an-Nadrs etterkommere ble kalt 
Qoraysh. Det sies at ordet Qoraysh stammer fra qirsh. Det er den fisken i 
havet som alle fisker frykter, for den er fryktløs og spiser de ande fiskene. 
Det er nemlig «haien». Grunnen til at denne stammen ble kalt Qoraysh, var 
at den var alle de andre stammene overlegen. Denne stammen var den beste 
til å drive byttehandel, de tok seg alltid av andre og forenet folket i byen. 
 
Mekka
Mekka er Guds utvalgte by, for den fikk æren av å huse Guds hus Kaba. 
Millioner av mennesker besøker den hvert år for å utføre pilegrimsreisen. 
Mirakelbrønnen Zamzam ligger der. Men mest av alt er den hjembyen til 
profeten Mohammad s, det var der Hans Hellighet s ble født. 
 Mekkas store fordel var at den lå i en dal, og slik var den godt bevart 
mot fienders angrep. Da profeten Mohammads s tipptippoldefar Qosay ibn 
Kilab tok over som høvding i Mekka, bygde han rådhuset i byen like ved 
Kaba, på den nordlige siden. Han rådet folk til å bosette seg ved Kaba, for 
slik ville de unngå angrep fra fienden. Sikkerheten gjorde at Mekka utviklet 
seg til å bli en stor handelsby, og i tillegg hadde den alltid vært et reisemål 
for pilegrimene. 
 I denne byen skulle den siste profeten s komme. Her skulle et kall 
innledes, som så skulle spre seg over hele kloden. Et kall som har tatt bolig 
i millioner av hjerter.
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Mekka ved solnedgang. Foto: GLady. Falt i det fri (Public domain). 

 Byen Mekka. Foto: Haidan, Unsplash.
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Oppgave 1

Leseoppgave

a) Hvilke tre folkegrupper bestod Den arabiske halvøy av?

b) Hvordan bodde de tre forskjellige gruppene?

c) Hvilken tro hadde disse tre gruppene?

d) Hvorfor ble den ene stammen kalt Qoraysh, og hva stammer ordet fra?

e) Hva er det mest spesielle med byen Mekka?

Tekstoppgave

a) Finn ut hvor Den arabiske halvøy ligger, og tegn et kart. Skriv navn på 
alle landene som ligger der, og tegn flaggene deres.

b) Hvilke utfordringer tror du folk møter hvis loven bare er muntlig, og 
ikke skriftlig?
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Profeten Mohammads s komme
Det var en måneskinnsnatt i Mekka i elefantåret. Det hendte mirakuløse ting 
den natten. 
 Palasset til herskeren i Persia (Iran) ristet. Ilden som perserne pleide å 
tilbe, sloknet. Avgudsstatuene i Arabia veltet rundt Kaba. Dyrene ble rolige. 
Fuglene kvitret selv om det var natt. Himmelen glitret av lys. Alt dette  
foregikk, og folk så det skje. Folk fulgte nøye med, og de undret seg over 
hva som kom til å skje. Det fantes folk blant dem som kjente til de  
gamle hellige skriftene, det var rabbiene og munkene. De kjente godt til  
disse tegnene. De visste at disse fenomenene var Guds tegn. De visste at 
Gud var i ferd med å gi noe stort til alle som var på jorden. Tiden for  
fødselen til den forjettede profeten s som alle ventet på, hadde kommet. 
Det var den profeten s som det hadde blitt gitt gledelig budskap om i de 
gamle hellige skriftene – slik som salmene gitt til profeten Dawod (David) 
e, toraen gitt til profeten Mosa (Moses) e, og evangeliet gitt til profeten 
Isa (Jesus) e. 

Fødselen
Profeten s som alle ventet på, ble født. Den profeten s som profetene 
Mosa (Moses), Isa (Jesus), Dawod (David), Solayman (Salomo), Ibrahim 
(Abraham), Noh (Noah) og Adam f ga et gledelig budskap om. Profeten  
Mohammad s ble født i sin onkel Abo Talibs g hjem. Huset ble fylt med 
lys. Profeten Mohammads s mor Aminah j følte ingen smerte under  
fødselen – noe alle kvinner ellers gjør. Hun så heller ikke blod under  
fødselen. Profeten Mohammads s mor fødte Hans Høyhet s etter ni  
måneder. Det var ved daggry på en mandag 12. rabi al-awwal profeten  
Mohammad s ble født. Det tilsvarer 25.04.571. Profeten Mohammads s 
fødsel var et mirakel i seg selv, og det var også barndommen. Hans  
Hellighets s ansikt strålte alltid av lys, og øynene glitret. Alt ved profeten 
Mohammad s var tegn på at noe godt ville skje, og det ga håp om en bedre 
morgendag. 
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Profeten Mohammads s fødested. ©MuslimPhotos.Net & Athar Akram

Profeten Mohammads s fødested. ©Innovate Digital 
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Profeten Mohammads s komme

 Profeten Mohammads s bestefar Abd-ol-Mottalib g tok Hans 
Høyhet s i sine armer og sa: «Mitt barn, hvor velsignet du er!» Så ga han 
det velsignede barnet tilbake til moren Aminah j, og sa: «Se, Aminah, han 
ligner på sin far. Se på øynene, ansiktet og smilet. Ligner han ikke?» Moren 
Aminah j svarte: «Jo, jeg ber til Gud at du skal leve lenge så du kan glede 
deg over ham.» Etter det ga bestefar Abd-ol-Mottalib g barnet et navn som 
beskrev dette barnet best. Navnet han ga barnebarnet, var «Mohammad» 
s. For dette barnet skulle være en slik person som Herren i himmelen og  
skapningene på jorden lovpriser. Dette var et navn som skulle spre seg over 
hele verden og forandre historien for alltid.
 Bestefar Abd-ol-Mottalib g pleide å besøke svigerdatteren Aminah 
j to ganger hver dag for å se til henne og barnebarnet. 
 En dag kom han til dem og så profeten Mohammad s leke. Det  
strålende ansiktet. Bestefaren så på de små øynene til barnebarnet og smilte, 
og barnebarnet smilte tilbake. Det fikk bestefaren til å le og holde  
barnebarnet og kysse det. Han sa: «Mitt barn, du er svalende behag for mine 
øyne. Jeg ber til Gud at måtte Han bevare deg mot all ondskap.» Moren 
Aminah j så alt dette, hun smilte og var glad. Bestefaren bar barnebarnet 
og sa til moren: «Denne sønnen din har en stor skjebne i vente med Herrens 
vilje.» Da moren Aminah j hørte disse ordene, ble hun stående og tenke på 
hva svigerfaren hadde sagt om hennes sønn. Hun tenkte på hvilken framtid 
som ventet sønnen. Hun kom på noen ord hun hørte da hun nettopp var blitt 
gravid. Hun hadde nemlig hørt en stemme fra himmelen si: «Aminah! Du 
bærer på dette samfunnets mester.»
 Da hun fødte barnet, sa hun: «Jeg søker vern for ham hos den Ene 
mot enhver misunneligs ondskap!» Etter det så hun lys stråle ut av henne. 
Dette lyset gjorde palassene i Levanten synlige fra Mekka. Moren Aminah 
j husket alt dette. Hun tenkte på dette og ordene til svigerfaren. Hun tenkte 
på flere ting om framtiden: «Skal min sønn bli lederen til stammen Qoraysh, 
skal han arve sin bestefars plass? Nei, det kan ikke stemme. For det finnes 
andre i denne familien som er eldre enn ham.»
 Disse tankene fikk henne til å tenke på hvordan hun skulle oppdra 
sønnen, for sønnen var faderløs. Profeten Mohammads s far Abdollah g 
døde før Hans Hellighet s ble født. Hun ble også bekymret for om profeten 
Mohammads s bestefar og onkler kanskje ville komme til å forlate Hans 
Hellighet s. Mor Aminah j var av de adelige fra Bano Zohrah. Far  
Abdollah g var også av adelig byrd. 
 På denne tiden var det vanlig blant de av adelig byrd å sende sine barn 
med fosterfamilier til landsbyene slik at de kunne vokse opp hos beduinene. 
For i byene var det alltid mye fare på gang. Med beduinene kunne de vokse 
opp fritt og lære seg godt arabisk språk. Men fosterfamiliene krevde penger, 
og det var noe mor Aminah j ikke hadde. Det var også vanlig at  
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fosterfamiliene ikke ville ta seg av faderløse fattige barn. Dette gjorde henne 
trist. Hun satte seg ved sønnen og lurte på hva som skulle skje. 

Oppgave 2

Leseoppgave

a) Når ble profeten Mohammad s født?

b) Hva heter byen der profeten Mohammad s ble født?

c) Nevn noen av miraklene som fant sted denne natten og morgenen?

d) Hva var det mor Aminah j hørte fra himmelen?

Tekstoppgave

a) Skriv en tekst og lag en tegning om hva muslimer gjør over hele  
verden 12. rabi al-awwal hvert år, og hvorfor de markerer den dagen.

b) Fortell om en gang du deltok på en slik markering, og hva du lærte der.
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Tiden etter fødselen
Vi har lært at profeten Mohammad s stammet fra de adelige familiene 
både på mors- og farssiden. Familien til Hans Hellighet s var av de øverste 
blant stammen Qoraysh. Profeten Mohammad s hadde ikke ennå blitt født, 
faktisk sies det at da Hans Høyhet s bare hadde vært to måneder i morens 
mage, døde far Abdollah g. Men bestefar Abd-ol-Mottalib g lot ikke  
barnebarnet noen gang få den følelsen at Hans Hellighet s var faderløs. 
Han var alltid der for barnebarnet sitt. 
 Neste gang det skulle komme fosterfamilier til Mekka, ville både 
bestefaren og moren sende profeten Mohammad s med en fosterfamilie ut 
til ørkenen slik at Hans Hellighet s kunne lære det klare arabiske språket 
og vokse opp i et roligere miljø. Men ingen ville ha med seg et faderløs barn, 
for de kom ikke til å tjene penger på det. Blant fosterfamiliene var det en 
amme som var kjent for å være kjærlig og tålmodig. Hun var en anstendig 
person med god moral og et godt hjerte. Hun het Halimah as-Sadiyyah j. 
Fosterfamiliene pleide å komme til byen for å se barna til de som ville  
sende barna med dem. Disse beduinske fosterfamiliene fikk så ansvaret for 
det barnet de valgte, i mange år. 

Fosterfamiliene kommer til Mekka
Fosterfamiliene kom til Mekka, og fostermødrene som skulle amme barna, 
var ivrige etter å lete etter de rikeste familienes barn. De fikk med seg et 
barn alle sammen, mens Halimah as-Sadiyyah j kom seinere enn de andre 
og fikk ikke valgt noe barn. Hun ble veldig lei seg. Det som gjorde henne 
trist, der hun satt, var tanken på at alle de andre fostermødrene som var 
kommet til byen, kom til å vende hjem med et barn, mens hun måtte vende 
tomhendt hjem. Det var da bestefar Abd-ol-Mottalib g gikk forbi henne. 
Han var lederen i Qoraysh. Han så at hun var veldig lei seg og forstod  
hvorfor hun var så trist. Han fortalte henne om barnebarnet sitt. Han  
fortalte at hun ikke kunne vente seg noen stor lønn, for barnebarnet var  
faderløs. Halimah j begynte å tenke på dette faderløse barnet. Hun tenkte:
 • Hva ville folk si hvis hun tok med et faderløs barn?
 • Hvem skulle betale henne?
 Men så var det en tanke som ble lagt i hennes hjerte: «Hun burde ta 
med dette faderløse barnet, for det var bedre for henne enn å vende hjem 
uten noe som helst selv om dette barnet var faderløs og fattig.» Det var like 
før hun hadde vendt hjem igjen uten å ta med et barn. Hun sa til bestefar  
Abd-ol-Mottalib g at barnebarnet hans var faderløs og fattig, men  
bestefaren forklarte henne og overbeviste henne om barnebarnet. Halimah 
var ikke alene om å ta avgjørelsen, hun snakket med ektemannen: «Ved 
Gud! Jeg ønsker ikke å gå hjem tomhendt mens de andre kvinnene har med 
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seg barn! Jeg bør ta med meg den faderløse!» Ektemannen hennes sa: «Det 
er ingen fare om vi gjør det, kanskje Gud belønner oss for at vi tar ham med 
oss.» 
 Halimah j ble med bestefar Abd-ol-Mottalib g hjem til profeten 
Mohammads s mor. Hun løftet barnet, og det smilte til henne. Halimahs 
j hjerte smeltet av dette smilet. Hun følte en ro i hjertet som hun aldri  
hadde følt før. Alle bekymringene forsvant. Samtidig kjente også moren 
Aminah j seg trygg på at dette var den rette ammen som skulle ta seg av 
barnet hennes. Dette var Guds velvilje mot dem begge, at de følte en ro inne 
i seg.
 Halimah j tenkte å amme profeten Mohammad s, men hun visste  
at hun ikke hadde nok melk å gi. Hun var selv en fattig kvinne med lite 
melk. Men noe i henne sa at hun måtte amme barnet, og idet hun la barnet 
til brystet, hadde hun mer enn nok melk å gi til det nye fosterbarnet. Dette 
var enda et mirakel som hun opplevde, for hun fikk gitt bryst til både det nye 
fosterbarnet og sønnen sin, som også var et spedbarn. Før dette hadde hun 
egentlig ikke melk å gi til noen av dem. Nå ble hennes hjerte mer og mer 
sikker på valget hun hadde tatt: «Dette var et velsignet barn, og Gud kom til 
å velsigne henne og hennes familie takket være dette barnet.»
 Fostermor Halimah j reiste seg for å ta med fosterbarnet. Mor  
Aminah j spurte svigerfar Abd-ol-Mottalib g om hvor lenge hun skulle 
ha hennes Mohammad s hos seg. Bestefar svarte så lenge det ville ta for 
profeten Mohammad s å vokse opp og bli sterk nok, for meningen var 
at barnebarnet skulle bli selvstendig. Abd-ol-Mottalib g ba Halimah j 
huske på at hun en gang iblant måtte besøke ham og mor Aminah j. Både 
moren og bestefaren var fornøyd med valget av fostermor, de kysset barnet 
og sendte det av gårde. Halimah j dro derfra. Hun var også fornøyd, for 
hun visste at det var et velsignet barn hun bar på, men lite visste hun at det  
barnet var mesteren til alle Herrens skapninger.
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Oppgave 3

Leseoppgave

a) Hvor sendte byfolket barna sine i gamle dager?

b) Hva het profeten Mohammads s fostermor som ammet  
Hans Høyhet s?

c) Hvordan hadde fostermoren det da hun kom til Mekka?

d) Hva skjedde da hun ammet profeten Mohammad s?

e) Hva gjorde at fostermoren følte seg sikker på valget hun tok?

Tekstoppgave

a) Det er tre profeter som nevnes i Koranen. To av profetenes historie 
– da de var spedbarn – fortelles i Koranen, og nå har du lest noe om 
profeten Mohammads s historie som spedbarn.

•  Hvilke tre profeter tror du det er?
•  Hvilke likheter finner du i disse tre historiene?
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Tiden hos Halimah as-Sadiyyah j
Halimah j tok med seg det nye fosterbarnet og gikk fra huset til profeten 
Mohammads s mor. Halimah j holdt godt rundt det nye fosterbarnet som 
om det skulle være en verdifull skatt hun hadde oppdaget. Hun syntes det 
som hadde hendt, var merkelig, men fra dette punktet kom hun til å oppleve 
mange merkelige og underlige ting framover. 
 Da hun satte seg på eselet sitt, som hun hadde bundet som et svakt 
og haltende esel, var det med ett blitt et raskt og sterkt esel. Det var igjen 
fylt med krefter, etter å ha vært veldig svakt. Halimah j forstod fort at det 
velsignede barnet som hun bar på, også var årsaken til dette mirakelet.  
Halimah j var den som hadde kommet sist fram til Mekka. Hun var også 
den som forlot byen sist, men hun tok igjen de andre fostermødrene. De 
spurte henne: «Halimah, hvordan kan det være mulig, vi gikk jo derfra lenge 
før dere?» Halimah j pekte på det velsignede barnet og sa til dem:  
«Se på dette barnet, se på Mohammad, se hvor vakker han er!» Alle  
fostermødrene fra landsbyen hennes så på profeten Mohammad s, de så 
og undret seg over det skjønne barnet. De hadde sett alle slags barn før,  
men dette barnet var ikke som andre barn. Det var noe ubegripelig ved  
barnets ansikt, noe som ikke kunne beskrives.
 Fostermødrene ble misunnelige på Halimah j. De sa: «Vi vet hvem 
han er! Han er den fattige faderløse! Det er det barnet som ingen av oss ville 
ha, for det var så fattig og faderløs!» Halimah j svarte dem: «Ja, han er den 
fattige og faderløse Mohammad, sønn av Abdollah! Han er barnebarnet til 
lederen i Qoraysh Abd-ol-Mottalib, sønn av Hashim. Men da jeg satte meg 
på eselet med dette barnet, begynte det å løpe fort.» Hun dro i tømmene og 
fikk eselet til å løpe fortere. Eselet løp forbi alle de andre ridedyrene, og  
Halimah j kom fram til landsbyen før alle de andre fosterfamiliene.
 Da hun var framme, badet hun fosterbarnet Mohammad s og ammet 
Hans Høyhet s og la Hans Høyhet s på et teppe, det hadde tross alt vært 
en lang reise. Så satte hun seg hos sin mann og fortalte om andre ting som 
hun opplevde. «Dette barnet gråter og skriker ikke, helt fra jeg hentet det fra 
Mekka, smiler det bare.» 

Landsbyen livner opp igjen
Det var en landsby som hadde opplevd harde tider før dette barnet kom.  
Dyrene var blitt magre. Gresset hadde tørket ut. Det var ikke nok melk å få 
av buskapen, men siden dette velsignede barnet kom hjem til Halimah j, 
ble det igjen liv i landsbyen. Gresset grodde, dyrene ble fete og ga nok melk. 
Folk var glade. Helt siden profeten Mohammad s kom hjem til Halimah 
j, spredde velsignelsene seg hos henne og rundt henne. Det var det  
Halimah j og ektemannen Harith opplevde. En dag kom Harith glad og 
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fornøyd hjem og sa: «Se på geitene våre, de har så mye melk etter at  
Mohammad kom hjem til oss.» 
 Takket være dette velsignede barnet fikk Halimah j og ektemannen 
flere geiter enn alle andre i landsbyen. Aldri hadde hun og familien så mye 
melk i krukkene som på denne tiden. 
 Profeten Mohammad s vokste hjemme hos Halimah j. Bano Sads 
landsby var kjent for frisk luft og godvær. Dette området hadde også ferskt 
vann å by på, og gresset var nå grønnere enn noensinne. Her begynte  
profeten Mohammad s å leke ute sammen med fostersøskenene. Bano Sad 
var også kjente for deres veltalenhet i arabisk. Profeten Mohammad s lærte 
å snakke her. Hans Høyhet s snakket klart og godt arabisk allerede som 
liten. Hans Høyhet s begynte også å gå svært tidlig. Folket i landsbyen fulgte 
med på profeten Mohammad s og ble mer og mer forbauset for hver dag 
som gikk. Bano Sad elsket profeten Mohammad s høyt, og Hans Hellighet 
s elsket dem også. 
 Profeten Mohammads s mor Aminah j følte seg alene i Mekka 
og savnet sønnen dypt. Hun ventet på at den dagen skulle komme da sønnen 
skulle vende hjem igjen. Dette barnet var alt hun hadde. Halimah j pleide 
å sende bud til mor Aminah j iblant for å si at sønnen hadde det bra. Og 
en dag sendte Halimah j et bud til henne med en gledelig beskjed. Det var 
som om Herren hadde hørt hennes bønner. Den gledelige beskjeden var at 
sønnen hennes var frisk og var alltid glad. Hans Hellighet s pleide ikke 
å leke mye, det virket mer som om Hans Hellighet s tenkte mye på noe. 
Hans Hellighet s stilte heller ikke så mange spørsmål som barn  
vanligvis gjør. Snart skulle Halimah j ta med fosterbarnet til mor  
Aminah j i Mekka, for tiden hun skulle passe på Hans Hellighet s, hadde 
tatt slutt. Mor Aminah j kunne ikke tro det hun hørte. Hun satte seg ned 
etter å ha fått denne beskjeden. Hun var glad over å høre at sønnen hadde det 
bra. Nå ventet hun bare på det øyeblikket da sønnen skulle komme tilbake til 
henne. Hun fortalte svigerfar Abd-ol-Mottalib g om det.

Ruinene etter  
Halimah  
as-Sadiyyahs hus.  
©Innovate Digital
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Profeten Mohammad s møter mor Aminah j 
Etter at to år hadde passert, tok Halimah j fosterbarnet med seg til moren i 
Mekka. Moren og bestefaren stod klare til å ta dem imot. Det føltes som om 
de hadde ventet en evighet. Idet Halimah j kom inn, løp moren Aminah j 
til henne og tok barnet fra henne og klemte det alt hun kunne. Savnet hennes 
kan ikke beskrives. Hun kysset og kysset sønnen, og fra øynene rant det  
tårer. Hun sa: «Du er en del av mitt hjerte, du er mine øynes svalende  
behag.» Tankene hennes vandret, om bare ektemannen Abdollah g var  
her i dag for å kunne se sin sønn, men det var bare en drøm som ikke kunne 
bli oppfylt. Profeten Mohammad s tok hennes hånd og sa: «Mamma!»  
Til tross for smerten ble hun glad. Hun var veldig fornøyd med alt det  
Halimah j hadde gjort for henne og sønnen. Sønnen hennes var bare to år, 
men det virket som Hans Hellighet s var mye eldre. 
 Under dette besøket fikk Halimah j høre at det var en dødelig,  
smittsom sykdom som hadde spredd seg i Mekka i disse dager. Halimah j 
ble redd for fosterbarnet og nektet å vende hjem uten gutten. Hun sa til  
moren: «Jeg er redd for at han skal bli smittet av denne dødelige sykdommen 
som har spredd seg i Mekka.» Hun ba høflig om å få ta med profeten  
Mohammad s tilbake til Bano Sads landsby. Hun sa at hun ville bringe 
Hans Høyhet s tilbake etter at den smittsomme sykdommen hadde gitt seg 
i Mekka. Mor Aminah j så på sønnen som hun elsket så høyt. Hun løftet 
sønnen og kysset Hans Hellighet s. Hun sa til Halimah j: «Jeg betror 
ham til deg.» Halimah j dro av sted til Bano Sads landsby med profeten 
Mohammad s. Hun var veldig glad, for hun slapp å gi fra seg dette velsig-
nede fosterbarnet.

Tilbake hos Bano Sad 
Hele landsbyen hadde vært trist for at profeten Mohammad s skulle hjem 
igjen til Mekka, men da Halimah j kom tilbake med Hans Høyhet s 
i armene, livnet de opp av glede. Alle omringet Halimah j og profeten 
Mohammad s. De var kjempeglade. Halimah j var lettet og gledet seg 
over at fosterbarnet skulle bli hos henne en stund til. For hennes kjærlighet 
til dette barnet hadde blitt så sterk at hun satte Hans Hellighet s foran sine 
egne barn.
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Oppgave 4

Leseoppgave
a) Hvilke mirakler opplevde Halimah j på veien?

b) Hva skjedde med landsbyen til Halimah j da profeten Mohammad 
s kom dit?

c) Hvor mange år hadde profeten Mohammad s vært hos Halimah j 
da Hans Hellighet s dro tilbake til Mekka?

d) Hvordan var profeten Mohammad s som barn?

e) Hvorfor ba Halimah j om å få ta med profeten Mohammad s  
tilbake til Bano Sads landsby?

Tekstoppgave

a) Skriv kort om hva misunnelse er, og hvorfor man opplever det. Tror du 
det finnes flere former for misunnelse?

b) Hva lærer Koranen og hadith om misunnelse?
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Mor Aminah j går bort
Etter at profeten Mohammad s dro hjem til Halimah j for andre gang, 
begynte Hans Hellighet s å vise tegn på enda flere mirakuløse egenskaper. 
 Alle i landsbyen opplevde det. Selv om profeten Mohammad s bare 
var en liten gutt på fem år, hadde de ikke hørt noen være så veltalende og 
skarpsindig. Hans Høyhet s talte perfekt. Alle hjemme hos Halimah j og 
alle i landsbyen syntes dette var svært merkelig.

Englene kommer
En dag kom det noen kristne menn fra Etiopia til Bano Sads landsby. De så 
Halimah j med fosterbarnet hennes. De gikk bort til Halimah j og  
begynte å spørre henne ut om fosterbarnet. De spurte om navnet til Hans 
Hellighet s. Da hun fortalte dem det, kysset de Hans Høyhet s av glede 
og sa til Halimah j: «Vi skal ta dette barnet med oss til vår konge i Etiopia. 
Dette barnet er spesielt. Han har en skjebne i vente som vi kjenner til.»  
Halimah j ble redd og nektet. Hun plukket opp profeten Mohammad s  
og holdt godt rundt Hans Hellighet s og fortet seg av sted. Hun løp til hun 
var hjemme, og låste døren. Hun var redd for at de skulle ta fosterbarnet. 
 Slike merkelige hendelser og andre mirakler som fant sted, pleide 
alltid å få fosterfamilien til å være redd for profeten Mohammad s, for 
tross alt var dette velsignede barnet betrodd dem av moren Aminah j.
 Det berettes at da profeten Mohammad s var fem år gammel, var 
Hans Hellighet s en dag ute med fosterbroren og gjette geitene. Da kom 
det to menn (engler), de hadde på seg kritthvite klær, og den ene holdt en 
bolle av gull som var fylt med isvann. Så tok den ene profeten Mohammads 
s hånd og skar opp brystet til Hans Hellighet s. Engelen tok ut hjertet og 
skar det opp. Engelen tok ut en svart klump i hjertet, så renset engelen hjertet 
innvendig med isvannet. Englene gjør det Herren Gud befaler dem. 
 Fosterbroren løp til moren. Han fortalte: «Mor! Det kom to menn som 
tok vår bror, det kom to menn som tok vår bror! De tok ham og la ham ned 
og skar opp hans mage!» Halimah j kunne ikke tro det hun hørte, sønnen 
tok henne med til det stedet der de to mennene kom, men der var det ingen 
fremmede menn. Det var kun Hans Hellighet s som stod der. Halimah 
j spurte: «Hva skjedde, min sønn?» Profeten Mohammad s svarte: «To 
lysende menn kom, de la meg ned på bakken og åpnet mitt bryst. Etter det 
vasket de det, og så lukket de brystet og dro av gårde!» Halimah j så på 
brystet til Hans Høyhet s, men fant intet tegn på arr eller noe annet. Hun 
forstod ikke helt hva som hadde skjedd, men hun tok det som et tegn fra 
Herren, og innså at det var på tide å levere barnet tilbake.
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 Denne hendelsen var av Guds gaver og kjærlighet til profeten  
Mohammad s. Antallet på disse gavene og hvor stor denne kjærligheten  
er, kan ikke forstås. 

Reisen tilbake til Mekka
Den natten bestemte Halimah j og ektemannen Harith seg for å levere 
tilbake fosterbarnet og var atter en gang på vei til Mekka. De dro av sted 
mens det var mørkt, og hadde med seg barna. De dro ut i mørke for at ingen 
skulle se dem forlate landsbyen. Hele veien til Mekka holdt Halimah j fast 
fosterbarnet og kysset det. Hun var takknemlig for å ha vært en del av dette 
barnets liv og for at hun var dette barnets mor. Halimah j visste at det var 
siste gang hun kom til å holde rundt dette barnet, og derfor var hun trist.  
For denne gangen skulle hun virkelig forlate det i Mekka hos moren og 
bestefaren. Ensom og alene skulle hun vende hjem tilbake til landsbyen. 
Tårer trillet ned hennes kinn. I fem år hadde hun oppfostret profeten  
Mohammad s. Aldri så hun på Hans Hellighet s som bare et fosterbarn, 
men mer som sitt eget barn og enda mer. 
 De kom fram til Mekka ved daggry. Hun banket på mor Aminahs  
j dør. Mor Aminah j åpnet døren, men drømte hun …? For der stod  
Halimah j med hennes Mohammad s i armene. Mor og sønn smilte da 
de fikk øye på hverandre. Hans Høyhet s var kommet hjem igjen til sin mor.  
Halimah j satte Hans Høyhet s ned, og Hans Høyhet s løp til moren. 
Mor Aminahs j hjerte ble fylt med glede av dette synet. Hun ropte på 
bestefar Abd-ol-Mottalib g. Han ble også overveldet av å se barnebarnet. 
Det var et herlig, uventet besøk. Han hadde hørt mye om barnebarnet i Bano 
Sads landsby, men nå så han med sine egne øyne hvor unikt dette barnet  
virkelig var. Endelig fikk han oppleve det han hadde gledet seg til. Han 
begynte allerede å tenke på hva barnebarnet skulle utrette i samfunnet. Han 
hørte måten profeten Mohammad s snakket på, og så manerene til profeten 
Mohammad s. Ja, alt han hadde hørt om barnebarnet, var visst sant.  
Barnebarnet var sant nok fattig og faderløs, men Guds veier er uransakelige. 
 Familien satte seg ned, og fostermor Halimah j satt overfor dem, 
men hun så bare på profeten Mohammad s. Hun var glad for å ha fullført 
sin oppgave. Hun takket Gud for at Han beskyttet profeten Mohammad s, 
og for at hun klarte å levere Hans Hellighet s tilbake. Bestefaren og moren 
var også Gud takknemlige for at alt hadde gått bra. Halimah j kysset og 
klemte profeten Mohammad s en siste gang og skulle til å gå, men da  
stanset Abd-ol-Mottalib g henne og takket henne og ga henne lønn.  
Halimah j dro derfra med blandede følelser – glad, stolt og trist. Hun  
visste at hun alltid kom til å savne dette velsignede barnet, men hun godtok 
sin skjebne. 
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En reise til Yathrib
Profeten Mohammad s bodde en stund med sin mor i Mekka. Mor  
Aminah j ville ha med sønnen til Yathrib for å besøke familien sin der  
og graven til ektemannen. Yathrib er det gamle navnet på byen Medina.  
Slavepiken Omm Ayman j ble med dem på denne reisen. Bestefar  
Abd-ol-Mottalib g ble også med. 
 Framme i Yathrib møtte de profeten Mohammads s mors familie. 
Først besøkte de familien hennes fra stammen Bano an-Najjar. Der besøkte 
de også profeten Mohammads s fars grav. 
 De bodde en hel måned i Yathrib før de bestemte seg for å dra hjem 
til Mekka. På vei tilbake til Mekka ble mor Aminah j syk. De stanset opp 
ved stedet al-Abwa. Her ble mor Aminah j enda sykere og kunne ikke 
fortsette reisen hjem til Mekka. Hun forstod at avskjedens time var kommet. 
Hun ba sønnen komme nærmere: 

Måtte Gud velsigne deg, min sønn. Din far er den som ble jaget av 
døden, men takket være Gud ble han reddet, og det ble gitt 100  
kameler i hans sted. Hvis det synet jeg så var sant, vil du vokse opp  
og bli en profet for alle skapninger. Gud vil utvelge deg og gi deg 
dette profetskapet. Din stamfar Ibrahims (Abrahams) religion er den 
sanne, det er derfor Gud holdt deg unna avgudsstatuene. Alle som 
lever må dø, og alt som er ferskt må råtne. Ingenting er evig, og jeg 
holder også på å dø. Jeg har født den hellige! 

 Hans Hellighet s var seks år gammel. På en klippe begravde de 
profeten Mohammads s mor. Så gikk de ned derfra, men profeten s løp 
opp igjen til graven. Slavepiken Omm Ayman j løp etter Hans Høyhet s. 
Profeten Mohammad s klynget seg fast til morens grav og gråt: «Mor, du 
visste at jeg ikke hadde noen andre enn deg, og nå har du også forlatt meg.» 
Slavepiken tok tak i profeten Mohammad s og dro Hans Høyhet s med 
seg derfra. Hans Hellighet s gråt hele veien til Mekka. 

Et bilde av byen  
Medina tatt i 1907. 
©Islamsk  
Litteraturforening
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I bestefarens varetekt
Bestefar Abd-ol-Mottalib g tok seg av barnebarnet etter dette. Han gjorde 
alt han kunne for å fylle det tomrommet som var i livet til profeten  
Mohammad s etter å ha mistet moren. Bestefar Abd-ol-Mottalib g var 
ikke lenger bare en bestefar, men også både mor og far for profeten  
Mohammad s. Barna og barnebarna til bestefar Abd-ol-Mottalib g pleide 
å misunne profeten Mohammad s, for ingen var så høyt elsket av  
bestefaren. En av grunnene til misunnelsen var at intet barn fikk lov til å  
sitte hos bestefaren under samlinger med andre ledere, men nå satt alltid 
profeten Mohammad s ved bestefarens side. Han kunne til og med leke  
og kose med barnebarnet foran andre, noe som ikke var vanlig blant arabere. 
 Denne gleden og beskyttelsen varte heller ikke evig. Etter to år, da 
profeten Mohammad s var blitt åtte år, ble bestefaren veldig syk og lå for 
døden. Han var en leder i samfunnet. Hans lederskap ville bli arvet, men det 
som bekymret ham mest, var hvem som skulle arve omsorgen for barnebarnet. 
Han spurte etter profeten Mohammad s. Hans Høyhet s satte seg ved 
ham. Han kysset barnebarnet og strøk Hans Hellighet s over hodet. 
 En dag kom vår mester Abo Talib g, profeten Mohammads s  
onkel, inn og så sin far gråte. Han forstod ikke helt, en så modig mann  
gråter for å dø, men Abd-ol-Mottalib g forklarte at hans tid var inne.  
Det som bekymret ham, var hvem som skulle ta seg av barnebarnet  
Mohammad s etter ham, hvem skulle elske barnebarnet som han gjorde. 
Han sa: «Jeg overrekker Mohammad i din varetekt. Jeg betror ham til deg. 
Ta vare på ham som du tar vare på dine barn, for at jeg skal være tilfreds 
med deg, min sønn.» Vår mester Abo Talib g kysset farens hode og hånd.  
Tårene rant ned kinnene hans. Han lovet faren at uansett hva som skjedde, 
skulle han gjøre alt for at profeten Mohammad s skulle ha det godt og 
være glad. Etter å ha overrakt barnebarnet til sønnen Abo Talib g, overga  
Abd-ol-Mottalib g sin sjel til Herren. Igjen var profeten Mohammad s 
blitt foreldreløs. Dette var en tung dag for Hans Høyhet s.
 Vår mester Abo Talib g hadde lovet faren på tro og ære at han  
skulle passe på profeten Mohammad s. Det var hans første store prøve  
å legge bort sin egen sorg og heller gjøre det han kunne for at profeten  
Mohammad s ikke skulle være lei seg. 
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Oppgave 5

Leseoppgave
a) Hva hendte en dag da profeten Mohammad s var ute og gjette geiter?

b) Når på dagen dro Halimah j med profeten Mohammad s tilbake til 
Mekka?

c) Hvordan følte Halimah j seg da hun leverte Hans Hellighet s  
tilbake?

d) Hvor døde profeten Mohammads s mor?

e) Hva sa hun før hun døde?

f) Hvor gammel var profeten Mohammad s da Hans Høyhets s mor 
døde?

g) Hvem tok seg av profeten Mohammad s etter morens død?

h) Hvem fikk ansvaret for profeten Mohammad s etter bestefarens død?

Tekstoppgave

a) Profeten Ibrahims (Abrahams) e religion nevnes i denne teksten. 
Finn mer stoff om profeten Ibrahim (Abraham) e og hans religion/
tro. Skriv en tekst på 2 sider ved hjelp av følgende:

• Hvor ble han født, og hvor levde han?
• Hva handlet hans religion/tro om?
• Hva sier Koranen om ham?
• Giftet han seg og fikk barn?
• Kjenner du til offerhistorien?
• Hva er han kjent for å ha bygd?
• Hvilke tre store religioner stammer fra hans lære?

   





23

I onkel Abo Talibs g varetekt

I onkel Abo Talibs g varetekt
Det var tungt å miste bestefaren, for han hadde ikke bare vært en bestefar, 
men også en venn og, mest av alt, både mor og far for profeten Mohammad 
s. Men onkel Abo Talib g lot ikke dette skade profeten Mohammad s. 
Han tok Hans Hellighet s med seg hjem og oppfostret Hans Hellighet s. 
Hans kjærlighet til sin nevø var løsningen på sorgen. Onkelens kjærlighet 
gjorde opp for den kjærligheten bestefaren hadde vist. Han gjorde alt for å 
oppfylle løftet han hadde gitt til sin far. Dette var hans livsoppgave, nemlig å 
ta seg av profeten Mohammad s og sørge for at Hans Hellighet s hadde det 
bra. Vår mester Abo Talib g elsket nevøen mer enn sine egne barn. Han  
opplevde også ting som fostermor Halimah j opplevde. Vår mester Abo  
Talib g hadde en stor familie å forsørge, og det gjorde at han var fattig, 
men etter at nevøen hadde flyttet hjem til ham, opplevde han ikke  
fattigdommen lenger. Handelen hans gikk bedre enn noensinne, og han  
hadde aldri tjent så mye penger som nå. Han begynte å bli mer og mer kjent 
for dette. Vår mester Abo Talib g skjønte fort at dette barnet var årsaken 
til alt det gode som hadde hendt ham sånn plutselig. 
 Profeten Mohammad s fikk en spesiell plass i onkel Abo Talibs g 
hjerte. Hvis onkel Abo Talib g var hjemme, nektet han at nevøen skulle 
sove noe annet sted enn ved siden av ham. Hver gang han reiste ut, tok han 
med nevøen. Man så ikke onkelen gå ut av huset uten at nevøen holdt ham  
i hånden. Onkelens kone Fatimah j var også like kjærlig og god mot  
profeten Mohammad s. Hun var også like engasjert i å ta vare på profeten 
Mohammad s som ektemannen sin. 
 Da hun døde, og profeten Mohammad s var en voksen mann, gråt 
Hans Høyhet s sine modige tårer, for hun var som en mor for Hans Høyhet 
s. Profeten Mohammad s gikk ut til folket den dagen og sa: «Min mor, 
Fatimah, har gått bort.» Profeten Mohammad s ga henne sin skjorte som 
liksvøp, det var et tegn på nærhet og kjærlighet. 
 Onkel Abo Talibs g løfte skulle vise at han faktisk overgikk sin far 
i å elske og beskytte profeten Mohammad s. Den kjærligheten som han 
viste profeten Mohammad s, gjorde at Hans Hellighet s elsket barna til 
vår mester Abo Talib g som sine egne brødre og søstre. 

Noen av profeten Mohammads s vaner
Vår mester Abo Talib g og familien ble påvirket av profeten Mohammads 
s gode væremåte og oppførsel. De opplevde profeten Mohammad s som en 
som alltid smilte og var hjelpsom, og aldri opplevde de Hans Høyhet s som 
en sint person eller en som ikke ville være god mot andre. De så heller ikke 
profeten Mohammad s være ond mot noen hvis noen sa eller gjorde noe 
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ondt mot profeten Mohammad s. Hans Høyhet s var alltid tilfreds med det 
Gud ga, om det var mye eller lite. Hvis ting ble vanskelig, var Hans Høyhet s 
tålmodig. Profeten Mohammad s avslo ikke noe av maten de serverte Hans 
Høyhet s. Hans Høyhet s spiste ikke alene, for det var alltid profeters vane 
å dele med andre. Derfor spiste profeten Mohammad s sammen med 
familien til onkelen Abo Talib g. De så også at profeten Mohammad s 
ikke gikk ut av huset uten å se godt ut. Folk i Mekka snakket om denne 
eksemplariske gutten som bodde hos vår mester Abo Talib g, de ønsket  
seg også en slik sønn som alltid var høflig, respektfull og god. 
 Profeten Mohammad s var aldri til byrde for onkelen. Hans Høyhet 
s arbeidet hardt for å hjelpe onkelens familie. Profeten Mohammad s 
gjette geitene til familien og reiste med onkelen på handelsreiser.

En reise til Levanten og møtet med munken Bahira 
En kveld ble det kjent at onkelen Abo Talib g og vennene hans skulle reise 
til Levanten for byttehandel. Profeten Mohammad s ville også bli med på 
denne reisen, men onkel Abo Talib g var bekymret for at det var en lang 
og tung reise som kunne være farlig for nevøen. Det hadde flere av hans  
venner advart ham om. «Det er en lang og tøff reise som bare modige menn 
kan begi seg ut på», sa de til vår mester Abo Talib g. Hans Hellighet s 
var likevel bestemt på å være med, og til slutt ga onkelen seg. Han sa til  
vennene sine: «Ved Gud, jeg må ta ham med meg, for han er aldri så langt 
borte fra meg, og heller ikke er jeg noen gang så langt borte fra ham.» 
 Neste morgen dro de av sted fra Mekka. Profeten Mohammad s var 
12 år gammel på den tiden. 
 Onkel Abo Talib g holdt godt øye med nevøen. Hver gang han følte 
at nevøen var sliten, ba han alle ta seg en hvilepause. Han ville ikke at noe 
skulle skje nevøen. 
 Reisen var virkelig så tung som vennene hadde advart om. Etter å ha 
reist lenge var de endelig framme i Levanten. De kom til en by som heter 
Bosra. Der lot de kamelene hvile. De stanset ved en oase som ikke var så 
langt unna et kloster. Klosteret var styrt av en kristen munk. Han var kjent 
for sin kunnskap. Han het Bahira. Bahira hadde fulgt med på denne  
handelskaravanen helt siden han fikk øye på dem. Han hadde sett underlige 
ting. Han så at en skinnende sky lå over handelskaravanen. Den skygget dem 
mot solens hete. Og ikke nok med denne skinnende skyen, trærne langs  
veien bøyde seg også. «Dette er ingen vanlig handelskaravane», tenkte han, 
for han hadde lest i de gamle hellige skriftene at et av tegnene på den siste 
profeten s skulle være en sky som ville skygge Hans Hellighet s mot solens 
hete. Han skyndte seg ut før handelskaravanen gikk videre, og spurte dem om 
han kunne beverte dem denne kvelden. Dette var uvanlig for Mekka-folket, for 
ingen hadde tilbudt dem det før. De takket ja til munken Bahira.
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 Bahira serverte dem et herlig måltid mens han betraktet dem nøye, 
men han så ikke det han så gjerne ville se. «Er alle her, eller mangler det 
noen?» spurte han dem. De svarte: «En gutt mangler, men han passer på 
kamelene.» Bahira ble ivrig og sa at de måtte hente gutten også. Da profeten 
Mohammad s kom, og Bahira fikk se Hans Hellighets s oppførsel,  
manerer og utseende, tenkte han at dette måtte være den han ville se.  
Bahira satte seg hos profeten Mohammad s og begynte å stille noen  
spørsmål. Hans Høyhet s svarte på dem alle. Bahira ville bli sikker i sin 
sak. Han sa: «Sverg på statuene i Mekka.» Hans Hellighet s så på ham og 
sa: «Du kunne ikke ha bedt meg om noe verre!» Han løftet skjorten til  
profeten Mohammad s og så profetseglet på ryggen til Hans Høyhet s.  
Bahira var sikker, men en liten ting plaget ham, for den ene mannen  
oppførte seg som om han var faren til profeten Mohammad s, og Bahira 
hadde lest at den siste profeten s skulle være foreldreløs. Han spurte  
onkel Abo Talib g: «Hvem er denne gutten?» Onkelen svarte: «Det er min 
sønn!» Bahira ble rød i ansiktet. Han sa: «Det du sier, er ikke sant! Denne 
guttens far døde da hans mor bar ham i sitt liv, og moren døde da han var 
seks år gammel og etterlot ham som foreldreløs.» Vår mester Abo Talib g 
ble overrasket over det han hørte. Han sa: «Ja, det stemmer, han er ikke min 
sønn, men min nevø. Men hvordan vet du alt dette?» Bahira svarte: «Alt dette 
vet jeg fra de gamle hellige skriftene. Denne nevøen din har en stor skjebne i 
vente.» Han sa til vår mester Abo Talib g at han ikke måtte ta med nevøen 
videre i riket, for tegnene på profetskapet var så tydelige at han fryktet at  
fiendene ville drepe Hans Hellighet s av misunnelse. Vår mester Abo Talib 
g lyttet til munkens advarsel og sendte profeten Mohammad s hjem.
 Denne advarselen gjorde at vår mester Abo Talib g ble ekstra 
varsom og påpasselig når det kom til å passe på profeten Mohammad s. 
Han ble alltid med Hans Hellighet s overalt. Profeten Mohammad s  
vokste opp hos onkelen Abo Talib g. 

Klosteret til  
munken Bahira. 
©Alamy Stock Photos
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Oppgave 6

Leseoppgave
a) Hva het onkelen som tok seg av profeten Mohammad s etter  

bestefarens død?

b) Hvor gammel var profeten Mohammad s da Hans Hellighet s reiste 
til Levanten med onkelen?

c) I hvilken by stanset de?

d) Hva het munken de møtte der?

e) Hvilke tegn var det munken så?

f) Hvordan visste munken at profeten Mohammad s var en profet?

g) Hva fryktet munken at fiendene skulle gjøre mot Hans Høyhet s?

Tekstoppgave

a) Hva vet du om sonnah? Besvar følgende:
• Hva betyr ordet?
• Hvem sin livsførsel snakker vi om?
• Kjenner du til sonnahs to kjente former?
• Kan du forskjellen mellom dem?

b) I Koranen står det at profeten Isa (Jesus) e fortalte om at det vil  
komme en profet etter ham. Skriv om det ved hjelp av følgende:

• Hvem var den profeten?
• Fantes det profeter mellom profeten Isa (Jesus) e og den  
    kommende profeten?
• Tror du det finnes flere profetier av profeten Isa (Jesus) e  
    om den profeten som skulle komme etter ham, i Bibelen?
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Ungdomstiden
Ungdomstiden er en tid som er viktig for alle. Denne tiden inneholder både 
glede og sorg, fritid og lek og moro. I Mekka likte folk å feste og more seg, 
og ungdommene var med på å feste sammen med de eldre. Profeten  
Mohammad s vokste opp i dette samfunnet der det var vanlig å ruse seg 
og tilbringe natten i den tilstanden, men profeten Mohammad s så ingen  
nytte i denne måten å tilbringe livet på. Gud hadde ikke sendt profeten  
Mohammad s for å sløse livet bort på nytteløs festing eller fornøyelse. 
Hans Hellighet s var ofte opptatt av å se på og reflektere over hvordan folk 
rundt Hans Høyhet s tilbrakte livet. Hans Høyhet s var alltid engasjert i 
å tenke på hvordan man kunne forbedre livet til de som ikke hadde det bra 
i samfunnet, og hvordan folk kunne leve i harmoni med hverandre, slik at 
livet kunne være godt og stabilt for alle. Profeten Mohammads s hjerte  
var alltid sikker på at det fantes en høyere allmakt som stod bak universets 
tilblivelse og eksistens. Profeten Mohammad s tilba ikke avgudsstatuene, 
for Hans Høyhet s tilhørte Ibrahim-folket (Abraham-folket) i Mekka.  
Dette var det folket som alltid trodde på Ibrahim-læren (Abrahamslæren: 
monoteismen – troen på én Gud), den læren som hadde gått i arv siden  
profeten Ibrahims (Abrahams) e sønn, profeten Ismail (Ismael) e, bosatte 
seg i Mekka. Profeten Mohammad s sverget aldri på avgudsstatuene.
 Profeten Mohammad s levde et rolig liv som ungdom. Det var ikke 
en vanskelig tid for profeten Mohammad s. Hans Hellighet s så nøye på 
hvordan enkelte blant folket moret seg, mens andre hadde det dårlig. De som 
moret seg, festet vilt, drakk mye alkohol og var fornøyde. På en slik tid var 
profeten Mohammad s i et samfunn som var druknet i synd og umoral. 
Det var derfor de kalte Hans Hellighet s «den pålitelige», for Hans  
Hellighet s var bedre enn dem når det gjaldt moral, oppførsel og å holde 
seg unna dårlige vaner, og mest av alt en ærlig person. Alle i Mekka hadde 
stor respekt for profeten Mohammad s.

Handelsmann hos vår mor Khadijah bint Khowaylid j
Profeten Mohammad s arbeidet som handelsmann. Hans Hellighet s 
var ærlig mot kundene. Hans Hellighet s lurte ingen ved å skjule mangler 
ved varen, Hans Hellighet s opplyste kunden om tingen som den var. Det 
hendte slik at en dag ble onkel Abo Talib g syk. Han kunne ikke reise for 
å byttehandle mer. Profeten Mohammad s visste at varene ikke bare kunne 
stå, for onkelen hadde mange barn og var avhengig av inntekt. Hans Høyhet 
s måtte ut og lete etter arbeid for å kunne forsørge seg selv og familien  
til onkelen. Hans Høyhet s dro av sted for å finne arbeid. Onkelen foreslo 
at profeten Mohammad s skulle dra til en rik dame i Mekka som het  
Khadijah bint Khowaylid j. Hun var den største handelskvinnen i Mekka. 
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Hun hadde alltid selgere som dro til Levanten og byttehandlet der for henne. 
Hun ga selgerne lønn etter prestasjon. Onkel Abo Talib g mislikte å sende 
profeten Mohammad s til Levanten, for han husket advarselen til munken 
Bahira. Det fantes fiender der ute som han ikke visste hvem var, men dette 
var en vanskelig tid. Han var syk og led, derfor kunne han ikke arbeide, og 
familien måtte forsørges. Onkelen ba profeten Mohammad s om å dra til 
vår mor Khadijah j for å arbeide, om det så innebar å dra til Levanten.  
Han sa til nevøen: «Dra av gårde til Khadijah, hun kommer til å foretrekke 
deg framfor alle når hun ser hvor moralsk, renhjertet og pålitelig du er.» 
Men profeten Mohammad s syntes ikke det var passende å dra til henne. 
Da vår mor Khadijah j fikk høre om det, sendte hun bud til Hans Hellighet 
s for å spørre om Hans Hellighet s ville arbeide for henne.
 Da gikk profeten Mohammad s til henne. Hun sa at hun ville sende 
Hans Hellighet s med varene hennes til Levanten. Hun lovet å gi Hans  
Hellighet s dobbelt så mye lønn som det hun ellers ga sine handelsmenn, 
men det var hvis Hans Hellighet s klarte å lykkes på denne reisen. 
 Profeten Mohammad s gjorde seg klar til å reise. Det var en vakker 
vårdag da handelskaravanen ledet av profeten Mohammad s dro av sted 
fra Mekka til Levanten. Det var første gang profeten Mohammad s ledet 
en handelskaravane. Vår mor Khadijah j sendte med tjeneren Maysarah. 
Han skulle følge med på denne unge nevøen til Abo Talib g. 
 Handelskaravanen reiste gjennom ørken og fjellpass. Reisen var tung 
og vanskelig. Til slutt nådde de fram til utkanten av Bosra. Profeten  
Mohammad s bestemte seg for at de skulle hvile i byen. Handelskaravanen 
fra Mekka stoppet for å hvile ved et kloster. Det var nemlig det samme  
klosteret der profeten Mohammad s hadde stanset sammen med onkel Abo 
Talib g den gang Hans Hellighet s var en ung gutt. 
 Alle mennene gikk i nærheten av klosteret for å hvile, mens profeten 
Mohammad s valgte å hvile i skyggen av et tre, ikke langt unna klosteret.  
I klosteret var det en munk som var kjent som Nastaura (Nestor). Da han 
fikk øye på profeten Mohammad s i skyggen av treet, spurte han  
Maysarah, tjeneren til vår mor Khadijah j: «Hvem er den unge mannen 
som hviler i treets skygge? Han kom ikke hit for å sitte med oss?» Maysarah 
svarte: «Dette er en mann fra Mekka som tilhører stammen Qoraysh. Han 
heter Mohammad.» Dette svaret overrasket Nastaura (Nestor). Han sa:  
«Dette er den ventede profeten! Den profeten som de hellige skriftene og 
den guddommelige loven har gitt det gledelige budskapet om.» 
 Etter at handelskaravanen hadde fått hvilt seg, satte de kursen mot 
markedsplassen i Bosra. Profeten Mohammad s solgte varer fra Mekka og 
kjøpte ting fra Levanten. 
 Hans Hellighet s vendte tilbake til Mekka med handelsvarene.  
Profeten Mohammad s var den handelsmannen som var mest suksessfull 
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både under denne handelsreisen og de tidligere. Ingen av de andre  
handelsmennene fra Mekka hadde gjort det så bra før. Da vår mor Khadijah 
j fikk se gevinsten, ble hun veldig glad over og fornøyd med at profeten  
Mohammad s hadde lyktes under denne handelsreisen. Hun begynte å stole 
mer på profeten Mohammad s. Da Maysarah fortalte henne om hvor ærlig 
og rettskaffen profeten Mohammad s var, og ikke minst hvor god moral 
og oppførsel Hans Hellighet s hadde under kjøp og salg, og om det munken 
Nastaura (Nestor) hadde fortalt ham, ble vår mor Khadijah j fullstendig 
overveldet. Hun ønsket nå at profeten Mohammad s for alltid skulle være 
ved hennes side. Hun ville at Hans Hellighet s skulle passe på hennes  
eiendom og lede hennes handelskaravaner. Hun hadde alltid trengt og alltid 
hatt behov for en sånn pålitelig og sterk ung mann som også var modig og 
rettvis. Hun hadde ikke opplevd dette før, men nå hadde hun muligheten. 
Hun rådførte seg med tjeneren Maysarah. Han sa: «Frue, Mohammad er 
ikke som andre unge menn i Mekka. Mohammad er en man kan stole på!» 
 Profeten Mohammad s kom til vår mor Khadijah j for å fortelle 
om det som hadde hendt under handelsreisen, og om kjøp og salg. Vår mor 
Khadijah j ble glad for at hun fikk høre om alt som hadde skjedd under 
kjøp og salg av varene hennes. Hun ga Hans Hellighet s det dobbelte av 
det de andre fikk, for det var det hun hadde lovet. Profeten s gikk til  
onkelen Abo Talib g og fortalte om det som hadde hendt under  
handelsreisen, og om hvor stor fortjenesten hadde vært. Hans Høyhet s 
fortalte også om hvor høyt vår mor Khadijah j prissatte denne innsatsen. 
Onkel Abo Talib g ble veldig glad. «Sa jeg ikke til deg, min sønn, at  
Khadijah kom til å bli veldig fornøyd med deg?» sa onkelen. 
 Vår mor Khadijah j var en enestående kvinne i Mekka-samfunnet. 
Ingen kvinne var så suksessrik som henne. Hun var en ærbar kvinne i et 
samfunn der folk flest var uærlige og umoralske.
 Hun tenkte på det hun hadde sett og opplevd. «Hva er det som  
kommer til å skje med denne ungen mannen? Er det mulig det Maysarah 
sier?» var noe hun tenkte på. Hun visste at hele Mekka kalte Hans Hellighet 
s «den pålitelige». Vår mor Khadijah j tenkte og tenkte, og til slutt satt 
hun igjen med én ting i hjertet: Tilliten og forundringen hadde forvandlet 
seg til kjærlighet og respekt.  
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Oppgave 7

Leseoppgave
a) Beskriv profeten Mohammad s som ung mann i motsetning til de 

andre unge i Mekka på den tiden.

b) Hvilket yrke hadde profeten Mohammad s i ungdomstiden?

c) Tilba eller sverget profeten Mohammad s til eller ved avgudsstatuene 
noen gang?

d) Hvem reiste til Levanten for å holde øye med profeten Mohammad s?

e) Hva fortalte Nastaura (Nestor)? 

f) Lyktes profeten Mohammad s under handelsreisen, og hva førte det 
til?

Tekstoppgave

a) I denne delen av historien lærer vi om å holde seg unna det man ikke 
vil, eller det som ikke er riktig å gjøre. Tenker du at det er lett å holde 
seg unna det man ikke vil eller bør gjøre?

b) Finn ut mer om tidsfordriv. Er det nyttig eller unyttig? Gi eksempler på 
hva som kan være tidsfordriv.

   



31

Profeten Mohammad s gifter seg med vår mor Khadijah j

Profeten Mohammad s  
gifter seg med vår mor Khadijah j

Vår mor Khadijah j var veldig fornøyd med at profeten Mohammad s 
hadde lyktes på handelsreisen til Levanten. Hun var også glad for at hun 
hadde funnet en person som hun ønsket å dele livet med. Hun klarte ikke 
å skjule følelsene, så hun fortalte det til venninnen Nafisah bint Omayyah 
j. Nafisah j ønsket at venninnen hennes skulle være glad. Hun visste 
også hva hun trengte å gjøre for at venninnen skulle bli glad. Nafisah j sa: 
«Overlat denne saken til meg, jeg skal snakke med Mohammad.»
 Det første Nafisah j gjorde, var å gå til profeten Mohammad s. 
Hun spurte: «Kjære Mohammad, hvorfor gifter du deg ikke?» Hans Høyhet 
s svarte: «Jeg er fattig, jeg har ikke råd til å gifte meg.» Nafisah j  
fortsatte: «Hvorfor gifter du deg ikke med vår frue Khadijah, datter av  
Khowaylid. Hun er en nobel, ærbar og rik kvinne. Hun bryr seg ikke om 
penger. Det hun bryr seg om, er god moral og pålitelighet og hvor ærbar en 
person er.» Profeten Mohammad s sa at det var mange rike menn som 
tidligere hadde fridd til henne, men hun hadde sagt nei. Hvorfor skulle hun 
si ja til profeten Mohammad s? Nafisah j skyndte seg å si: «Hvis du vil 
gifte deg med henne, så lar du denne saken være opp til meg. Jeg skal løse 
den.» Hans Hellighet s ble enig med henne, men tenkte at vår mor  
Khadijah j også måtte ville det. 
 Nafisah j hadde ingen tid å miste. Hun løp fra profeten Mohammads 
s hus til vår mor Khadijah j. Hun kunne fortelle henne den gledelige 
nyheten om at profeten Mohammad s ønsket det samme som henne. Det 
gjorde vår mor Khadijah j veldig glad. Hun sendte bud til Hans Hellighet 
s og ba om at Hans Hellighet s skulle komme til henne. Da profeten  
Mohammad s kom til henne, sa hun: «Jeg ønsker å gifte meg med deg  
fordi vi er av samme slekt og for den respekt du har blant folket og din  
pålitelighet, gode moral og sannferdighet.» Vår mor Khadijah j stammet 
fra en god slekt og var den rikeste kvinnen i Mekka. Alle mennene i Mekka 
ønsket å gifte seg med henne, men hun valgte en ung mann – profeten  
Mohammad s – som ikke var rik, men stammet fra en god slekt, og på 
grunn av Hans Hellighets s personlighet. Det var også en aldersforskjell 
mellom henne og profeten Mohammad s. Hun var 15 år eldre enn Hans 
Hellighet s. 
 Profeten Mohammad s gikk til onklene sine for å søke råd. Alle 
syntes det var en storartet nyhet og var enige om at profeten Mohammad s 
burde gifte seg med henne. 
 Amr ibn Asad, onkelen til vår mor Khadijah j, fikk æren av å gi 
bort bruden, for vår mor Khadijahs j far levde ikke lenger. Onklene til 
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profeten Mohammad s, Abo Talib og Hamzah k, og andre slektninger 
var med Hans Hellighet s. Begge slektene samlet seg hos vår mor  
Khadijah j.
 Onkel Abo Talib g reiste seg og sa noen ord. Han priste Gud og sa: 
«Ingen mann kan veies mot min nevø Mohammad, sønn av Abdollah, for 
han er bedre enn alle selv om han eier lite, men man bør vite at eiendeler er 
noe som kommer og går. Dere kjenner til Mohammads slekt. Han har fridd 
til Khadijah, datter av Khowaylid, og gitt henne så og så mye i brudegave. 
De ønsker å gifte seg med hverandre.» Så satte onkelen Abo Talib g seg. 
 Nå var det fetteren til vår mor Khadijah j som reiste seg for å vie  
brudeparet. Han het Waraqah ibn Naufal g og var en skriftlærd, han kjente 
godt til de gamle hellige skriftene. Han sa: «All lovprisning tilhører Gud, 
Han som gjorde oss av Ibrahims (Abrahams) barn og foretrakk oss over 
alle mennesker. Vi er arabernes ledere og anførere. Alle dere er verdige det. 
Ingen fornekter deres overlegenhet og ære. Vi ønsker å knytte våre bånd til 
deres familie og ære. Vær vitner, dere Qorayshs høvdinger, til at jeg gifter 
Khadijah, datter av Khowaylid, med Mohammad, sønn av Abdollah, med 
så og så mye i brudegave.» Alle i forsamlingen var vitner til det, og slik ble 
vielsesseremonien fullført.
 Vår mor Khadijah j ba profeten Mohammad s om å slakte to kameler 
og dele ut kjøttet til de fattige i byen. Profeten Mohammad s gjorde det.  
Onkel Abo Talib g var både stolt og glad. Nevøen hans hadde giftet seg,  
og han hadde innfridd en stor del av løftet han ga sin far. Profeten Mohammad 
s var 25 år på denne tiden, og de troendes mor Khadijah j var 40 år. 
 Profeten Mohammad s og vår mor Khadijah j levde lykkelig 
sammen. Hans Hellighet s giftet seg ikke på nytt før hun døde. Hun var 
mor til alle barna til profeten Mohammad s utenom Ibrahim e. Han var 
sønn av de troendes mor Mariyah al-Qibtiyyah j, som Profeten Mohammad 
s giftet seg med lenge etter at de troendes mor Khadijah j døde. Barna 
profeten Mohammad s og de troendes mor Khadijah j fikk, het:  
Al-Qasim, Abdollah, Zaynab, Roqayyah, Omm Kolthom og Fatimah l. 
 Alle barna til profeten Mohammad s døde mens Hans Hellighet s 
levde, utenom datteren Fatimah j. Hun giftet seg med profetens s fetter, 
vår velynder Ali g. De fikk tre barn sammen: Al-Hasan, al-Hosayn og 
Zaynab l. Profeten Mohammads s datter Fatimah j døde noen  
måneder etter Hans Høyhets s bortgang.

Den første til å tro 
De troendes mor Khadijah j var den første til å tro på profeten Mohammad 
s da Hans Høyhet s ble befalt å offentliggjøre profetskapet. Hun stod  
alltid ved profeten Mohammads s side og satset alt hun eide for troen. 
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 Første gang profeten Mohammad s fortalte de troendes mor  
Khadijah j om at Gud hadde åpenbart Koranens ord for Hans Hellighet s, 
svarte hun med å si: «Ta imot det gledelige budskapet og vær stø! Ved Han 
som har Khadijahs sjel i Sin hånd, er jeg i håp om at De er profeten til dette 
samfunnet.»
 Hun gjorde så mye for troen at Gud befalte profeten Mohammad s å 
gi henne gladmeldingen om at det ventet henne et palass med perlesøyler 
i paradiset, der det verken skulle være bråk eller noe ubehagelig. 
 En gang kom engelen Jibril (Gabriel) e og sa til profeten Mohammad 
s: «Framsi fredshilsenen til Khadijah fra Herren!» Profeten Mohammad 
s sa til vår mor Khadijah j: «Dette er Jibril (Gabriel), han framsier  
fredshilsen til deg fra Herren.» Hun sa: «Gud er freden selv og fra Ham 
kommer freden – fred være med Jibril (Gabriel).»
 Profeten Mohammad s tenkte mye på den tiden Hans Hellighet s 
tilbrakte med de troendes mor Khadijah j, og lengtet tilbake til den tiden. 
 Profeten Mohammad s sa om de troendes mor Khadijah j: «Hun 
trodde på meg den gang folk fornektet meg. Hun stadfestet meg den gang 
folk forsverget meg. Hun hjalp meg med eiendommen sin den gang folk  
forbød det for meg.» 
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Oppgave 8

Leseoppgave
a) Hvem hjalp de troendes mor Khadijah j med å fri til profeten  

Mohammad s?

b) Hva var det onkel Abo Talib g sa under bryllupstalen?

c) Hvem var det som viet profeten Mohammad s og de troendes mor 
Khadijah j?

d) Hva het barna til profeten Mohammad s og de troendes mor  
Khadijah j?

e) Hvorfor hadde de troendes mor Khadijah j en spesiell plass i profeten 
Mohammads s hjerte?

f) Hvem var den første til å tro på profeten Mohammad s?

Tekstoppgave

a) Finn ut mer om troen i religionen islam. Lag en presentasjon om troen 
ved hjelp av følgende:

• Søylene i troen
• Hva definerer de forskjellige søylene?
    - Bruk bilder/illustrasjoner
    - Ifølge islam tegner vi ikke Gud, profeter eller engler.
    - Husk å vise til kilden/-e du bruker.

b) Skriv hvilke islamske bryllupstradisjoner du finner i teksten.
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Qoraysh krangler om den svarte steinen
Profeten Mohammad s var kjent for sin gode moral og vennlighet i  
Mekka. Alle visste at denne unge mannen var en rettferdig og omsorgsfull 
person. Det var fordi de så at Hans Hellighet s alltid anstrengte seg for å 
skvære opp og megle mellom folk i Mekka. Hans Hellighet s deltok i å 
løse andres problemer, og foreslo alltid gode løsninger som kunne føre til 
vennskap og fred hvis folk i Mekka kranglet om en sak. 
 En gang hendte det at Mekka ble rammet av en kraftig oversvømmelse. 
Den skadet Kabas vegger, og noen av mursteinene falt av. Da Qoraysh så 
dette, ble de livredde for at Kaba var blitt skadet. «Var dette tegn på straff 
fra oven?» tenkte Qoraysh. Fire stammer samlet seg for å diskutere det som 
hadde hendt med Kaba, og hvordan de skulle reparere skadene. Etter at de 
hadde tenkt lenge på saken, ble de enige om å rive hele bygningen og bygge 
den på nytt. De ville unngå at bygget skulle bli utsatt for en ny fare. 
 Mens alt dette pågikk i Mekka, var det en båt som dundret inn på 
kysten i Jeddah. Båten krasjet og ble knust. Båteieren var en handelsmann 
fra Østromerriket. 
 I Mekka fikk Qoraysh høre at det var kommet en kristen handelsmann 
fra Egypt. Denne mannen het Baqom. Qoraysh sendte al-Walid ibn al- 
Moghirah til Jeddah for å kjøpe de plankene som var igjen av båten. I tillegg 
spurte de egypteren i Mekka om hjelp. De ville at han skulle bruke plankene 
fra båten til å lage taket til Kaba for dem. 
 Da Qoraysh begynte å rive det Hellige huset Kaba, var det en mann 
blant dem som tok en stein fra Kaba, men den spratt ut av hendene hans og 
satte seg tilbake på sin plass. Mannen snudde seg og så på folket som var 
der. Han sa til dem: «Å, Qoraysh! Bygg dette huset med bare rene og lovlige 
penger! Ikke bruk penger tjent på prostitusjon, penger tjent gjennom åger 
eller penger tjent ved å være ond mot noen andre!» Qoraysh hørte på det han 
hadde å si. De fulgte strengt med på at folk avså kun det som ble ansett som 
rene og lovlige penger for å støtte gjenoppbyggingen av Kaba. Hver stamme 
fra Qoraysh fikk en side å bygge slik at alle skulle få like mye del i å bygge 
det Hellige huset, men folk var redde for å rive ned det Hellige huset. En 
mann stilte seg opp og sa til dem: «Å, Qoraysh! Har dere glemt hva som 
hendte med Abrahah og hæren hans den gang de prøvde å knuse Kaba?» Det 
gjorde at alle ble redde, og hele byggeplanen stoppet opp. Ingen våget å være 
den første til å rive Kaba. Det var da al-Walid ibn al-Moghirah forklarte: 
«De ville knuse og vanære Kaba av hat og fiendskap, men dere vil jo bare 
ordne det som har blitt ødelagt.»
 Da våget han selv å være den første. Han plukket opp sleggen og 
begynte å rive Kaba. Idet han slo det første slaget, sa han: «Gud, vi vil ikke 
noe annet enn godt!» Da folk så ham gjøre dette, sa de til hverandre: «Vi ser 
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– hvis han blir rammet av en ulykke, skal ikke vi rive noe som helst av Kaba 
og la den stå som den er. Men hvis ikke det skjer ham noe, da er Gud tilfreds 
med det vi er i ferd med å gjøre, og vi skal hjelpe ham med å rive.» 
 Al-Walid fortsatte å rive fram til kvelden, og folk stod og så på ham. 
De ventet for å se hva som ville skje med ham. Etter hvert gikk alle hjem, 
for de var sikre på at ulykken nok snart ville ramme al-Walid.
 Neste morgen våknet folk og fortet seg til Kaba for å se hva som hadde 
hendt med al-Walid. Der så de al-Walid være tidlig oppe og stå på med å 
rive ned Kaba. De ble overrasket over å se at intet hadde hendt ham. Da tok 
alle tak i et redskap for å bli med på å rive ned det gamle bygget som var 
blitt skadet, slik at de kunne gjenoppbygge et nytt. Hver klan arbeidet med å 
rive sin side. Bano Abd Manaf og Bano Zohrah hadde fått ansvar for å rive 
ned den delen der døren var. Bano Makhzom fikk siden mellom det svarte 
hjørnet og det jemenittiske hjørnet av Kaba. Bano Jamh og Bano Sahm fikk 
baksiden av Kaba, som er mellom det syriske og det jemenittiske hjørnet.  
De som fikk ansvar for å ta ut den svarte steinen, var Bano Abd-id-Dar, 
Bano Asad og Bano Adi. 
 Da de var ferdige med å rive det som skulle rives ned, begynte de å 
bygge det opp på nytt. Hver stamme hentet de nye steinene hver for seg. Så 
begynte de å reise den nye veggen. De stod på og arbeidet hardt. Det at de 
samarbeidet godt, gjorde at de klarte å gjenoppbygge det Hellige huset fort. 
Alt som gjenstod, var den svarte steinen som sitter i et av hjørnene på Kaba. 
Denne steinen sitter i det nærmeste hjørnet ved døren – til venstre for den. 
Nå oppstod det plutselig bråk. Alle ville ha æren av å sette inn hjørnesteinen. 
Alle glemte at de hadde fått en side hver som de skulle rive og gjenoppbygge. 
I fire netter kranglet de om dette. Det var like før det oppstod krig mellom 
klanene i Mekka. Bano Abd-id-Dar og Bano Adi inngikk en allianse om at 
de skulle kjempe sammen mot de andre hvis det brøt ut krig. Det ble så ille 
at alle klanene gjorde seg klar til å krige mot hverandre for å kunne få æren 
av å sette den svarte steinen på plass. 

Den pålitelige avgjør
Mens dette pågikk og hatet bare vokste, kom det en gammel mann som var  
av de eldste av Qoraysh. Han foreslo en løsning på dette uløselige problemet.  
Forholdet mellom klanene var anspent. Den gamle foreslo: «Å, folket 
Qoraysh! La det være slik at den første som kommer inn i helligdommen, 
skal avgjøre det dere strides om!» Alle sa seg enige i det han foreslo.  
Forslaget hans gjorde dem glad. Det var et vist forslag. De satte seg for å 
følge med på inngangen til helligdommen. Idet de tenkte på hvem det skulle 
være, kom det plutselig en person. Det var profeten Mohammad s. Da de 
så Hans Høyhet s, utbrøt de: «Det er jo den pålitelige! Vi er tilfredse – det 
er jo Mohammad!» 
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 De var tilfredse og visste at den rette personen hadde kommet inn. 
Da profeten Mohammad s kom bort til dem, fortalte de om problemet. 
Hans Høyhet s tenkte seg om litt og sa: «Kom med et tøystykke til meg!» 
De gjorde som de ble bedt om. Profeten Mohammad s tok tøystykket og 
spredde det på bakken. Så tok Hans Hellighet s den svarte steinen og la 
den på tøystykket. Hans Hellighet s sa: «Hver høvding kan ta tak i et  
hjørne av tøystykket, så løfter dere steinen samtidig alle sammen.»  
Høvdingene gjorde som de ble bedt om. Da de kom fram til hjørnet der de 
skulle plassere den svarte steinen, var det profeten Mohammad s som  
dyttet den på plass. Slik ble gjenoppbyggingen fullført. 
 Det var en stor begivenhet, for profeten Mohammad s hadde reddet 
klanene fra å krige mot hverandre. Etter denne hendelsen roet de seg ned og 
ble venner. Det sies at dette hendte 18 år før profeten Mohammad s  
utvandret til Medina. Det at folket i Mekka kalte profeten Mohammad s 
«den pålitelige» og stolte fullt og helt på den avgjørelsen Hans Hellighet s 
ville ta, beviser at de ikke hadde hat i seg for profeten Mohammad s på 
denne tiden. Deres tillit viser hvor vis profeten Mohammad s var. En poet 
sa fram noen diktvers:

Qorayshs klaner kranglet om plassen for å fullføre arbeidet.
 Ulykken fant sted blant dem etter den lykkeligste tiden.
 De møtte den med hat etter kjærlighet, ilden ble tent mellom 
dem på ondskapens brannsted.
 Da vi så denne konflikten, hadde dens voldsomhet blitt gru-
sommere. 
 Det var ikke noe annet å gjøre enn å ta fram sverdet. 
 Vi ble tilfredse og sa: «Den første som kommer!»
 Han kom fra dalen, uten en avtale – det overrasket oss at det 
var den troverdige Mohammad!
 Da utbrøt vi: «Vi er tilfredse med at det er Mohammad den  
troverdige!»

 Grunnen til at folket satte så stor pris på at saken ble løst, var at de 
visste at ingen hadde gitt seg, og at en stor krig i byen Mekka hadde krevd 
mange liv, og flere generasjoners fiendskap ville ha blitt sådd i folkets hjerte. 
Det som også var overraskende for høvdingene som var der, var at profeten  
Mohammad s var den yngste av dem, men kom med den beste løsningen. 
Denne løsningen reddet dem fra krig, og det gjorde at pilegrimsferden  
kunne fortsette som vanlig, for det var til dette Hellige huset folk kom  
hvert år. 
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Oppgave 9

Leseoppgave
a) Hva var det profeten Mohammad s var kjent for blant folk i Mekka?

b) Hvorfor ble klanene uenige og holdt på å krige mot hverandre?

c) Hva foreslo den gamle mannen for høvdingene?

d) Hva var forslaget til profeten Mohammad s om den svarte steinens 
plassering?

e) I hvilket år fant denne gjenoppbyggingen av Kaba sted?

Tekstoppgave

a) Skriv om hva ærlighet er, og hvorfor det er viktig. Ta også med om
• du er ærlig
• du liker å være ærlig
• hva som varer lengst, ærlighet eller løgn

b) Kjenner du til historien om Abrahah og hæren hans da de prøvde å 
angripe Kaba? Skriv en kort tekst og lag tegninger til teksten.

   

Den hellige svarte steinen  
(al-Hajar al-aswad)  
er plassert i Kabas østre hjørne. 
©Innovate Digital
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Åpenbaringen 
Etter at profeten Mohammad s giftet seg med de troendes mor Khadijah 
j, flyttet Hans Høyhet s hjem til henne, men Hans Høyhet s dro ofte for 
å besøke onkelen Abo Talib g for å se hvordan det stod til med ham.
 Profeten Mohammad s tok en dag til seg sønnen til onkel Abo Talib 
g, Ali g. For fetteren Ali g var liten, og onkelen var gammel og fattig, 
i tillegg hadde han mange barn. Det var vanskelig for ham å forsørge dem 
alle. Profeten Mohammad s ville lette onkelens byrde. 
 Profeten Mohammad s var ofte opptatt med å tenke på hvordan det 
var å leve i Mekka. Måten samfunnet var på, kunne ikke være riktig. Mange 
folk var onde mot andre, synd ble begått åpenlyst, og systemet var kaotisk. 
Man kunne heller ikke unngå å se hvordan de rike og sterke gjorde hva de 
ville med de fattige og svake. De fattige ble holdt utenfor samfunnet. Og var 
det noen som gjorde livet surt for de fattige, så var det långiverne. Små lån 
kunne vare livet ut. Det gjorde at låntakeren endte opp med å skylde mye 
mer enn han hadde lånt, og måtte alltid ta hensyn til at han skyldte  
långiveren en tjeneste. 
 En ting til som profeten Mohammad s ikke kunne forstå, var at  
ungdommen sløste bort tiden sin ved løsprat, drikking, festing og åpenlys 
synd. 
 Prostitusjon var et stort problem i Mekka, folk utnyttet andres nød. 
Stormennene i samfunnet kjøpte og solgte kvinner som de ville. 
 Svindlerne forurenset også samfunnet ved å lure folk under kjøp og 
salg på markedsplassen. 
 Alt dette var en del av læren i samfunnet, som var bygd på troen på 
avgudene. Dette var avgudenes vilje, mente de som bedrev ondskap i byen. 
«Det er det gudene vil at vi skal gjøre», var svaret på ondskapen. Statuer av 
avgudene var overalt. Rundt det Hellige huset Kaba, i folks hus, på gatene, 
og noen hadde til og med avgudsstatuene i miniatyr så de kunne putte dem 
i lommen eller holde og ha dem med seg til enhver tid. Augurene (prester 
som tok varsler av fuglenes atferd), astrologene og spåmennene sørget for 
at avgudenes lover ble opprettholdt. Å se alt dette var ikke noe vakkert syn. 
Folk tilba avgudsstatuer av stein som ikke kunne høre, forstå, snakke eller 
se, men de hadde selv gjort dem til sine guder. De ofret dyr for dem, feiret 
dem, danset rundt dem, lot leve og drepte for dem. 

I hulen Hira
Profeten Mohammad s fornektet alt dette fra hjertets dypeste bunn. Dette 
var ikke målet med livet. Hans Hellighet s knelte aldri med ansiktet ned 
for en avgudsstatue eller noen annen form for usann guddom. Profeten  
Mohammad s tilhørte Ibrahim-folket, som ikke tilba avgudsstatuer.
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 Profeten Mohammad s tenkte mer og mer på hvordan man kunne 
hjelpe folk ut av dette mørket som de levde i. Derfor tok profeten Mohammad 
s seg alltid tid til å forlate det travle bylivet og trekke seg tilbake for å tenke 
over hva profeten Ibrahims (Abrahams) e Herre vil og mener. For det var 
den sanne Herren som var én og alene om å rettlede menneskene. 
 Profeten Mohammad s satte av én hel måned i løpet av året for å 
trekke seg tilbake i hulen Hira. Det var for å kunne tenke og samle kreftene  
i ro. Denne tiden handlet om å bare tilbe Gud og reflektere over det som 
foregikk i samfunnet. Denne måneden var ramadanmåneden hvert år. De 
troendes mor Khadijah j sendte alltid med profeten Mohammad s mat  
og drikke for en hel måned mens Hans Helliget s skulle være i hulen Hira. 
 En dag skjedde det noe som aldri hadde skjedd før. Det var i år 610. 
Profeten Mohammad s var opptatt med å tilbe Herren Gud i hulen Hira. 
Tiden var inne. Profetskapet som Hans Høyhet s var blitt tildelt før Hans 
Høyhet s kom til jorden, måtte nå bli offentliggjort. Gud holdt kunnskap 
om det tilbake fra profetene, men da tiden var inne, gjorde Han denne  
kunnskapen kjent for dem. 
 Engelen Jibril (Gabriel) e kom, han var blitt sendt med det 
guddommelige budskap at profetskapet skulle forkynnes. For det måtte  
gjøres kjent for alle. 
 Engelen Jibril (Gabriel) e sa: «Resiter!»
 Profeten Mohammad s svarte: «Jeg resiterer ikke!»
 Engelen tok tak i profeten Mohammad s og klemte Hans Hellighet 
s så hardt at Hans Hellighet s ikke lenger hadde krefter i kroppen. Så 
slapp engelen og gjentok: «Resiter!» Hans Hellighet s svarte: «Jeg resiterer 
ikke!» Engelen tok tak i profeten Mohammad s og klemte Hans Hellighet 
s så hardt at Hans Hellighet s ikke lenger hadde krefter i kroppen. Så 
slapp engelen og gjentok igjen: «Resiter!» Hans Hellighet s svarte atter 
en gang: «Jeg resiterer ikke!» Det var da engelen en siste gang klemte Hans 
Hellighet s til Hans Hellighet s følte at kroppen ikke hadde flere krefter 
igjen, så sa engelen: «Resiter i din Herres navn. Han som skaper. Han som 
skaper mennesket av en kjøttklump. Resiter at din Herre er den mest  
Sjenerøse. Han som belærer ved pennen. Han som belærer mennesket det  
det ikke vet» (Koranen 96:1–5). 
 Profeten Mohammad s gjentok ordene etter engelen Jibril (Gabriel) 
e. Etter det dro engelen derfra. Slik fikk profeten Mohammad s åpenbart 
Koranens første fem vers. Hans Hellighet s gikk ut av hulen for å se hvem 
og hva dette var. Der hørte Hans Hellighet s en stemme si: «Kjære  
Mohammad, De er Guds sendebud, og jeg er Jibril (Gabriel)!» Hans  
Hellighet s løftet hodet for å se i den retningen der stemmen kom fra.  
Profeten Mohammad s så engelen sveve i horisonten, og han sa: «Kjære 
Mohammad, De er Guds sendebud, og jeg er Jibril (Gabriel)!» Hvor enn  
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profeten Mohammad s så på himmelen, så Hans Hellighet s engelen overalt. 
 Da engelen ikke var synlig lenger, fortet profeten Mohammad s seg 
hjemover. Hans Hellighet s følte seg urolig og engstelig. «Hva er det jeg 
nettopp har vitnet», var spørsmål som svirret i tankene til Hans Hellighet 
s. Denne opplevelsen hadde skremt Hans Høyhet s. 
 Det første profeten Mohammad s gjorde hjemme, var å si til hustruen: 
«Dekk meg til, dekk meg til!» De troendes mor Khadijah j gjorde som 
ektemannen sa. 
 Etter litt ble Hans Hellighet s roligere. Hans Hellighet s fortalte 
henne alt som hadde hendt. Hun utbrøt: «Ta imot det gledelige budskapet! 
Vær stø! Ved Han som har Khadijahs sjel i Sin hånd. Sannelig, De er  
profeten til dette samfunnet.» Så gikk hun derfra for å snakke med fetteren 
Waraqah ibn Naufal g. Han var en gammel skriftlærd som hadde mye  
kunnskap og var en kristen mann. Han hadde både lest og hørt om tegnene 
på den forjettede profeten s.
 De troendes mor Khadijah j fortalte fetteren Waraqah g om alt  
ektemannen hadde fortalt henne. «Det er den hellige! Det er den hellige!» utbrøt 
Waraqah g. Han fortsatte: «Ved Han som har Waraqahs sjel i Sin hånd! Hvis 
du er sannferdig i det du sier, Khadijah, da har erkeengelen kommet til ekte-
mannen din. Det er den erkeengelen som pleide å komme til Mosa (Moses). 
Ektemannen din er dette samfunnets profet. Be Hans Høyhet å være stø!»
 De troendes mor Khadijah s vendte hjem. Hun opplyste profeten 
Mohammad s om det fetteren Waraqah g hadde sagt. Da Hans Hellighet 
s hørte det han hadde sagt, gikk Hans Hellighet s tilbake til hulen Hira 
og fullførte tilbedelsen resten av måneden der. 
 Etter å ha fullført måneden med tilbedelse gikk profeten Mohammad s 
til Kaba for å sirkulere rundt den syv ganger. Det var slik Hans Høyhet s gjorde 
hvert år etter å ha fullført tilbedelsen i en måned i hulen Hira. Da Hans Høyhet 
s gikk rundt Kaba, kom Waraqah g den skriftlærde og sa: «Nevø, fortell 
meg hva De så og hørte.» Profeten Mohammad s fortalte ham hva som hadde  
hendt i hulen Hira. Han lyttet nøye og sa: «Ved Han som har min sjel i Sin 
Hånd. Sannelig, De er dette samfunnets profet. Det var erkeengelen som kom 
til Dem. Han som kom til Mosa (Moses). Uten tvil, folket vil forsverge Dem, 
påføre Dem smerte, drive Dem ut av landet, krige mot Dem. Hvis jeg lever til 
den tid kommer, vil jeg i sannhet støtte Dem.» «Skal mitt eget folk kalle meg 
løgner, gjøre meg vondt, drive meg ut og krige mot meg?» spurte Hans Høyhet 
s. «Ja, det har alltid vært slik når noen har kommet med det budskapet som 
De skal bringe videre», sa Waraqah g den skriftlærde og kysset hodet til  
profeten Mohammad s, og Hans Høyhet s gikk hjem igjen for å fortelle  
hustruen Khadijah j om det Waraqah g den skriftlærde hadde sagt. 
 Profeten Mohammad s var 40 år da Gud ga befalingen om at  
profetskapet skulle forkynnes.
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Folk er på vei opp i Jabal an-nor (Lysets fjell) der hulen Hira ligger.  
©Islamsk Litteraturforening

Pilegrimene står i kø for å komme inn i hulen Hira.  
©Islamsk Litteraturforening

Inne i hulen Hira. ©Innovate Digital 



43

Åpenbaringen

Oppgave 10

Leseoppgave
a) Hvor bodde profeten Mohammad s etter at Hans Hellighet s giftet 

seg med de troendes mor Khadijah j?

b) Hvor var det Hans Høyhet s pleide å trekke seg tilbake for å tilbe 
Gud?

c) I hvilken måned pleide Hans Høyhet s å trekke seg tilbake for å tilbe 
Gud?

d) Hvor gammel var profeten Mohammad s da den første åpenbaringen 
kom?

e) I hvilket år fant denne hendelsen sted?

f) Hva sa de troendes mor Khadijah j til profeten Mohammad s etter 
den første åpenbaringen?

g) Hvem oppsøkte hun etter å ha hørt om denne hendelsen, og hva sa han 
til henne?

Tekstoppgave

a) Skriv om læren i Mekka som bygde på troen på avgudene.

b) Fortell om den første åpenbaringen – hva som hendte da og etterpå.
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Etter den første åpenbaringen ble profeten Mohammad s befalt å spre Guds 
budskap. Det var på tide å la alle få vite at det ikke noen gang ville komme  
flere profeter eller sendebud etter den siste profeten s. Profeten Mohammad 
s begynte å kalle folk forsiktig og vist. Hans Høyhet s kalte folk til troen 
i det skjulte, og det var som regel de som stod Hans Høyhet s nærmest. Det 
var fortrolige venner som profeten Mohammad s hadde full tillit til. 
 Den første til å tro på profeten s etter den første åpenbaringen var 
profeten Mohammads s hustru Khadijah j. Hun antok troen med det 
samme hun fikk høre om den første åpenbaringen. Etter det stod hun alltid 
ved ektemannens side. Hun støttet troen med alt hun eide av eiendom, og 
alt hun hadde av penger, og til og med sitt liv. Hun satset alt for den. Det var 
derfor profeten Mohammad s aldri kunne glemme henne. Hans Høyhet s 
nevnte henne ofte hele sitt liv. 
 Vi har også lest at vår mester Waraqah g antok troen på Hans  
Hellighet s ved å bekrefte at profeten Mohammad s var den forjettede 
profeten s som de gamle skriftene profeterte om. Han var den første eldre 
mannen til å tro på profeten Mohammad s. 
 Den første unge gutten som trodde på Hans Høyhet s, var fetteren 
Ali g, som Hans Høyhet s oppfostret. Det hendte slik: Onkel Abo Talib 
g hadde mange barn, men hadde ikke penger slik at han kunne mate dem 
og gi dem klær og andre ting som andre folk i Mekka kunne gjøre for sine 
barn. Qoraysh gjorde det ikke noe lettere for vår mester Abo Talib g. En 
dag sa profeten Mohammad s til onkel al-Abbas ibn Abd-il-Mottalib k 
at hans bror (Abo Talib g) hadde det vanskelig og trengte hjelp til å ta seg 
av barna. Hans Høyhet s foreslo at de to skulle lette byrden til onkel Abo 
Talib g. De bestemte seg for at Hans Høyhet s skulle ta til seg vår mester 
Ali g, mens onkel al-Abbas g skulle ta til seg vår mester Jafar g. Begge 
disse sønnene til onkel Abo Talib g var små på den tiden. 
 Profeten Mohammad s og onkel al-Abbas g kom til onkel Abo  
Talib g. De sa: «Vi ønsker å lette din byrde.» Onkel Abo Talib g ble 
overveldet. Han sa: «Måtte Gud velsigne dere begge!»
 Profeten Mohammad s pleide å forrette tidebønnen ved fjellpassene 
i Mekka. Vår velynder Ali g ble også med. De gjorde dette for å holde det 
skjult for folket i Mekka, særskilt familien, for det var for tidlig å gjøre det 
foran dem. Det kunne fort bli farlig.
 Den første voksne mannen som fikk æren av å tro på profeten s, 
var bestevennen Abo Bakr g. Han het egentlig Abdollah ibn Abi Qohafah. 
Hans sterke vennskap med profeten Mohammad s og hans kjennskap til 
Hans Hellighets s sannferdighet gjorde at han ikke nølte et øyeblikk med 
å anta troen. Vår mester Abo Bakr g mente at alt som hadde hendt i hulen 
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Hira, var sant så lenge profeten Mohammad s sa det. På det tidspunktet  
offentliggjorde han sin tro. Det var ikke noe å skjule. Vår mester Abo Bakr 
g var den første til å kalle folk til troen etter profeten Mohammad s. Han 
var en rik handelsmann som var moralsk, sjenerøs og godhjertet, derfor var 
han en populær mann blant Mekka-folket. Ingen i Mekka hadde like mye 
kunnskap om genealogi (slektshistorien til folk – hvem stammer fra hvem) 
som han. Derfor var det naturlig for folk å komme til vår mester Abo Bakr 
g og spørre om ting, og de stolte på det han sa. Det satt alltid mange hos 
ham, for han var vis og kunnskapsrik. Han begynte å kalle folk som han 
stolte på, til troen, først de som pleide å sitte hos ham.
 Det var slik kallet til troen begynte, med noen få personer. Etter en 
liten stund antok også profetens s adoptivsønn Zayd ibn Harithah g  
troen. Vår mester Zayd g ble hentet som slave til Mekka av de troendes 
mor Khadijahs j fetter Hakim ibn Hizam ibn Khowaylid. Det var den  
gang han kom tilbake fra Levanten etter en handelsreise. Han ga den lille 
slavegutten som gave til sin kusine. Da hun giftet seg med profeten  
Mohammad s, ga hun vår mester Zayd g som gave til profeten  
Mohammad s. Hans Høyhet s satte vår mester Zayd s fri og adopterte 
ham. Dette hendte før profeten Mohammad s fikk den første åpenbaringen. 
Vår mester Zayd g bodde også hos profeten Mohammad s. Han antok 
troen og pleide å forrette tidebønnen med Hans Høyhet s. 
 Etter det var det flere voksne og unge som antok troen ved å høre om 
den fra vår mester Abo Bakr g. Det var åtte blant de store i Qoraysh som 
antok troen på den tiden. De kom til profeten Mohammad s sammen med 
vår mester Abo Bakr g. Hans Høyhet s resiterte noe fra Koranen for 
dem, og de følte kraften i Koranens ord i hjertet. De kjente en ro som alle 
søker etter. Etter å ha opplevd den roen antok de troen. Disse åtte var våre 
mestere: Othman ibn Affan, Zobayr ibn al-Awwam, Abd-or-Rahman ibn 
Auf, Sad ibn Abi Waqqas, Talhah ibn Obaydillah, Abo Obaydah ibn  
al-Jarrah, al-Arqam ibn Abi al-Arqam og Abo Salamah Abdollah ibn  
Abd-il-Asad l. 
 Disse personene var islams første indre kjerne. Hver av dem 
representerte en hel slekt i Mekka. 
 Noen tid etter antok også vår mester Othman ibn Mazon g og hans 
brødre og barn troen. 
 Hans Hellighet s pleide å samle disse troende hjemme hos vår  
mester al-Arqam ibn Abi al-Arqam g. Huset hans lå på høyden as-Safa. 
Der antok stadig flere folk troen. Stedet var blitt et hemmelig sted for å kalle 
til troen. På den tiden var det farlig å kalle folk til troen åpent, for Mekkas 
høvdinger var strenge, og man kunne bli straffet hardt for sånt.
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Qoraysh kalles til troen 
En dag stilte profeten Mohammad s seg på fjellet as-Safa og ropte ut til de 
forskjellige stammene. 
 De spurte: «Hvorfor har du bedt oss å komme?» 
 Hans Høyhet s svarte: «Hvis jeg sier til dere at fra bak dette fjellet 
vil det komme en fiende, ville dere ha trodd på meg?» 
 De svarte i kor: «Ja! Vi ville ha trodd på deg, for vi har aldri sett deg 
lyve!» 
 Profeten Mohammad s sa: «Å, Qoraysh! Jeg advarer dere mot å 
frykte Guds pine! Redd dere selv fra ilden! Jeg er som en vokter for dere 
som ser fienden på avstand, og advarer folket mot fiendens fare. Lyver vel en 
slik person til folket?» 
 Onkelen Abo Lahab sa: «Måtte fordervelse hvile over deg hele dagen! 
Har du samlet oss for noe sånt?»
 Det var da Gud åpenbarte: «Måtte Abo Lahabs hender bli fordervet – 
og fordervet ble de! Alt han eier, vil ikke hjelpe ham og heller ikke det han 
har tjent. Han skal havne i en flammende ild, og det skal også hans hustru. 
Hun som bærer rundt på tornekvister. En palmefibersnor vil stramme seg 
rundt halsen hennes» (Koranen 111:1–5). 
 Abo Lahab og hans hustru (Omm Jamil) var de som pleide å plage 
profeten Mohammad s mest av alle. 
 Profeten Mohammad s og følgesvennene fortsatte å kalle folk til  
troen selv om det var svært vanskelig å gjøre det, for det var veldig mange 
som var imot dem. Mange gjorde alt de kunne for å hindre dem, men det 
var ikke noe som stoppet dem fra å tilbe Herren Gud og følge læremesteren. 
De kalte folk som kom til Mekka for å utføre pilegrimsferden. Slik begynte 
ordet om læren til profeten Mohammad s – troen på én Gud – å spre seg 
utenfor Mekkas grenser. Mange arabiske stammer fikk høre om det. Nå ble 
Qoraysh virkelig bekymret for sin makt. Hvis denne nye troen spredde seg 
og ble den folk begynte å leve etter, hvordan skulle da deres makt overleve? 
En av tingene som bekymret Qoraysh, var at hvis læren til profeten  
Mohammad s ble fulgt av folket, ville de ikke kunne selge ting som de 
ville, slik som å skjule feilene ved en vare eller overprise den. De ville ikke 
kunne drive åger lenger, og ville derfor tape penger og makt på grunn av at 
noen folk ville leve ærlig og rettferdig. Dette kunne de ikke sitte stille og la 
skje. De måtte gjøre noe med problemet som hadde oppstått i samfunnet. 
 Qorayshs ledere samlet seg og bestemte seg for å straffe muslimene.  
Det gikk verst utover de svake og fattige, spesielt slavene som hadde antatt 
troen. De ble torturert og slått slik at de skulle slutte å tro. Den troen som 
ikke godtok gudene deres som de hadde arvet etter forfedrene, kunne ikke 
godtas. Profeten Mohammad s unnslapp heller ikke, Abo Lahabs kone 
kastet tornekvister på veien der Hans Hellighet s gikk. Noen kastet støv og 
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søppel på Hans Høyhet s, noen spyttet til og med på Hans Høyhet s. 
 Til tross for denne oppførselen til folket i Mekka svarte profeten 
Mohammad s og følgesvennene med å være tålmodige og tåle alt dette for 
Guds skyld.

Vår mester Omar ibn al-Khattab g
Profeten Mohammad s fortsatte å kalle folk hemmelig til troen fra huset  
til vår mester al-Arqam g. Lenge hadde ting vært tungt for muslimene i 
Mekka. De ble ofte straffet for å ha kommet med en ny tro i byen. Mekka 
var et sted der det kom pilegrimsfarere fra alle kanter. En av dem som  
straffet muslimene mest, var vår mester Omar ibn al-Khattab g. Dette var 
før han antok troen. Vår mester Omar g var en respektert mann i Mekka. 
Alle kjente til at han var tapper og fryktløs. Qoraysh pleide som regel å  
sende ham for å samtale med fienden når det var krig. 
 Profeten Mohammad s trengte en slik sterk og respektert person ved 
sin side. Hans Høyhet s ba til Gud om å styrke islam med vår mester Omar 
ibn al-Khattab g eller Amr ibn Hisham (Abo Jahl).
 En dag gikk vår mester Omar g ut hjemmefra. Han var fast bestemt 
på å gjøre slutt på denne nye troen som hadde begynt å spre seg i Mekkas 
gater. Det var bare en ting å gjøre, og det var å drepe den som startet det 
hele. Han gikk med sverdet i hånden, og målet var å drepe profeten  
Mohammad s. På veien traff han en mann som spurte ham: «Hvor skal  
du hen, Omar?» Vår mester Omar g sa hva planen hans var. Da fortalte 
mannen at vår mester Omars g søster og svoger hadde blitt muslimer,  
derfor burde han se til sin familie først av alt. Vår mester Omar g satte 
kursen mot søsterens hus. 
 Da han kom fram, merket vår mester Khabbab ibn al-Aratt g at vår 
mester Omar g stod utenfor døren. Han skyndte seg å gjemme seg, for 
han var den som lærte søsteren og svogeren Koranen. Vår mester Omar g 
stormet inn i huset. Alle som var i huset, forstod at det kom til å bli farlig. 
Svogeren spurte med det samme: «Omar, hva mener du hvis sannheten er 
en annen enn din tro?» Vår mester Omar g ble rasende og slo ham alt han 
kunne. Han slo både søsteren og ektemannen hennes til de blødde, for de 
hadde forrådt forfedrenes tro. Så ba han om å få se på den Koranen som de 
leste i. Søsteren sa han måtte vaske seg før han kunne ta på det de hadde  
av Koranens skrift. Han gjorde som hun sa, så satte han seg ned og leste 
kapittelet Ta-Ha. Da han kom til gudsordene: «Sannelig, Jeg er Gud.  
Ingen er tilbedelsesverdig utenom Meg, derfor tilbe Meg alene og forrett 
tidebønnen regelmessig for å komme Meg i hu» (Koranen 20:14), ble vår 
mester Omar g rystet i sitt indre, og troen ble vekket i ham. Han sa til 
dem: «Før meg til Mohammad!» 
 Svogeren tok ham med seg til huset på fjellet as-Safa, der profeten 
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Mohammad s var. Da vår mester Omar g kom fram, ble muslimene  
engstelige, for de visste at han kunne finne på hva som helst. En av  
følgesvennene sa: «Hvis han vil omfavne islam, er det det beste for ham. 
Men hvis han vil noe annet, vil det være lett for oss å drepe ham.» Da gikk 
Hans Hellighet s bort til ham og tok tak i ham og spurte om hva han  
hadde kommet for. Vår mester Omar g svarte med å si: «Jeg bevitner at  
De er Guds sendebud!» Så gjorde han det offentlig at han var blitt muslim. 
 Etter denne dagen begynte muslimene å kalle folk åpenlyst til 
troen på én Gud. Dette kallet krevde at man skulle gi slipp på alt det troen 
på avgudene krevde. Det offentlige kallet førte til at muslimenes antall  
vokste fort. 
 

Mekka, Kaba ca. 1925. Foto: Jan Willemsen. CC BY-NC-SA 2.0. 
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Oppgave 11

Leseoppgave
a) Hvordan begynte profeten Mohammad s å kalle folk til troen?

b) Hvem var de fire første til å anta troen etter den første åpenbaringen?

c) Nevn noen av de følgesvennene som var av de første til å tro.

d) Hos hvem var det profeten Mohammad s og følgesvennene pleide å 
samle seg?

e) Hva spurte profeten Mohammad s Qoraysh om på fjellet as-Safa?

f) Hvorfor ville ikke Qoraysh at folk skulle tro på én Gud?

Tekstoppgave

a) Skriv om da vår mester Omar g ble muslim.

b) Skriv om kapittel 111 i Koranen:
• Hvorfor ble det åpenbart?
• Hvem handler det om?
• Hva skjedde med de to som nevnes i det?
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Qoraysh piner de troende
Qoraysh gjorde alt de kunne for å hindre at flere folk skulle tro. De ville 
stanse profeten Mohammad s slik at Hans Hellighet s skulle slutte å 
forkynne troen, og slik ville de andre miste troen av seg selv. De gjorde alt 
for å plage profeten Mohammad s. De la tornekvister på veien, kastet støv 
på og spredde falske rykter om profeten Mohammad s, men Hans Høyhet 
s var standhaftig og viljesterk. Hans Høyhet s stod og forkynte troen rett 
foran dem.
 Qoraysh hatet at de troende hadde begynt å tale åpent om troen, og at 
flere og flere sluttet seg til den. De samlet seg i Dar an-nadwah (rådhuset). 
Her pleide de å diskutere og holde rådslagning. Abo Sofyan var den som 
ledet denne rådslagningen. De bestemte at de skulle forby forkynnelsen av 
den nye troen som profeten Mohammad s kalte til. De var blitt enige om å 
gjøre livet surt for dem som antok troen, og hvis de ikke ga den opp, skulle 
de til og med drepe dem om det var nødvendig. Dette gjaldt særlig de fattige 
og slavene. De skulle også ødelegge for de rike slik at de ikke fikk solgt eller 
kjøpt noe, og ville innse at den nye troen bare brakte ulykke. Qoraysh satte i 
gang med å ødelegge for de rike og undertrykke de fattige, troen måtte ikke 
spre seg. 
 Hvor enn de fant de fattige og slavene som hadde antatt troen, slo de 
dem og mishandlet dem. De brukte forferdelige måter å straffe dem på, selv 
den sterkeste av de sterkeste ville ikke ha tålt dem. 

Vår mester Bilal ibn Rabah g
Vår mester Bilal ibn Rabah g var opprinnelig fra Afrika. Han var slave 
hos Omayyah ibn Khalaf. Han hadde antatt troen og fulgte profeten  
Mohammads s lære. De fleste slavene ble ivrige etter å anta troen og spre 
ordet videre. Omayyah ba ham å slutte å tro og heller følge det Qoraysh 
mente var rett, men vår mester Bilal g nektet å høre på ham. Omayyah ba 
noen menn ta med vår mester Bilal g utenfor byen og slenge ham naken på 
glohet sand mens sola stod på sitt høyeste. Så skulle de legge en stor stein på 
ham slik at han ikke kunne røre seg. Og ikke nok med det, attpåtil skulle de 
piske ham. De gjorde som han ba dem. 
 Mens vår mester Bilal g lå der og hadde det vondt, kom Omayyah 
ibn Khalaf og sa: «Dette kommer til å fortsette helt til du dør eller nekter  
å tro på Mohammad, og tilber gudinnene al-Lat og al-Ozza, din elendige  
slave!» Men alt vår mester Bilal g svarte, var: «Én, én!» Med det mente 
han at det fantes ikke andre guder enn den ene Guden! 
 Da muslimene fikk høre om sin bror Bilal g og hva han måtte gå 
gjennom for troen, gikk vår mester Abo Bakr g til Omayyah. Vår mester 
Abo Bakr g ba Omayyah om å være nådig mot vår mester Bilal g. Sta 
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og hovmodig svarte Omayyah: «Det er du som har ødelagt ham, redd ham 
du!» Vår mester Abo Bakr g foreslo å kjøpe vår mester Bilal g for 5 unser 
(136,5 g) gull av Omayyah. Omayyah godtok det. Vår mester Abo Bakr g 
betalte ham og løftet av steinen fra vår mester Bilal g. Omayyah lo og sa 
hånende: «Abo Bakr, om du bare hadde gitt 1 unse (27 g) gull, ville jeg ha 
solgt ham til deg.» Vår mester Abo Bakr g svarte: «Hvis du hadde solgt 
ham for 100 unser (2,73 kg) gull, ville jeg ha betalt det også!»
 Vår mester Abo Bakr g kjøpte vår mester Bilal g og satte ham 
fri. Vår mester Abo Bakr g kjøpte også andre slaver og satte dem fri. Det 
var for å redde dem fra å bli straffet i hjel av deres eiere. Det sies at det var 
omtrent seks slaver som han kjøpte fri. Denne handlingen til vår mester Abo 
Bakr g inspirerte også andre rike troende i Mekka til å gjøre det samme. 
Mange slaver omfavnet islam takket være godheten til vår mester Abo Bakr 
g og andre rike i Mekka. 

Vår mester Yasirs g familie
Vår mester Yasir g var opprinnelig fra Jemen. Han hadde bosatt seg i 
Mekka og giftet seg med slavepiken Somayyah j. De fikk en sønn som de 
kalte Ammar g. 
 Vår mester Yasir g, hustruen hans Somayyah j og sønnen Ammar 
g ble straffet hardt av klanen Bano Makhzom. Den eneste grunnen til at 
de ble straffet, var at de hadde antatt troen på profeten Mohammad s og 
åpnet døren til sitt hus for at man kunne lære mer om troen der. Abo Jahl, 
som var islams verste fiende, tok med seg noen menn fra klanen hjem til vår 
mester Yasir g. De satte fyr på huset deres og slepte familien ut. De tok 
dem med utenfor byen. Der bandt de dem fast og begynte å torturere dem. 
De pisket dem til blodet rant. Så begynte de å brenne dem med fakler. Troen 
holdt denne familien sterk, så de ga ikke opp. Abo Jahl ga ordre om at store 
steiner skulle legges på dem slik at det ble vanskelig for dem å puste, men de 
sluttet ikke å tro. Abo Jahl og de fra klanen Bano Makhzom dro derfra, for 
det var for varmt å være der, men de lot vår mester Yasirs g familie ligge i 
solens brennende varme. I mellomtiden gikk profeten Mohammad s forbi 
og sa til dem: «Vær tålmodige, Yasirs familie! Vær tålmodige! Sannelig,  
deres lovede sted er paradiset!» Vår mester Yasirs g hustru sa: «Jeg  
bevitner at De er Guds sendebud, og det De lover, er sant!» 
 Da solen ikke lenger stod på sitt høyeste og det ikke var så varmt, 
kom Abo Jahl og de andre tilbake. Abo Jahl holdt et langt spyd i hånden. 
Han begynte å slå dem med det. Smerten ble uutholdelig. Til slutt besvimte 
de. Abo Jahl og de andre mennene helte vann på dem så de skulle komme 
til bevissthet. Abo Jahl skrek til vår mester Yasirs g hustru Somayyah j: 
«Pris våre guder, vanær Mohammad!» Men hun spyttet ham i ansiktet og sa: 
«Hvor usle du og dine guder er!» Abo Jahl ble fra seg av sinne, løftet spydet 
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og støtte det rett ned i underlivet hennes. Hun var den første til å lide  
martyrdøden for islam. Ektemannen Yasir g led også martyrdøden 
sammen med henne. De to var de første i islams historie som døde for troen. 
Sønnen deres – vår mester Ammar g – lå der og så begge foreldrene ofre 
seg. Da Abo Jahl begynte å torturere ham og ba ham prise gudene deres, 
skrek han av skrekk: «Ære være guden Hobal!» Abo Jahl og de andre løsnet 
repene og gikk sin vei. 
 Etter at vår mester Ammar ibn Yasir k fikk gå, vaklet han utslitt av 
smerte og lidelse til profeten Mohammad s. Han gråt og sa at han  
hadde klart å begå en stor feil ved å prise en av gudene til Mekka-folket. 
Han fortalte at de ikke hadde latt ham gå hvis han ikke hadde prist guden 
deres. Profeten Mohammad s trøstet ham og sa at han fortsatt var troende 
så lenge hjertet hans var fylt av troen. 

Vår mester Khabbab ibn al-Aratt g 
Vår mester Khabbab g var smed. Han lagde rustninger og sverd. Da han 
kom til Mekka, kom han som fange. Han ble kjøpt av en dame fra Qoraysh, 
hun ble kalt Omm Anmar. Vår mester Khabbab g ble kjent med profeten 
Mohammad s, og ble veldig glad i Hans Høyhet s på grunn av at Hans 
Høyhet s var så troverdig og ærbar, i motsetning til de andre unge  
mennene i Mekka. Derfor var det ikke vanskelig for vår mester Khabbab g 
å anta troen på profeten Mohammad s da Hans Høyhet s offentliggjorde 
profetskapet. Faktisk var vår mester Khabbab g en av dem som var mest 
ivrig i å spre gudsord. 
 Da hans eier Omm Anmar fikk vite at hennes slave var en av de som 
forkynte den nye troen, ble hun rasende. Hun ba om at han skulle bli  
hentet. Han kom til henne. Hun ba ham å forsverge profeten Mohammad 
s og slutte å tro på den nye troen som hadde skapt uro i Mekkas gater. Vår 
mester Khabbab g nektet å gjøre det. Han var fast bestemt på å tro. Han 
ble bundet fast og kastet ned på bakken. Omm Anmar hentet en glødende 
jernstang og la den på ryggen hans idet hun skrek: «Forsverg Mohammad, 
Khabbab, så løfter jeg jernstangen og du vil slippe å brenne mer!» Men vår 
mester Khabbab g var fast i troen og var villig til å ofre alt for troen. Han 
svarte henne: «Jeg bevitner at ingen er tilbedelsesverdig utenom Gud, og 
Mohammad er Hans sendebud!» Hun lot ham bli liggende med den  
glødende jernstangen på ryggen. Til slutt var det noen rike muslimer fra 
Mekka som løskjøpte ham og satte ham fri. 

Vår mester Abo Zarr al-Ghifari g  
Vår mester Abo Zarr al-Ghifari g kom til Mekka da han fikk høre  
om at profeten Mohammad s hadde offentliggjort profetskapet. Han  
tilhørte stammen Ghifar. I tre dager hørte og lærte han mer om islam. 
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Qoraysh hadde på den tiden satt et forbud mot å komme til Mekka for å  
besøke profeten Mohammad s. For hvis det kom folk utenifra, ville de 
bære med seg budskapet videre til andre byer i Arabia. Derfor kom vår  
mester Abo Zarr al-Ghifari g til Mekka i all hemmelighet, og han  
omfavnet islam uten å nøle. Profeten Mohammad s befalte ham å  
skjule troen og reise tilbake til folket sitt for å spre gudsordet. Men vår  
mester Abo Zarr al-Ghifari g sverget heller at han skulle se Qoraysh i  
øynene og erklære troen åpenlyst. Han reiste seg og gikk til gårdsplassen 
ved Kaba og ropte ut alt han kunne mens lederne i Qoraysh så på ham: «Jeg 
bevitner at ingen er tilbedelsesverdig utenom Gud, og at Mohammad er 
Guds sendebud!» Han hadde så vidt fullført vitnesbyrdet da Qoraysh kom 
løpende og angrep ham. De begynte å piske ham. Han falt bevisstløs om på 
bakken. De stoppet ikke, de trampet på ham, bannet til ham og spyttet på 
ham. Mens alt dette pågikk, gikk profeten Mohammads s onkel al-Abbas 
ibn Abd-il-Mottalib k forbi, han hadde ennå ikke antatt troen. Han stanset 
Qoraysh og dyttet dem vekk fra vår mester Abo Zarr g. Han advarte dem 
mot å fortsette, for hvis de gjorde så, ville ikke stammen Ghifar gi vei til 
Qoraysh når de skulle gjennom deres by på handelsreise til Levanten.  
Lederne forstod denne advarselen og ba alle gi seg. Vår mester Abo Zarr 
al-Ghifari g ble liggende igjen blødende og skadet. 

Dette er noen av hendelsene som forteller hvordan de tidlige muslimene 
hadde det i Mekka. Qoraysh hadde makten og gjorde som de ville mot de 
som antok troen, men verken torturen eller ondskapen klarte å stoppe spred-
ningen av troen. 
 En dag satt profeten Mohammad s i skyggen av en vegg og tenkte 
på alt det som foregikk i Mekka, og hvor vanskelig følgesvennene hadde det. 
Plutselig kom Abo Jahl og vennene hans bort til Hans Høyhet s. Abo Jahl 
bannet til profeten Mohammad s, og så spyttet han på Hans Høyhet s. 
Han sa til vennene at de skulle kaste stein på Hans Hellighet s. En  
slavepike så hva Abo Jahl og hans venner holdt på med, hun syntes synd på 
profeten Mohammad s. Hun løp av sted til vår mester Hamzah ibn  
Abd-il-Mottalib k, som var profeten Mohammads s onkel. Hun fortalte 
hva Abo Jahl og hans venner drev med. Onkelen Hamzah g satte seg på  
ridedyret og red av sted med det samme. Han kom fram og så det han var 
blitt fortalt. Ansiktet hans ble rødt, og han slo Abo Jahl i hodet med buen 
sin. Han gikk fram og sa til dem alle at han også var troende. Ingen av dem 
våget å nærme seg vår mester Hamzah g. Abo Jahl holdt sinnet inne i seg, 
for han visste at neste slag fra vår mester Hamzah g kunne koste ham  
livet. Vår mester Hamzah g gikk bort til profeten Mohammad s og  
fortalte at nå var han også blitt troende. Fra og med nå skulle han stå ved 
nevøens side. 
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 Qoraysh ble forbannet på Abo Jahl, de klandret hans mandighet: 
«Hvorfor gjorde du ikke noe tilbake mot Hamzah? Hvem vil nå våge å gjøre 
noe mot Mohammad, nå som Hamzah også har blitt troende?»

Oppgave 12

Leseoppgave
a) Hvor var det Qoraysh samlet seg for å holde råd?

b) Hva het vår mester Bilals g eier?

c) Hva var det profeten Mohammads s onkel al-Abbas g advarte 
Qoraysh mot?

d) Hvem kom for å stoppe Qoraysh da de slo profeten Mohammad s?

e) Hvordan kom vår mester Khabbab ibn al-Aratt g til Mekka?

f) Hvem ville stå foran Qoraysh og annonsere sin tro?

Tekstoppgave

a) Skriv om hvordan det var å være slave på den tiden, og hvorfor  
slaveeierne fryktet at slavene skulle bli muslimer.

b) Skriv om hva religionsfrihet er.
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Følgesvennene utvandrer til Etiopia
Profetens s onkel Hamzah g omfavnet islam på samme tid som vår 
mester Omar g. Det gjorde at Qoraysh ble engstelige, for disse to var av 
de modigste og sterkeste i Mekka. «Hvis de er blitt muslimer, vil jo flere 
og flere bli muslimer!» tenkte de. Det som virkelig bekymret Qoraysh, var 
at vår mester Omar g hadde ropt ut ved Kaba at han hadde blitt muslim, 
og at han kom til å støtte profeten Mohammad s ved å spre kallet, om 
han så måtte dø for det. Disse ordene gjorde at Abo Jahl og andre ledere 
av Qoraysh ble helt fra seg. De kunne ikke tro sine egne ører. På den andre 
siden var muslimene utrolig glade over denne nyheten. Nå kunne de gå fritt  
i Mekkas gater og spre ordet. De kunne også resitere Koranen høyt. 
 Profeten Mohammad s gikk i Mekkas gater, og til høyre for Hans 
Hellighet s gikk onkel Hamzah g og til venstre vår mester Omar g. 
Qoraysh pleide å stå og se på og tenke på hvordan de kunne skade profeten 
Mohammad s. 
 Qoraysh samlet seg og satte seg ned for å diskutere det som foregikk  
i Mekka. Målet deres var å hindre troen i å spre seg. De ble enige om å gjøre 
profeten Mohammad s til lederen av Mekka. De gikk til Hans Høyhet s 
og sa: 

Mohammad! Det har vært hardt for oss, den feilen du farer med. Vi 
kjenner ikke til en eneste mann i Arabia som har kommet med det du 
har kommet med til folket! Du har bannet til våre fedre, klandret vår 
tro, våre guder, fornektet våre tanker og sådd splid i samfunnet. Det 
kan ikke bli verre enn det du har stilt i stand. Hvis du vil ha penger, 
kan vi samle inn av våre penger slik at du blir den rikeste av oss. Hvis 
det er ære du vil ha, kan vi gjøre deg til vår leder. Hvis du vil være 
konge, gjør vi deg til konge.

 Qoraysh var desperate, de var villige til å gjøre hva som helst for å  
bevare makten i Mekka. Profeten Mohammad s ristet på hodet og sa  
bestemt til dem: 

Jeg vil ikke ha noe av det dere tilbyr! Jeg har ikke kommet med dette 
budskapet for å få penger av dere. Ikke vil jeg ha ære og heller ikke 
kongemakt. Derimot har Gud sendt meg som et sendebud til dere. 
Hvis dere godtar det jeg har kommet til dere med, vil det være deres 
lykke i både denne og den kommende verden. Hvis dere nekter å tro, 
skal jeg vise tålmod til Gud avgjør saken mellom meg og dere!
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 Da Qoraysh hørte dette bestemte svaret, så de håpet bli knust, for 
det de ville tilby, ble ikke godtatt. Så sa de: «Hvis du lar våre guder være 
i fred, skal ikke vi banne til din Gud.» De trodde at kanskje var profeten 
Mohammad s villig til å gjøre som de ville, hvis de gjorde litt som Hans 
Høyhet s ville. De foreslo: «Vi kan møtes på halvveien … en dag tilber du 
våre guder, og en dag skal vi tilbe bare din Gud.» 
 Profeten Mohammad s svarte: «Nei!» Det var da det ble åpenbart: 
«Si: 'Å, dere vantro! Aldri vil jeg tilbe det dere tilber, og dere vil ikke tilbe 
alene Den jeg tilber. Aldri vil jeg tilbe det dere tilber! Dere vil ikke tilbe 
alene Den jeg tilber! For dere er deres tro, og for meg er min tro.'» (Koranen 
109:1–6).
 Da Qoraysh innså at deres knep ikke ville fungere her, begynte de  
å tenke på andre måter de kunne overmanne profeten Mohammad s og 
følgesvennene på med sin ondskap. De hadde sett at å pine, friste eller  
forhandle med de troende, det nyttet ikke. De måtte komme på noe nytt som 
skulle slite ut de troende og få dem til å forlate troen. De forbød profeten 
Mohammad s å forkynne gudsord til folk som kom fra andre byer til  
Mekka for å handle eller utføre pilegrimsreise. De satte også i gang med å 
spre rykter om profeten Mohammad s slik at de som kom til byen, ikke 
skulle høre på Hans Høyhet s. I tillegg bannet de, og gjorde narr av og slo 
profeten Mohammad s foran de som kom til Mekka. 
 En gang så de Hans Hellighet s stå i bønn ved Kaba. De grep  
sjansen og hoppet på Hans Hellighet s. Det var like før de drepte profeten 
Mohammad s, men takket være den kraften som Gud fylte profeten s 
med, dyttet Hans Høyhet s dem vekk. Det gjorde at de trakk seg unna  
profeten Mohammad s, men de som var svake, ble straffet enda hardere 
enn før. Qoraysh gjorde alt de kunne for at folk skulle oppgi troen. 
 Denne nådeløse behandlingen gjorde at profeten Mohammad s fikk 
nok. Hans Høyhet s samlet følgesvennene og sa til dem: «Hvis dere  
utvandrer til landet Etiopia, vit at der finnes det en rettferdig konge. Det er 
godhetens land. Slik vil Gud skape en utvei for dere fra den vansken som 
dere lever i.» 

Den første utvandringen til Etiopia
Etiopia er et land på Afrikas horn i det nordøstlige Afrika. Rødehavet skiller 
Afrika fra Arabia. Kongen i det landet var kjent ved kongetittelen «negus». 
 Det femte året etter at profetskapet ble offentliggjort i den islamske 
måneden rajab, satte 11 menn og 4 kvinner kursen mot Etiopia. Blant  
disse utvandrerne var også profeten Mohammads s datter Roqayyah j 
og svigersønnen Othman ibn Affan g, som var lederen for denne gruppen. 
Andre følgesvenner som var med, var: Abd-or-Rahman ibn Auf, az-Zobayr 
ibn al-Awwam, Jafar ibn Abi Talib og Abo Mosa al-Ashari l. Denne 
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reisen foregikk i all stillhet, ingen fra Qoraysh visste om den. Dette var den 
første utvandringen i islams historie. 
 Følgesvennene reiste i båt over Rødehavet. De hadde forlatt alt de  
hadde i Mekka – selv sine familier. I Etiopia fikk de leve i fred. Etter tre  
måneder spredde det seg et rykte om at folket i Mekka hadde sluttet å  
torturere muslimene, og at mange var blitt muslimer. Det var godt å høre for 
muslimene i Etiopia, for de ville hjem til sine familier. I måneden shawwal 
dro de tilbake til Mekka, men der fikk de se at det bare var løgn. Denne  
gangen fikk de enda strengere straff. 

Den andre utvandringen til Etiopia
Nå som det var blitt enda vanskeligere å leve i Mekka og muslimene hadde 
sett at det var mulig å leve i fred utenfor Mekka, var det en større gruppe 
som gjorde seg klar da profeten Mohammad s igjen ba følgesvennene 
utvandre til Etiopia for å komme seg unna ondskapen til Qoraysh. Denne 
gangen var det 83 menn og 19 kvinner som utvandret. 
 I Etiopia fikk de leve i fred. Negus var god mot dem. Han var kristen. 
Her kunne muslimene tilbe Gud alene uten å måtte frykte straff. I Etiopia 
sang en av følgesvennene noen strofer om at de hadde kommet seg unna 
ondskapen i Mekka og opplevd at Guds jord er vidstrakt.
 Da lederne i Qoraysh fikk høre det, ble de illsinte. Muslimene måtte 
hentes hjem og straffes på enhver måte. De bestemte seg for å sende to menn 
som kunne overtale negus til å utvise muslimene fra landet slik at de  
kunne hente hjem de som hadde dratt fra Mekka. De sendte Abdollah ibn 
Abi Rabiah og Amr ibn al-As, som var av de slueste blant Mekka-folket.  
De tok med seg dyre gaver som de skulle friste negus og hans vesirer med. 
 Utsendingene til Qoraysh reiste til Etiopia og kom til negus. De ga 
ham og vesirene gavene de hadde med. Så sa de: 

Konge, vit at det har kommet opprørske og ufornuftige folk til landet 
deres fra folket vårt. De har falt fra vår tro, og de kommer ikke til å 
godta deres tro heller. De har kommet med en ny tro som ingen  
kjenner til. Vi ble sendt til deg for at du skal sende dem med oss  
tilbake til Mekka. Tilbake til deres ledere i Mekka som er deres fedre, 
onkler og slektninger, for de har mer rett på dem. 

 Negus hørte disse ordene, men følte at det var noe som ikke stemte, 
for han hadde ikke opplevd dem verken som opprørske eller ufornuftige. 
Han sa ikke noe til de to som Qoraysh hadde sendt. På den andre siden  
hadde de to utsendingene lyktes med å friste vesirene til negus. De sa:  
«Konge, de taler sant! Det er folket deres som har mer rett på dem enn  
andre, send dem derfor tilbake med disse to til Mekka.»
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 Det vesirene sa, gjorde negus forbannet, så han brølte: «Nei, ved Gud, 
jeg kommer ikke til å overgi dem til disse to. Det er ikke lik min ære å 
sende tilbake et folk som har kommet til mitt land.» Han bestemte seg for at 
muslimene fra Mekka skulle hentes til ham sånn at han kunne spørre om det 
som ble sagt om dem. Hvis det var sant, kom han til å sende dem tilbake til 
Mekka. Hvis det ikke stemte, skulle de få bo i fred og ro i landet hans. 
 Da muslimene fra Mekka kom, spurte negus dem: «Hva er denne nye 
troen som dere har omfavnet og tatt avstand fra deres folks tro for? Vil dere 
ikke anta min tro?» Vår mester Jafar ibn Abi Talib k svarte negus: 

Konge, vi var et uvitende folk. Vi tilba avgudsstatuer, vi spiste det 
selvdøde, vi var umoralske, vi kuttet slektsbånd, glemte våre naboer, 
den sterke spiste det den svake hadde, og slik levde vi helt til Gud 
sendte et sendebud til oss fra våre egne. Vi kjente sendebudets  
slektslinje, sannferdighet, pålitelighet og ærbarhet. Sendebudet kalte 
oss til Gud, for at vi skulle tro på og tilbe Ham alene, og for at vi  
skulle gi slipp på det vi og våre forfedre tilba av steiner og  
avgudsstatuer. Sendebudet befalte oss å snakke sant, være pålitelige 
mot det som blir betrodd oss, knytte slektsbånd, være gode mot  
naboene, stoppe å gjøre det som er ulovlig, og ikke la hverandres blod 
flyte. Sendebudet forbød oss å begå umoralske handlinger, vi skulle 
ikke avlegge falsk vitnesbyrd og ikke sluke de foreldreløses eiendom. 
Sendebudet befalte oss å tilbe Gud alene som ingen er likestilt.  
Sendebudet befalte oss å forrette tidebønnen regelmessig, gi det  
pålagte bidraget og faste.
 Vi bekreftet det sendebudet sa, og antok troen på Hans Høyhet.  
Vi følger det sendebudet kom med, men folket vårt gjorde livet  
vanskelig for oss. De gjorde oss ondt og straffet oss for at vi skulle 
vende tilbake til å tilbe avgudsstatuene. Vi dro derfra til ditt land. Vi 
valgte deg framfor alle andre, og vi ønsket din beskyttelse. Vi håper  
at vi ikke blir behandlet urettferdig hos deg, konge!

 Negus hørte godt etter. Ordene til vår mester Jafar g fikk ham til 
å tenke at denne personen var sannferdig. Han ba vår mester Jafar g om 
å resitere noe fra Koranen. Vår mester Jafar g resiterte det 19. kapittelet i 
Koranen som heter Maryam (Maria). Da negus hørte Koranen, ble han rørt 
dypt i sitt indre. Han gråt så skjegget ble vått. Vesirene begynte også å gråte. 
 Da vår mester Jafar g var ferdig med å resitere Koranen, så negus 
på vesirene og tørket tårene og sa: «Sannelig, dette og det Isa ibn Maryam 
(Jesus, sønn av Maria) kom med, har kommet fra én og samme lampe!»
 Negus sa til utsendingene som Qoraysh hadde sendt: «Kom dere  
tilbake til landet deres! Ved Gud, jeg kommer aldri til å overgi dem til dere!» 
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Så sa han til utvandrerne fra Mekka: «Dere har min beskyttelse – lev fritt i 
landet. Ingen skal noen gang gjøre dere noe ondt!»
 Abdollah ibn Abi Rabiah og Amr ibn al-As vendte tilbake til Mekka. 
De hadde mislyktes. Denne hendelsen gjorde at de vantro i Mekka ble  
motløse og skuffet over det som hadde hendt. Men muslimene gledet seg 
stort, for deres brødre og søstre i troen var trygge i Etiopia. Profeten  
Mohammad s ba for at negus skulle bli muslim.

Oppgave 13

Leseoppgave
a) Hva var det Qoraysh foreslo for profeten Mohammad s, men Hans 

Høyhet s nektet?

b) Hva heter landet som muslimene utvandret til?

c) I hvilken måned utvandret muslimene første gang?

d) Hvem var lederen til muslimene under den første utvandringen?

e) Hvor mange ganger utvandret muslimene til Etiopia?

f) Hva het de to mennene som Qoraysh sendte til Afrika?

g) Kan du nevne flere følgesvenner som utvandret til Afrika?

Tekstoppgave

a) Skriv et sammendrag om profeten Jesus i islam.

b) Forklar hva hovedbudskapet i talen mellom vår mester Jafar g og 
negus var.
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Boikotten
Muslimene ble i Etiopia i noen måneder, men måtte vende hjem igjen av 
forskjellige årsaker som gjorde at det ble vanskelig å leve der. Noen  
følgesvenner ble, men flere valgte å dra. De som kom hjem, visste at det ikke 
ville være lett å leve i Mekka, men i det minste fikk de være med profeten 
Mohammad s og sine familier. De ville også stå sammen med sine brødre 
og søstre i troen imot ondskapen til Qoraysh. 
 For hver dag som gikk, økte de troendes antall. Lederne til Qoraysh 
så dette skje. De skjønte at det ikke var lett for dem å gjøre noe med det.  
De hadde prøvd mange knep til nå, men dette kallet til troen ville ikke dø 
ut. De samlet seg på nytt for atter en gang å diskutere hva de kunne gjøre for 
å stoppe profeten Mohammads s kall til tilbedelse av én Gud. Det måt-
te være en plan som skulle lykkes, for til nå hadde alt vært til ingen nytte. 
De hadde forsøkt å skremme dem, spre rykter og skade deres handel, de 
hadde til og med drept, men troens lys holdt muslimene standhaftige. Heller 
ikke hadde forhandlingene med profeten Mohammad s gitt resultater. 
Onkel Abo Talib g var ikke til noe hjelp heller, for han støttet nevøen. 
Lederne i Qoraysh diskuterte lenge og kom fram til at det var klanen Bano 
Hashim som var årsaken til problemet. Det var de som stod bak profeten 
Mohammad s og gjorde slik at den nye troen vokste mer og mer for hver 
dag. De var profeten Mohammads s slekt og ansvarlige for alt det som 
foregikk. Derfor bestemte de seg for å boikotte klanen Bano Hashim. Fra og 
med nå skulle det være forbudt å byttehandle med dem, gifte seg med dem, 
være venner med dem eller noe annet. Denne boikotten skulle nok få dem til 
å forstå at de ikke skulle hjelpe profeten Mohammad s. Det ville også en 
gang for alle sette en stopper for muslimenes tro. Dette var en lettere måte, 
for slik slapp de å anstrenge seg med å måtte slå, torturere og drepe. De ble 
enige, og Abo Lahab var enig med dem selv om han tilhørte klanen Bano 
Hashim, men han var selvfølgelig fritatt. En skriftrull ble gjort klar, der det 
stod at klanen Bano Hashim skulle boikottes, det var ikke tillatt å gifte seg 
med noen av dem eller drive handel med dem. Alle lederne avla en ed på 
vegne av sin klan. Så hengte de opp skriftrullen inni Kaba, for at den både 
skulle være bevart mot å bli ødelagt og være bindende for dem. 

Vår mester Abo Talibs g fjellpass
Klanen Bano Hashim kunne ikke tro det de fikk høre. Hvordan kunne deres 
eget folk gjøre noe så urettferdig mot dem? tenkte de, men til tross for det 
samlet de seg hos våre mestere Abo Talib og Hamzah k for å støtte  
profeten Mohammad s. De var alle sammen blitt enda ivrigere på å stå ved 
profeten Mohammads s side, siden avgjørelsen til lederne gjaldt dem alle. 
Selv de som ikke trodde, valgte å stå på klanens side. De dro alle sammen 
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med profeten Mohammad s og følgesvennene og slo leir ved et fjellpass 
som ble kjent som vår mester Abo Talibs g fjellpass. Qoraysh fikk sine 
menn til å omringe fjellpasset slik at ingen kunne gå inn i eller ut fra det. 
Ingen kunne komme for å gi dem mat eller drikke. 
 Vår mester Abo Talib g var ikke bare onkelen til Hans Høyhet s, 
men også den som beskyttet og hjalp Hans Høyhet s hele livet. Han var 
villig til å dø for nevøen og oppfylle den pakten han inngikk med faren  
Abd-ol-Mottalib g. Han framsa noen strofer for å utrykke sine følelser: 
 

Vet dere ikke at vi har opplevd Mohammad som en profet akkurat 
som Mosa (Moses), noe som er nevnt i de gamle skrifter.
 Ved Kabas Herre, vi vil aldri overgi Mohammad til dere til 
tross for harde tider og sorg!
 Er ikke vår far Hashim, som matet de som besøkte Herren?
 Han befalte sine barn å stå standhaftige mot løgnhistorier  
og angrep!

 I to år måtte profeten Mohammad s og klanen Bano Hashim bli 
i vår mester Abo Talibs g fjellpass. Det var forferdelige tider. Barn gråt 
av sult. Alle var utslitt og hadde det vondt. Troen krevde sitt av de troende. 
Qoraysh overvåket dem strengt, men mat og drikke ble likevel sneket inn. 
Det var ikke alltid maten nådde dem, så noen ganger spiste noen blader på 
trærne for å holde seg sterke, og noen spiste også gress for å overleve. Noen 
av dem bandt også tunge steiner rundt magen for å ikke føle sult. Profeten 
Mohammad s var sammen med følgesvennene under denne harde tiden, 
men Hans Hellighet s ga ikke opp kallet. Selv på det stedet der det ikke 
var noe håp, tente profeten Mohammad s håpets lys i følgesvennenes  
hjerte. Hans Høyhet s ba dem være tålmodige, for Guds hjelp var nær. 
 Det var de troendes mor Khadijahs j slektninger som kom med mat 
og snek den inn til fjellpasset uten at Qorayshs menn merket det. 
 En dag kom en ung mann fra hennes familie for å snike inn mat til de 
troende, men det var så mørkt ved fjellpasset at det ikke var mulig å se noe. 
Uten å merke det støtte han på Abo Jahl. Abo Jahl ble rasende og sa: «Har 
du med mat til Bano Hashim? Ved Gud, jeg skal ikke la deg gå til dem!» 
Idet Abo Jahl drev og kjeftet på den unge mannen, kom en annen mann fra 
Qoraysh som var imot boikotten. Han sa til Abo Jahl: «Abo Jahl! Nekter du 
ham å ta med mat til sin tante? La ham gå!» Men Abo Jahl var sta, og  
nektet. Mannen plukket da opp en kamelknokkel og slo Abo Jahl i hodet 
med den. Abo Jahl ble skadet. Så gikk mannen til de som stod nær Bano 
Hashim, og fortalte dem hva Abo Jahl drev med. Da forstod noen av dem  
at dette var ikke riktig. De følte for sine venner og familiemedlemmer som 
var beleiret i fjellpasset. De samlet seg i byen og ville at skriftrullens  
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innhold ikke skulle gjelde lenger. De ville at boikotten skulle ta slutt med 
det samme, og at muslimene og de som var med dem, skulle settes fri. De 
hadde forstått at Qoraysh ønsket å utrydde hele Bano Hashim-klanen. De ble 
enige om å dra med mat til klanen Bano Hashim som var fanget i fjellpasset. 
Neste dag skulle de dra til Kaba og rive i stykker skriftrullen som boikottens 
krav stod på. 

Boikotten tar slutt
Profeten Mohammad s satt sammen med onkelen Abo Talib g og  
meddelte ham en merkelig nyhet. Gud hadde sendt termitter som hadde  
spist opp skriftrullen som Qoraysh hadde hengt opp i Kaba. De hadde spist 
opp alt som stod på skriftrullen, utenom Guds navn. Vår mester Abo Talib 
g ble forbauset over det han hørte. Han spurte: «Min nevø, si meg, er det 
Herren som har fortalt deg det?» Profeten Mohammad s svarte: «Ja!»  
Vår mester Abo Talib g sa: «Ingen kan komme nær Dem!» 
 Neste dag skyndte vår mester Abo Talib g seg til Kaba for å fortelle 
Qoraysh det han hadde fått høre, men der så han dem som natten før hadde 
bestemt seg for å be Qoraysh avslutte boikotten. Vår mester Abo Talib g 
gikk fram og sa til dem: «Dere Qoraysh, min nevø opplyser at Herren sendte 
termitter som spiste opp skriftrullen unntatt Guds navn. Kom, så ser vi  
hvordan det står til med skriftrullen! Hvis min nevø er sannferdig, avslutter 
dere denne boikotten med det samme. Hvis min nevø er en løgner, skal 
jeg overgi ham til dere, og dere kan gjøre hva dere vil med ham!» Qoraysh 
hadde ventet på denne dagen, de utbrøt: «Ja, vi godtar det!» De gikk alle 
til skriftrullen, og der ble de stående himmelfalne, for det var akkurat som 
Hans Høyhet s profeterte. Skriftrullen var blitt spist opp, men Abo Jahl  
og de andre ble heller forbannet enn å godta nederlaget og begynte å skrike 
og rope. De mente at det var et komplott. De holdt ikke sitt ord – det var 
umulig for dem å trekke tilbake det de hadde skrevet. Men de andre  
mennene, som hadde godtatt vår mester Abo Talibs g krav, gikk bort til 
skriftrullen og rev det som var igjen av den. Det betydde at boikotten  
endelig var slutt. Muslimene kunne komme hjem igjen og bo i byen. Vår 
mester Abo Talib g var lykkelig og lettet. Han framsa noen strofer om de 
mennene som holdt sitt ord, og priste den opphøyde slektslinjen til Bano 
Hashim. Han skyndte seg til de andre troende i fjellpasset og ba dem  
komme hjem og leve livet som vanlig. Alle de troende vendte hjem og var 
glade over profetien til profeten Mohammad s. De vendte hjem, men lot 
ikke Qoraysh se at de hadde lidd under den tiden de hadde levd i fjellpasset.

Sorgens år
Profeten Mohammads s formynder, beskytter, onkel, far og venn Abo 
Talib g var en gammel mann, og boikotten hadde gjort ham svak og syk. 
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Hans Høyhets s hustru Khadijah j var også omtrent 60 år på den tiden. 
Hun hadde også blitt syk av å være i fjellpasset. Etter noen måneder døde 
vår mester Abo Talib g. Ikke lenge etter døde også de troendes mor  
Khadijah j. Profeten Mohammad s hadde plutselig mistet to store  
personer som alltid støttet og hjalp Hans Høyhet s. Dette året er kjent som 
«sorgens år». Profeten Mohammad s ble veldig såret og trist av disse to 
dødsfallene rett etter hverandre. 
 Qoraysh hadde ventet på dette. De var klare til å angripe og gjøre 
livet surt for de troende. Nå kunne de være så brutale som de bare ønsket, 
de trengte ikke å ta hensyn til at profeten Mohammad s hadde vår mester 
Abo Talib g på sin side. 
 Profeten Mohammad s måtte tenke gjennom hvordan Hans Høyhet 
s skulle gå fram for å fortsette å spre gudstroen.

  

De troendes mor Khadijahs j siste hvilested er i gravlunden  
Jannah al-moallah, som også er kjent som Maqbarah al-moallah.  

©Islamsk Litteraturforening
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Oppgave 14

Leseoppgave
a) Hvorfor kom Qoraysh fram til løsningen «boikott»?

b) Hvor var det Qoraysh hengte skriftrullen med reglene for boikotten?

c) Hvilken klan ble boikottet?

d) Hvor måtte de være?

e) Hvor lenge ble de der?

f) Hvorfor ble sorgens år kalt sorgens år?

Tekstoppgave

a) Sitt sammen to eller tre og fortell til hverandre om hvordan dere tror 
det var å være i fjellpasset, og hvordan det tok slutt.

b) Skriv 1 side om profeten Mohammads s forhold til onkelen Abo  
Talib g og hustruen Khadijah j. Prøv å besvare hvorfor de to  
personlighetene var viktige for islam og for profeten Mohammad s.
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Gud trøster profeten Mohammad s
Etter at profeten Mohammad s hadde mistet onkelen og hustruen, ble det 
vanskelig for Hans Høyhet s. De to personene som alltid hadde støttet 
profeten Mohammad s med alt de eide, hadde nemlig kjempet sitt siste 
slag for troen, og ofret seg selv. Profeten Mohammads s onkel al-Abbas 
g foreslo for Hans Hellighet s å dra til byen Taif. Kanskje kunne man få 
beskyttelse gjennom dem. Det var viktig å ha det hvis man skulle spre  
budskapet. 

Reisen til Taif
Det 10. året av profetskapet, i måneden shawwal, dro profeten Mohammad 
s og følgesvennen Zayd ibn Harithah g fra Mekka til byen Taif. Hans 
Hellighet s gikk inn i byen med håp om at lederne i Taif var bedre enn  
lederne i Mekka. Hans Hellighet s fikk møte lederne og sitte med dem, 
men da Hans Hellighet s kalte dem til troen og ba dem støtte Hans  
Hellighet s imot ondskapen til Qoraysh, gjorde de narr og lo. De sa at  
profeten Mohammad s skulle se til å komme seg ut fra deres by. De sendte  
pøblene i byen etter profeten Mohammad s og følgesvennen Zayd g og 
sa de skulle kaste stein på og håne profeten Mohammad s. Vår mester 
Zayd g forsøkte å sperre for steinene som kom mot profeten Mohammad s, 
med sin egen kropp. Han stilte seg foran Hans Høyhet s som et skjold, men 
til slutt falt han og maktet ikke mer. Da ble profeten Mohammad s truffet 
fra alle kanter og blødde så blodet rant ned til føttene. Vår mester Zayd g 
og profeten Mohammad s gikk derfra blødende og såret. Begge søkte ly 
ved et hagegjerde. De lente seg til det for å hvile og stelle sårene. Den hagen 
der profeten Mohammad s og følgesvennen Zayd g var, lå omtrent fem 
kilometer fra byen Taif. Denne hagen tilhørte Rabiahs sønner Otbah og 
Shaybah. De var av Taifs ledere. De syntes synd på profeten Mohammad s 
og sendte en tjener til Hans Hellighet s med druer. Tjeneren var kristen  
og het Addas g. Profeten Mohammad s hadde tårefylte øyne. Hans  
Hellighet s hevet hendene og ba en skuddbønn til Gud: 

Gud, til Deg klager jeg om min svakhet og maktesløshet og om at folk  
ydmyker meg. 
 Å, den mest Barmhjertige av alle som er barmhjertige. 
 Du er de svakes og min Herre! 
 Hvem overlater Du meg til? 
 Til en som vil være fiendtlig mot meg, eller en fiende som Du vil gi 
makt over meg? 
 Det eneste som uansett betyr noe, er at Du ikke er vred på meg. 

  Ditt behag er altomfattende for meg. 
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  Jeg søker vern ved Ditt åsyns lys som lyser opp mørket. 
  Ved det lyset blir både denne verden og den kommende bedre. 
  Jeg søker vern mot at Du skal være vred på meg eller være den  
 Din vrede vender seg mot.
  Jeg er Deg underdanig for å oppnå Ditt behag.
  All evne og kraft kommer gjennom Deg! 

 Etter det serverte Addas g profeten Mohammad s druer. Hans Høyhet 
s tok en drue og sa «I Guds navn» og spiste. Addas g spurte: «Det er  
ikke vanlig å høre folket her i byen si dette.» Profeten Mohammad s  
spurte: «Hvilket land kommer du fra, og hvilken religion følger du?»  
Addas g svarte: «Jeg er kristen og kommer fra Ninive.» «Så du kommer 
fra den rettskafne mannen Yonos' (Jonas') by?» spurte profeten Mohammad 
s. Addas g spurte: «Hvor er det du kjenner til Yonos (Jonas) fra?»  
Profeten Mohammad s opplyste ham: «Han var en profet, og jeg er en  
profet!» Addas g omfavnet føttene til Hans Høyhet s og kysset dem, så 
reiste han seg og kysset hodet til Hans Høyhet s. Etter det antok han troen.  
 På vei ut fra Taif kom engelen Jibril (Gabriel) e sammen med  
fjellenes engel. Engelen Jibril (Gabriel) e sa at Gud hadde sett og hørt det 
Taif-folket gjorde. Hans Høyhet s ble spurt om hele byen Taif skulle bli 
knust mellom to fjell. Hans Høyhet s svarte: «Nei, jeg er sikker på at det 
vil oppstå troende fra deres avkom – slike som vil tilbe Gud alene!» 

Tilbake til Mekka
Etter å ha vært i Taif gikk profeten Mohammad s og vår mester Zayd g 
tilbake til Mekka. Mange tanker gikk gjennom profeten Mohammads s 
hode når det gjaldt hvordan de troende skulle fortsette å forkynne budskapet. 
Hvem skulle ta plassen til vår mester Abo Talib g og de troendes mor 
Khadijah j? Hans Hellighets s onkel al-Abbas g kunne aldri gjøre det 
samme som vår mester Abo Talib g gjorde, og heller ikke kunne Hans 
Hellighets s nye hustru Saudah bint Zamah j klare å være den samme 
som de troendes mor Khadijah j. Å vende tilbake til Mekka var farlig for 
profeten Mohammad s på denne tiden, for Qoraysh kunne finne på å gjøre 
hva som helst. Qoraysh hadde fått høre om reisen til Taif. De gledet seg til å 
håne og spotte profeten Mohammad s for det som hadde skjedd der.
 Vår mester Zayd g var bekymret for profeten Mohammads s 
sikkerhet. Han spurte noen menn i Mekka om de ville gi beskyttelse, men 
de nektet, for de ville ikke ha hele Qoraysh som fiender. En mann ved navn 
Motim ibn Adi tok på seg å beskytte profeten Mohammad s. Han ba Hans 
Hellighet s komme til Kaba, der stod han klar med flere menn. Abo Jahl 
spurte ham om han hadde falt fra forfedrenes tro, men Motim forsikret ham 
at det kun var beskyttelse. 
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 En dag da profeten Mohammad s stod opp og gikk til Kaba for å 
forkynne gudsord, gikk Hans Høyhet s forbi lederne for Qoraysh. De satt 
på sine faste sitteplasser ved Kaba. De gjorde tegn til hverandre: Se der er 
muslimenes profet. Hans Høyhet s forstod at Qoraysh hadde tenkt å finne 
på noe listig. Profeten Mohammad s stilte seg ved maqam Ibrahim for å 
forrette bønn. Da hoppet de alle på profeten Mohammad s samtidig. De slo 
profeten Mohammad s mens Hans Høyhet s forrettet bønn. Vår mester 
Abo Bakr g skyndte seg for å hjelpe profeten Mohammad s. Han klarte 
å hindre dem i å slå profeten Mohammad s, men da hoppet de heller på 
vår mester Abo Bakr g. De slo ham med sko i ansiktet. Da kom en mann 
fra vår mester Abo Bakrs g slekt og reddet ham. 
 Qoraysh viste nå at de kunne gjøre hva som helst mot profeten  
Mohammad s. De var blitt voldsommere enn før, men det fikk ikke Hans 
Høyhet s til å gi seg, faktisk økte det bare motet til å fortsette. Profeten 
Mohammad s kunngjorde at Hans Hellighet s hadde behov for allierte 
fra Arabia. Det ble sagt til de som bodde i Mekka, og de som besøkte  
Mekka. Vår mester Abo Bakr g oppsøkte alltid de som kom til Mekka,  
for å fortelle dem om profeten Mohammad s. De ble kalt til troen, for  
budskapet var enkelt: Det finnes ingen andre guder enn Herren Gud. 
 Det tok ikke lange tiden før denne nyheten hadde begynt å vandre 
sammen med handelskaravanene i hele Arabia. Nyheten ble berømt i andre 
byer. Noen slaver, kvinner og noen få menn antok også troen. Alle disse var 
fra andre steder i Arabia. 

Nattereisen
Det 12. året av profetskapet, i måneden rajab, besøkte profeten Mohammad 
s Herren Gud.
 En natt da profeten Mohammad s lå og sov i Mekka, kom engelen 
Jibril (Gabriel) e og vekket Hans Hellighet s. Engelen fortalte at Gud 
hadde invitert Hans Hellighet s til himmelen. Så skar han opp brystet til 
profeten Mohammad s og vasket det med vann fra Zamzam-brønnen. Da 
kom dyret al-Boraq, som var hvitt, større enn et esel og mindre enn et mul-
dyr, og det hadde vinger. Dette dyret hadde en enorm hastighet, og med ett 
steg kom det så langt øyet rakk. 
 Under nattereisen passerte Hans Hellighet s graven til profeten 
Mosa (Moses) e, der stod han og ba til Gud i graven. De red også forbi 
Betlehem, der profeten Isa (Jesus) e ble født, her forrettet Hans Hellighet 
s to bønneenheter. 
 Framme ved Helligdommens Hus i Jerusalem stanset de. I dette guds-
huset forrettet alle profetene bønn under profeten Mohammads s ledelse.
 Denne «nattereisen» er kjent som al-isra.
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Himmelferden 
Etter å ha ledet alle profetene i bønn satte Hans Høyhet s seg på ridedyret 
al-Boraq og steg opp til himmelen. 
 I den første himmelen så profeten Mohammad s menneskenes  
far profeten Adam e.
 I den andre himmelen traff Hans Hellighet s profetene Isa (Jesus)  
og Yahya (Johannes) d. 
 I den tredje himmelen traff Hans Hellighet s profeten Yosof (Josef) e. 
 I den fjerde himmelen traff Hans Hellighet s profeten Idris (Henok) e.
 I den femte himmelen traff Hans Hellighet s profeten Haron (Aron) e.
 I den sjette himmelen traff Hans Hellighet s profeten Mosa (Moses) e. 
Han hilste på profeten Mohammad s som alle de andre profetene gjorde. 
Idet profeten Mohammad s skulle videre, begynte profeten Mosa (Moses) 
e å gråte. En røst lød: «Hvorfor gråter du?» «Herre, så dette er den unge 
mannen Du sendte etter meg, og Du vil føre flere av denne unge mannens 
følgere inn i paradiset enn mine følgere!» sa profeten Mosa (Moses) e.
 I den syvende himmelen traff Hans Hellighet s profeten Ibrahim 
(Abraham) e. 
 Hans Hellighet s fikk også se mange andre store tegn på Guds  
allmakt og vidunderlige ting. 
 Profeten Mohammad s fikk se et hellig hus som ble besøkt daglig 
av 70 000 engler, men etter at de gikk ut av det hellige huset, fikk de aldri 
besøkt det igjen. Det hellige huset heter Bayt al-mamor. 
 Etter det reiste profeten Mohammad s til lotustreet i den ytterste 
sfæren (Sidrah al-montaha). Her kunne ikke engelen Jibril (Gabriel) e  
eller ridedyret al-Boraq fortsette. De ble værende mens profeten Mohammad 
s fortsatte. Hans Hellighet s så lys foran seg og rundt seg. Gud nærmet 
seg profeten Mohammad s til det nesten ikke var noen avstand mellom 
dem. Gud åpenbarte det Han ville for Sin tjener. Hans Høyhet s fikk 50 
tidebønner i gave. Profeten Mohammad s tok dem imot og steg ned, men 
profeten Mosa (Moses) e sa at det var for mye for de troende, så Hans  
Hellighet s steg opp til himmelen og Gud reduserte tidebønnene. Dette 
hendte flere ganger helt til det var igjen fem tidebønner.
 Om morgenen fikk Qoraysh nyheten om at profeten Mohammad s i 
løpet av en liten stund om natten hadde reist fra Mekka til Jerusalem, og så 
til himmelen hos Gud, og kommet tilbake igjen. Dette var ikke sant, mente 
de. De henvendte seg til vår mester Abo Bakr g. Dette var deres sjanse til 
å overbevise ham om at det han trodde på, var galskap, men vår mester  
Abo Bakr g var fast i troen. Han svarte bare med å si: «Hvis profeten  
Mohammad sier det, er det sant!» Så gikk han til profeten Mohammad s 
for å spørre om det Qoraysh hadde sagt. Profeten Mohammad s fortalte 
ham alt det som hadde hendt i løpet av nattens korte stund. Vår mester Abo 
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Bakr g sa: «Jeg tror på Dem, De har alltid talt sant!» Etter dette fikk han 
tittelen «sannhetsvitnet» (as-Siddiq).
 Qoraysh spurte profeten Mohammad s om Helligdommens Hus i 
Jerusalem fordi noen av dem hadde sett det. Gud gjorde det synlig for  
profeten Mohammad s. Hans Høyhet s beskrev det som om det var rett 
foran Hans Høyhets s øyne. Da de innså at det var rett beskrivelse, fortsatte 
de å sette Hans Hellighet s på prøve. De spurte om når den første  
handelskaravanen ville komme. Profeten Mohammad s opplyste at den  
første ville komme før morgendagens sol grydde. Qoraysh satte seg på høy-
dene i byen og ventet for å se om det stemte eller ikke. Det hendte som pro-
feten Mohammad s sa, men Qoraysh ville ikke tro, de kalte det magi  
og fortsatte å fornekte. 
 Denne «himmelferden» er kjent som al-miraj. Profeten Mohammad 
s opplevde både nattereisen og himmelferden i våken tilstand. Nattereisen 
og himmelferden var Guds gave for å trøste profeten Mohammad s. 

Al-Aqsa-moskeen (til venstre) og Klippemoskeen (til høyre) – begge moskeene  
er en del av den samme helligdommen. ©MuslimPhotos.Net & Athar Akram

Al-Aqsa-moskeen. Foto: Erik Bolstad. CC BY-NC-SA 3.0. 
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 Oppgave 15

Leseoppgave
a) Hvilken by var det onkel al-Abbas g foreslo at profeten Mohammad 
s skulle dra til?

b) Hvordan behandlet de profeten Mohammad s i den byen?

c) Hva het følgesvennen som var med profeten Mohammad s, og hva 
gjorde han?

d) Hvem ga beskyttelse til profeten Mohammad s i Mekka?

e) Hva er tittelen vår mester Abo Bakr g fikk?

f) Hvilken profet var fra Ninive?

Tekstoppgave

a) Studer nøye skuddbønnen til profeten Mohammad s, og nevn 5 
punkter som du mener vi lærer av den.

b) Tegn de forskjellige stedene profeten Mohammad s besøkte under 
nattereisen og himmelferden. Ifølge islam tegner vi ikke Gud, profeter 
eller engler. Oppsummer i tre punkter det du mener er det viktigste ved 
disse to begivenhetene.

c) Skriv et kort sammendrag av historien om den profeten som var fra 
Ninive.
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Troen sprer seg i Yathrib
Det var mange som trodde i Mekka. De hadde opplevd flere tegn som gjorde 
dem sikre på at profeten Mohammad s var en sann profet. Hver gang det 
kom noen til Mekka, fikk de med seg informasjon om troen. Det var ikke 
alltid de valgte å tro, men tilbake hos sine fortalte de hva de hadde hørt i 
Mekka. Det var som regel nok til å vekke nysgjerrigheten til folk. 
 I det 11. året av profetskapet, i måneden zol-hijjah, kom det seks  
personer fra al-Khazraj til Mekka. Profeten Mohammad s hørte dem  
snakke med hverandre i dalen Mina. Hans Hellighet s spurte dem:  
«Hvilken stamme tilhører dere?» «Al-Khazraj», svarte de. «Sett dere, så jeg 
kan snakke litt med dere», sa profeten Mohammad s. De satte seg. Hans 
Høyhet s satte seg med dem og resiterte noen gudsord for dem. De lyttet, 
og profeten Mohammad s inviterte dem til å anta troen og avlegge 
troskapsed til Hans Høyhet s om å støtte Hans Høyhet s. De var seks 
menn som hadde kommet fra Yathrib, og alle antok troen. De sa til profeten 
Mohammad s: «Kjære Guds sendebud, vi har nettopp vært gjennom en 
krig, derfor blir det ikke lett for oss å overtale folket, men la oss vende hjem, 
så skal vi prøve å overbevise folket og forene dem. Hvis Gud lar folket vårt 
bli ett ved denne troen, vil ingen mann være oss mer kjær enn Dem!»
 De reiste hjem for å spre nyheten. Alle hjemme i Yathrib kjente til 
den forjettede profeten s som skulle komme, for jødene i Yathrib pleide å 
omtale den forjettede profeten s hele tiden. 

Den første al-Aqabah-troskapseden
I det 12. året av profetskapet, i måneden zol-hijjah, kom det troende folk fra 
Yathrib. De hadde forkynt og fortalt folket om at den forjettede profeten s 
var kommet. Denne gangen var de 12 personer. Denne gruppen fra Yathrib 
avla troskapsed til profeten Mohammad s. Eden deres bestod av følgende:
 • Vi skal ikke ha noen andre guder enn Gud.
 • Vi skal ikke begå hor.
 • Vi skal ikke stjele.
 • Vi skal ikke beskylde andre for noe.
 • Vi skal ikke bedra.
 • Vi skal ikke drepe våre barn.
 Denne troskapseden er kjent som den første al-Aqabah-troskapseden 
(Bayah al-Aqabah al-ola). 
 Profeten Mohammad s sendte med dem en ung følgesvenn som het 
Mosab ibn Omayr g. Den unge følgesvennen stod på dag og natt i Yathrib. 
Han gikk fra hus til hus for å fortelle om islam. Takket være hans innsats 
var det mange fra stammen al-Khazraj som antok troen etter å ha hørt om 
den. Den andre araberstammen i Yathrib, som het al-Aus, fikk også høre om 
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den nye troen. De spurte al-Khazraj om hva de hadde hørt, og de fra  
al-Khazraj fortalte dem. Det overbeviste noen menn fra al-Aus til å anta  
troen. Det førte til at en stor gruppe fra Yathrib dro til Mekka. 

Den andre al-Aqabah-troskapseden
I Mekka møtte de profeten Mohammad s og fikk høre om islam. De avla 
troskapsed til Hans Hellighet s. Denne troskapseden er kjent som den  
andre al-Aqabah-troskapseden (Bayah al-Aqabah ath-thaniyah). 
 Qoraysh fikk høre om at folk fra Yathrib var i Mekka og sluttet seg til  
profeten Mohammad s. De sendte noen menn til Yathrib slik at de kunne 
overtale dem til å ikke tro på profeten Mohammad s, men al-Khazraj og 
al-Aus var ikke villige til å høre på dem. De sa klart og tydelig til Qoraysh at 
de ville stå ved profeten Mohammads s side til døden. Qoraysh returnerte 
til Mekka med uforrettet sak. De følte seg rett og slett ydmyket, for nå ville 
profeten Mohammad s få støtte og beskyttelse av Yathrib-folket. Lederne 
deres var ikke fornøyde med det. De tenkte at hvis profeten Mohammad s 
kommer seg til Yathrib, vil det ikke være til fordel for dem. Derfor måtte de 
gjøre noe mot Hans Hellighet s, og det så fort som mulig. De bestemte seg 
for å isolere profeten Mohammad s. Mens de isolerte profeten Mohammad 
s, straffet de følgesvennene i Mekka. De måtte enten gi opp troen eller 
bøte med livet. Noen fryktet for livet og valgte å slutte å tro.  

Muslimene utvandrer til Yathrib
Profeten Mohammad s sa at følgesvennene skulle utvandre fra Mekka til 
Yathrib. Det var ikke mulig for dem å leve fritt i Mekka, derfor måtte de  
forlate sine hjem og utvandre til Yathrib. Profeten Mohammad s hadde 
allerede sendt følgesvennen Mosab ibn Omayr g til Yathrib for å lære dem 
mer om islam. Han hadde hatt stor suksess med å oppfylle plikten sin. Han 
fikk også i oppgave å forberede muslimene i Yathrib på at deres brødre og 
søstre i troen var på vei til deres by, og at de kom til å trenge all den hjelpen  
de kunne få. Følgesvennene i Yathrib gjorde seg klare og var villige til å 
hjelpe sine brødre og søstre. Følgesvennene som utvandret fra Mekka til 
Yathrib, ble kjent som al-Mohajiron (utvandrerne), og følgesvennene i  
Yathrib ble kjent som al-Ansar (hjelperne). 
 Vår mester Mosab g kom tilbake til Mekka med gode nyheter om at 
muslimene i Yathrib var klare. I det skjulte utvandret muslimene fra Mekka 
til Yathrib. Deres brødre og søstre i troen i Yathrib gjorde alt for å hjelpe 
dem. Enhver ville være den første til å hjelpe. De som utvandret, ble tatt godt 
imot av dem i Yathrib. Qoraysh fikk vite om det. De sendte folk etter dem 
slik at de kunne friste de i Yathrib og be dem sende tilbake muslimene fra 
Mekka. Når de ikke ville høre på Qoraysh, truet de med krig, men de klarte 
verken å friste eller skremme dem. 
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 Qoraysh vendte igjen tilbake mislykkede og nedslåtte. Tilbake i  
Mekka bestemte de seg for å stramme grepet om dem som var igjen. De  
satte spioner rundt grensene til Mekka. Hvis noen prøvde å komme seg 
unna, skulle de finne ut av det og straffe dem, men muslimene fortsatte å 
utvandre til Yathrib ved å ta andre ruter enn den som var vanlig. 
 Tiden gikk, og de fleste av dem kom seg ut av Mekka. Nå var det kun 
noen få igjen i Mekka sammen med profeten Mohammad s. Profeten  
Mohammads s onkel Hamzah g forlot Mekka sammen med noen andre 
følgesvenner rett foran øynene på Qoraysh. Han var klar til å kjempe hvis 
noen av dem våget, men de våget ikke å gjøre noe. 
 Vår mester Omar g gjorde det samme. Han kunngjorde også at han 
skulle forlate Mekka. Over skulderen hadde han sverdet og buen, i den ene 
hånden holdt han tømmene til ridedyret og i den andre holdt han pilene. Han 
gikk bort til lederne for Qoraysh og sa at han var på vei til Yathrib. Han sa 
til dem: «Hvem av dere ønsker å gjøre sin mor barnløs, sitt barn faderløs og 
sin hustru til enke? Den som vil, kan møte meg bak denne dalen!» Ingen sa 
noe eller gjorde noe, og han forlot Mekka som han ville. 
 Nå var bare profeten Mohammad s og følgesvennene Ali og Abo 
Bakr k igjen i Mekka. Profeten Mohammad s hadde ennå ikke mottatt 
Guds befaling om at det var på tide å dra fra Mekka. Vår mester Abo Bakr 
g spurte: «Kjære Guds sendebud, når reiser vi?» Profeten Mohammad s 
ba ham være tålmodig til Guds befaling kom. 
 Qoraysh var også klar over at det bare var profeten Mohammad s og 
følgesvennene Ali og Abo Bakr k i Mekka. De samlet sine beste og tapreste 
krigere. De skulle sørge for at profeten Mohammad s ikke kom seg unna.
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Bilder fra innsiden av Masjid al-bayah (troskapsedens moské), også kjent som  
Masjid al-Aqabah (al-Aqabah-moskeen). Denne moskeen ble bygd der  
følgesvennene fra Medina (Yathrib) kom og sverget troskap til profeten  

Mohammad s. ©MuslimPhotos.Net & Athar Akram
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Oppgave 16

Leseoppgave
a) Hva het stammen som kom til Mekka under den første al-Aqabah- 

troskapseden?

b) Hvilken by kom de fra?

c) Hva het den andre araberstammen i den byen?

d) Hva ble følgesvennene fra Mekka og de fra den nye byen kjent som?

e) Hvordan utvandret muslimene fra Mekka?

f) Hvordan var følgesvennene i den nye byen mot følgesvennene fra Mekka?

g) Hva het den unge følgesvennen som profeten Mohammad s sendte til 
den nye byen for å lære dem mer om islam?

h) Hvem ble igjen til slutt i Mekka sammen med profeten Mohammad s?

Tekstoppgave

a) Begrunn hvorfor punktene i al-Aqabah-troskapseden var viktige.

b) Tror du at det var en tilfeldighet at det var folk fra Yathrib som kom til 
Mekka? Begrunn svaret ditt.
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Profeten Mohammad s utvandrer til Yathrib
Lederne for Qoraysh samlet seg ved Kaba. De hadde et felles mål, og det  
var å drepe profeten Mohammad s før Hans Hellighet s kom seg unna. 
Abo Jahls forslag ble godtatt, at de skulle la en ung, sterk mann fra hver klan 
få et skarpt sverd. De skulle alle angripe profeten Mohammad s samtidig,  
som om det var én mann som hogg med sverdet. Ved å drepe profeten  
Mohammad s på denne måten ville flere klaner være skyldige i å ha drept 
Hans Hellighet s. Det ville føre til at profeten Mohammads s familie 
ikke kunne hevne drapet. 
 Qoraysh fikk høre nyheten om at profeten Mhammad s var klar til 
å utvandre fra Mekka. Profeten Mohammad s fortalte bestevennen Abo 
Bakr g om at Guds befaling hadde kommet. Vår mester Abo Bakr g 
gjorde klar det som trengtes, for den natten skulle de forlate Mekka.
 Profeten Mohammad s ble hjemme den kvelden og sa at vår velyn-
der Ali g skulle sove på soveplassen til Hans Høyhet s, for engelen Jibril 
(Gabriel) e hadde opplyst Hans Hellighet s om planene til Qoraysh. Vår 
velynder Ali g fikk også ansvaret for å levere tilbake alt som folk hadde 
bedt Hans Høyhet s om å ta vare på. Vår velynder Ali g måtte bli i  
Mekka til han hadde levert tilbake alt. Etter å ha gjort det skulle også han 
komme til muslimene i Yathrib. 
 Da natten la seg over byen, gikk de unge mennene som Qoraysh  
hadde valgt ut til oppgaven, bort til profeten Mohammads s hus. De stilte 
seg ved Hans Høyhets s dør og ventet på at Hans Høyhet s skulle komme 
ut. De visste at i den siste delen av natten pleide profeten Mohammad s 
å gå til Kaba for å be. Det var deres sjanse til å slå til. Abo Jahl hadde blitt 
med for å oppildne dem og påse at de fullførte oppgaven. Profeten  
Mohammad s satte sin lit til Gud og gikk ut av huset mens Hans Høyhet 
s resiterte Koranen. Gud gjorde slik at fienden ikke kunne se profeten  
Mohammad s. Hans Høyhet s kastet støv på deres hode, men alt dette 
merket de ikke engang. Hans Høyhet s gikk til vår mester Abo Bakrs g 
hus. Han ventet spent, men sikker på Guds varetekt. Tiden var inne, og de 
skulle dra av sted fra Mekka. Da vår mester Abo Bakr g så profeten  
Mohammad s komme, gråt han av glede. Han skyndte seg å spørre om 
han fortsatt var den som skulle være med Hans Hellighet s under reisen til 
Yathrib: «Er jeg ledsageren under reisen, kjære Guds sendebud?» Profeten 
Mohammad s svarte: «Ja, du er ledsageren!» 
 Ved bygrensen snudde profeten Mohammad s seg og sa til byen 
Mekka: «Jeg ville aldri ha forlatt deg hvis det ikke var for ditt folk!» 
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I hulen Thaur
Vår mester Abo Bakr g sa farvel til familien og begynte på den lange  
reisen med profeten Mohammad s. De valgte en rute som ikke var vanlig 
å ta til Yathrib. Yathrib ligger nord for Mekka, mens profeten Mohammad 
s og vår mester Abo Bakr g dro sørover til fjellet der hulen Thaur ligger. 
Der ble de i tre netter. I mellomtiden hadde Qoraysh utlovd 100 kamelhopper 
til den som fanget profeten Mohammad s levende eller død. 
 Før de klatret opp i hulen, ryddet vår mester Abo Bakr g hulen. Det 
var også noen slangehull der som han tettet med stykker av klærne. Hans 
Høyhet s var sliten og la hodet i fanget til vår mester Abo Bakr g og  
sovnet. Da la vår mester Abo Bakr g merke til at et slangehull stod åpent.  
Han skyndte seg å tette det med foten. Slangen i hullet hogg vår mester Abo 
Bakr g i foten. Han rørte seg ikke, men smerten var uutholdelig, så tårene 
trillet ned kinnet hans og falt på profeten Mohammads s velsignede ansikt. 
Da våknet profeten Mohammad s og spurte vår mester Abo Bakr g hva 
som var i veien. Hans Høyhet s smurte sitt velsignede spytt på foten hans, 
og smerten forsvant. 
 Vår mester Abo Bakrs g sønn Abdollah gikk rundt omkring i 
Mekka og lyttet etter hva Qoraysh drev og tenkte, for de visste ikke hvor 
det hadde blitt av profeten Mohammad s. Om kveldene kom han til hulen 
Thaur og fortalte om det han hadde hørt. Vår mester Abo Bakrs g datter 
Asma j kom med mat til dem i hulen Thaur. Hun hadde glemt å ta med 
noe å binde rundt maten, så hun rev beltet sitt i to og brukte det stoffet til å 
ha rundt maten. Siden den dagen ble hun kjent som «hun med de to beltene». 
 En dag kom Qorayshs menn fram til hulen, men da hadde et tre vokst 
foran huleåpningen, en due satt og ruget på egg og en edderkopp hadde spunnet  

Hulen Thaur, der profeten Mohammad s og vår mester Abo Bakr g var. 
©Innovate Digital
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et spindelvev over åpningen. Fienden stod rett utenfor, og vår mester Abo 
Bakr g fryktet at noe skulle hende profeten Mohammad s, men profeten 
Mohammad s sa til ham: «Sørg ikke! Sannelig, Gud er med oss!» Qorayshs 
menn som var kommet der, sa at her kan ingen ha kommet, og gikk derfra. 
 Etter tre netter, da Qoraysh mer eller mindre hadde gitt opp, gikk de 
ut av hulen og satte kursen mot Yathrib sammen med Abdollah ibn al- 
Arqat, som skulle føre dem videre mot byen Yathrib. Vår mester Abo Bakr 
g hadde betalt ham for å føre dem dit. Abdollah ibn al-Arqat var godt kjent 
og kunne de fleste veiene rundt omkring i landet. 

Soraqah ibn Malik
Da Soraqah fikk høre at belønningen som ble utlovd, var 100 kamelhopper, 
ble han fristet til å finne profeten Mohammad s, og bringe Hans Høyhet 
s tilbake til Qoraysh i Mekka. Grådig satte han av gårde for å finne  
profeten Mohammad s. På veien traff han en beduin som fortalte ham at 
han hadde sett tre menn som var på vei mot Yathrib. Han spurte om hvordan 
de så ut. Beduinen forklarte, og da ble Soraqah sikker på at det var dem. 
Han satte seg med det samme på hesten og red av sted. Han fulgte sporene 
gjennom det tørre landet. Hesten hans snublet flere ganger på veien. Han falt 
av flere ganger, men han fortsatte uansett. 
 Til slutt fikk han øye på tre menn. Han så fort hvem det var, og at det 
var dem han hadde lett etter. Han satte opp farten mot dem. Da han nærmet 
seg dem, sank hestens bein ned i bakken, og han selv ble kastet av hesten. 
Dette skremte ham. Han ropte på både profeten Mohammad s og vår 
mester Abo Bakr g og ba om trygghet. Han ropte: «Ved Gud, jeg skal ikke 
gjøre dere noe ondt! Jeg vet at det er dere som har forbannet meg, bryt nå 
forbannelsen mot meg! Jeg skal sende tilbake de som leter etter dere, så de 
ikke kan skade dere!» Hans Hellighet s stanset og sa til vår mester Abo 
Bakr g: «Spør ham hva han vil ha av oss.» Soraqah svarte: «Skriv det ned 
for meg slik at jeg har bevis på at jeg er tilgitt!» Profeten Mohammad s 
tilga ham, og det ble skrevet ned for ham det han ville. Han tok skrivet og 
snudde for å dra tilbake til Mekka. 
 Da han kom fram til Mekka, nevnte han ikke noe av dette for folket 
i byen, men etter tre dager fortalte han hva som hadde hendt med ham på 
veien. Qoraysh kritiserte ham for at han ikke hadde klart å fange profeten 
Mohammad s.

Reisen fortsetter mot Yathrib
Profeten Mohammad s og vår mester Abo Bakr g fortsatte reisen til 
Yathrib, og sammen med dem var Abdollah ibn al-Arqat, som viste dem  
veien til byen. På veien passerte de et telt som tilhørte en kvinne som het 
Omm Mabad. De var sultne alle tre, men Omm Mabad hadde ikke noe  
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annet enn en mager geit som ikke hadde melk i juret. Hans Høyhet s ba 
om tillatelse til å melke geiten. Omm Mabad tillot det. Profeten Mohammad 
s begynte å melke geiten. Ved profeten Mohammads s velsignede hånd 
ga den geiten så mye melk at alle tre kunne drikke seg gode og mette. Det 
var et mirakel, for denne geiten hadde ikke noe melk å gi, men plutselig ga 
den så mye melk at tre menn drakk av den, og i tillegg fylte Omm Mabad 
sine boller og skåler. 
 Vår mester Abo Bakrs g familie var bekymret og ventet på å høre 
gode nyheter om profeten Mohammad s og deres far Abo Bakr g. En 
dag kom det en beduin til Mekka som sang noen strofer: «Måtte Gud gi den 
mannen den beste belønningen – to venner som gjorde Omm Mabads telt til 
et bedre sted.» Familien forstod av å høre på ham at profeten Mohammad 
s og deres far Abo Bakr g var trygge og på vei til Yathrib. 
 Etter seks dager på reise kom de fram til Qoba. Det var et sted like 
ved Yathrib. Der ble profeten Mohammad s og vår mester Abo Bakr g 
i noen dager og ventet på at vår velynder Ali g skulle møte dem der. Pro-
feten Mohammad s ba om at en moské skulle bygges i Qoba. Det var den 
første moskeen som ble bygd i islams historie, og Hans Hellighet s forret-
tet den første fredagsprekenen og fredagstidebønnen der. Budskapet i fredags-
prekenen var at man skulle være god mot hverandre og gjøre det  
som er rettskaffent, frykte Gud, og at Herren Gud hadde pålagt dem  
fredagstidebønnen. Hans Høyhet s advarte mot å unnlate å forrette  
fredagstidebønnen. 
 I Yathrib var muslimene klare til å ta imot sin profet s da de fikk 
høre at Hans Høyhet s var kommet til Qoba. De pleide å komme til  
Yathribs grense og vente. Kvinnene i byen gikk opp på taket og ventet på 
den forjettede profeten s. Det var gledelige dager for byen. 

En beretning etter profeten Mohammad s opplyser at den som renser seg der  
han bor, og så går til moskeen i Qoba og forretter en bønn der, vil få like mye  

belønning som å ha utført en omrah. ©Islamsk Litteraturforening
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Moskeen i Qoba. ©MuslimPhotos.Net & Athar Akram

Moskeen i Qoba. ©MuslimPhotos.Net & Athar Akram 
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Yathrib blir til Medina
Endelig kom dagen da vår velynder Ali g var framme i Qoba slik at  
profeten Mohammad s og vår mester Abo Bakr g kunne slå følge med 
ham til Yathrib. Vår velynder Ali g hadde gått barbeint store deler av  
veien fram til byen. Da profeten Mohammad s så fetteren i denne 
tilstanden, omfavnet Hans Høyhet s ham og gråt av glede. De var alle tre 
glade og Gud takknemlige for at de sammen var på vei til sitt nye hjem, der 
de endelig kunne leve i fred og praktisere troen. 
 Folket i Yathrib stod spente og ventet på det gledelige synet de skulle 
få se. Plutselig hørte man: «Guds sendebud er kommet!» Folk i byen sang 
mens de slo på håndtrommer: 

Fullmånen har steget over oss fra dalen Wada. 
 Vi må takke Gud så lenge den som kaller, kaller til Gud.
 De som har blitt sendt til oss, De har kommet med budskapet som  
må bli adlydt.
 Ved Deres komme ble byen nobel, velkommen den beste 
 innbyderen til Gud.

 Folk kom flokkevis for å ønske profeten Mohammad s velkommen 
til byen. Siden denne tiden ble byen kjent som Medina, og het ikke lenger 
Yathrib. 
 Folket i Medina var glade fordi deres frelser hadde kommet. De feiret, 
for drepingen og fiendskapet mellom stammene al-Aus og al-Khazraj skulle 
endelig ta slutt.

Profeten Mohammads s moské bygges
Alle ivret etter å beverte profeten Mohammad s. Spesielt lederne i  
stammene. De var alle overivrige og sa til Hans Høyhet s: «Bo hos meg, 
kjære Guds sendebud.» Idet de sa det, dro de også i kamelhoppens  
tømmer, sånn at den gikk i deres retning. Men Hans Høyhet s fortalte dem 
at kamelhoppen var blitt befalt av Gud, derfor måtte de la den være. Der den 
satte seg, der skulle Hans Høyhet s bo. Kamelhoppen fortsatte å gå videre 
i byen. Alle så spent på den, «hvem blir den heldige», tenkte de. Kamelhoppen  
satte seg ned ved en åpen slette overfor huset til vår mester Abo Ayyob 
al-Ansari g, men Hans Høyhet s gikk ikke av kamelhoppen. Etter litt 
stod kamelhoppen opp igjen, og profeten Mohammad s slapp tømmene. 
Kamelhoppen gikk fram, men så snudde den og gikk tilbake der den satte 
seg første gang. Vår mester Abo Ayyob g var den lykkeligste mann på 
hele jorden. Guds sendebud s skulle bo hos ham. Han kom løpende og tok 
bagasjen til profeten Mohammad s. 
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En miniatyrmodell av byen Medina i gamle dager. ©Islamsk Litteraturforening

Profeten Mohammads s moské i Medina. ©Islamsk Litteraturforening
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 Vår mester Abo Ayyobs g hus var i to etasjer. Han gjorde klar andre 
etasje for profeten Mohammad s. Det gjorde han av respekt, for han ville 
ikke bo over Hans Hellighet s, men Hans Hellighet s valgte første etasje. 
 Om natten da de la seg, snudde han seg mot hustruen og sa: «Ve oss! 
Hva er det vi gjør, kan vi vandre rundt over Guds sendebud?» De valgte å flytte 
seg bort til et hjørne, slik at de ikke var rett over profeten Mohammad s. 
 Om morgenen fortalte han det til profeten Mohammad s, men 
profeten Mohammad s sa at det var så mange som kom på besøk, derfor  
var det bedre for Hans Hellighet s å bo i første etasje. I syv måneder  
bodde profeten Mohammad s hos vår mester Abo Ayyob g. 
 Profeten Mohammad s spurte om hvem som eide sletten overfor 
huset til vår mester Abo Ayyob g. Det ble fortalt at den tilhørte to  
foreldreløse gutter, Sahl og Sohayl. Hans Høyhet s kjøpte jordstykket av 
disse to foreldreløse selv om de ønsket å gi det til Hans Høyhet s. Så 
befalte Hans Høyhet s at det skulle bygges en moské der. Alle  
følgesvennene hjalp til med å hente steiner og sand. Profeten Mohammad  
s var også med dem. Etter at moskeen var ferdig, ble det gjort klart et lite 
hus til profeten Mohammad s og Hans Hellighets s familie ved siden av 
moskeen. Det ble også lagd et værelse for de fattige muslimene som ikke 
hadde noe sted å bo.

Brorskapsbånd
For å bygge samfunnet og gjøre forholdet bedre mellom Medinas muslimer 
ble det dannet et brorskapsbånd mellom muslimene som utvandret, og de 
som var fra Medina. Profeten Mohammads s budskap var at man skulle 
ønske det samme for sin bror som man ønsket for seg selv. Dette var en ny 
begynnelse for kallet til gudstro. En gyllen mulighet til å spre sannheten 
uten å bli hindret. 
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Oppgave 17

Leseoppgave
a) Hvilken by utvandret profeten Mohammad s til?

b) Fortell om planen Qoraysh lagde for å drepe profeten Mohammad s.

c) Hvem fikk æren av å være profeten Mohammads s ledsager under 
utvandringen?

d) Hvilken rute valgte profeten Mohammad s og ledsageren?

e) Fortell om det som hendte i hulen Thaur.

f) Hvem klarte å ta igjen profeten Mohammad s og ledsageren?

g) Hvor stanset profeten Mohammad s før Medina, og hva gjorde Hans 
Hellighet s der?

h) Hvem bodde profeten Mohammad s hos?

Tekstoppgave

a) Tegn en moské og lag minst 10 punkter om hvorfor moskeen er et  
viktig sted for muslimer.

b) Forklar hvorfor det var viktig å styrke forholdet mellom muslimene i 
Medina.

c) Kjenner du noen som reiste fra sitt hjemland for å bo i et nytt land 
(Norge)? Spør vedkommende om 5 ting som var vanskelige under og 
etter reisen, og 5 ting som ble lettere etter å ha kommet til det nye  
landet (Norge).
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Medina-pakten
Før muslimene utvandret til Medina, var byen delt i flere grupper. De tre 
største var stammene al-Aus og al-Khazraj og det jødiske folket. 
 Stammene al-Aus og al-Khazraj var jordbrukere. De eide jord som de 
jobbet på. De hadde samme tro som Mekka-folket. De var flergudsdyrkere. 
Jødene var derimot monoteister og trodde på én Gud. De var rike handels-
menn. Derfor pleide som regel folk fra stammene al-Aus og al-Khazraj å ta 
opp lån hos jødene. Renten var alltid så høy at låntakeren endte opp med å 
betale på gjelden nesten hele livet. Slik var al-Aus og al-Khazraj avhengige 
av det jødiske folket. 
 Da profeten Mohammad s kom til byen, innså de jødiske  
handelsmennene at nå ville de ikke lenger kunne beholde sin høye posisjon 
i samfunnet. De ville ikke klare å utnytte al-Aus og al-Khazraj på samme 
måte som før. Fra gammel tid av var det vanlig for dem å sette al-Aus og  
al-Khazraj opp mot hverandre. På den måten forble de selv den sterkere 
gruppen i byen. 
 Jødene fikk med seg de av al-Aus og al-Khazraj som ennå ikke hadde 
antatt troen. De ville forene sine krefter med deres, slik at de samlet kunne 
kjempe mot muslimene. I Mekka var Qoraysh stadig like ivrige til å krige 
mot muslimene. Profeten Mohammad s var klar over at det var farlig å ha 
fiender utenfor byen, men enda farligere å ha fiender i byen. Derfor var det 
viktig å slutte fred med alle i Medina. 
 En pakt ble gjort klar og diskutert med høvdingene til jødene og de 
fra stammene al-Aus og al-Khazraj som ikke var muslimer. Alle ble enige 
om pakten, den lød: 

1. Alle stammene og gruppene skal holde fred i Medina.
2. Muslimene og jødene skal være frie til å praktisere sin tro, og ingen  
 skal blande seg i en annens religion (dvs. at alle hadde rett til å tro på  
 det de ville).
3. Hvis noen angriper utenfra, skal alle i byen stå sammen og bekjempe 
 fienden.
4. Ingen av partene skal gi beskyttelse til noen fra stammen Qoraysh.
5. Muslimene og jødene må være venner seg imellom.
6. Hvis en av partene skværer opp med en fiende, vil det si at alle parter  
 har skværet opp med den fienden.
7.  Alle slags beslutninger om krangel skal profeten Mohammad s  
 avgjøre, og alle partene må godta avgjørelsen.
8. Den som dreper noen med vilje, vil det bli krevd gjengjeld for.
9. Enhver forbryter vil selv være ansvarlig for sin handling, og lederen  
 til den gruppen forbryteren tilhører, skal ikke stå ansvarlig for  
 forbryterens handling.
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10. Enhver gruppe skal være ansvarlig for å holde fred på sitt område.
 Dette var en pakt som var til det beste for alle som bodde i Medina. 
Alle hadde rettigheter, og det skulle ikke bli gjort noe urett mot noen. Denne 
pakten var til fordel for alle med hensyn til tro og religion og et fredelig liv i 
Medina. 

Slaget ved Badr
En mann ved navn Badr ibn Narayn hadde en brønn som ble kjent ved hans 
navn, og sletten der brønnen lå, ble kjent ved brønnens navn. Derfor er slaget 
ved denne sletten kjent som «slaget ved Badr». Dette slaget er islams viktig-
ste slag noen gang. 
 Bakgrunnen for dette slaget var blant annet at

 • profeten Mohammad s og de troende hadde kommet seg unna  
    Qoraysh og etablert seg i et nytt land 
 • når Qoraysh skulle til Levanten for å drive handel, måtte deres  
  handelskaravane gjennom Medina, og det fikk begge partene til å  
     føleg seg truet
 •  ved noen tilfeller stoppet muslimene handelskaravanene til Qoraysh  
     og spanet på dem, for å få vite hva fienden drev med, og for å vise  
     fienden at de ikke var redd for dem
 • muslimene hadde inngått Medina-pakten med jødene og de andre  
  som var bosatt i Medina

 Alt dette førte til at situasjonen var anspent mellom de troende og 
Qoraysh. 
 I måneden jomada al-akhirah i det andre året etter utvandringen til 
Medina (623) dro profeten Mohammad s og 70 følgesvenner av gårde for 
å finne Korz ibn Jabir al-Fihri. For han og mennene hans hadde stjålet noen 
dyr fra muslimenes beiteområde i Medina. 
 Ting var nokså anspent mellom begge partene. I samme måned dro 
profeten Mohammad s sammen med 200 menn til landsbyen zol-Oshayrah. 
De dro dit fordi Abo Sofyan ledet en handelskaravane gjennom området på 
vei til Levanten. Han kom seg unna på vei til Levanten, men på tilbakeveien 
var det fare for at han ville få problemer. Han hadde nemlig med seg  
handelsvarer som var verdt 50 000 gullmynter. Han hadde satt 40 menn til  
å vokte handelskaravanen. 
 Da handelskaravanen var på vei tilbake, gjorde profeten Mohammad 
s 313 menn klare. Det var den 12. ramadan. Den muslimske armeen  
bestod av 82 som hadde utvandret fra Mekka, 61 fra al-Aus og 170 fra  
al-Khazraj. Muslimene var dårlig utstyrt, de hadde bare to hester og 70  
kameler. Flere måtte dele på en kamel. 
 På den andre siden fikk Abo Sofyan høre om profeten Mohammads 
s armé. Han sendte av gårde en mann til Mekka som stoppet foran Kaba. 
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Han snudde sadelen opp ned, kappet av kamelhoppens ører og skar opp  
nesen, og så flerret han opp skjorten både foran og bak. Han skrek: 
«Qoraysh! Deres handelskaravane er i fare! Mohammad skal angripe Abo 
Sofyan. Det finnes intet håp for karavanegodset! Hvem er modig nok til å 
redde Abo Sofyan?»
 De fleste ikke-troende fra Mekka hatet de troende i Medina. De ville 
mer enn gjerne kjempe mot de troende. Abo Jahl utnyttet situasjonen. Han 
så på alle stormennene i byen og fortalte at karavanegodset som står på spill, 
ikke bare er én persons, men alle stormennenes, og hvis karavanegodset ble 
tatt fra dem, ville hele Mekka bli vanæret.  
 Lederne i Mekka avgjorde byens skjebne og tok på seg rustningen.  
De var klare til kamp. Før de dro ut av byen, gikk de til Kaba. Der ba de: 
«Hvis Mohammad er sannferdig, så gi ham seieren, og hvis vi er sannferdige, 
så gi oss seieren!»
 Qoraysh dro fra Mekka med 1300 menn. 300 av dem var hesteryttere 
og 700 var kamelryttere. De hadde mer enn nok av våpen og forsyninger.  
De slaktet omtrent 9–10 kameler hver dag. 
 Muslimenes armé, som var mye mindre enn armeen til Qoraysh, var 
opptatt med å ta igjen Abo Sofyan og handelskaravanen. Det var viktig for 
muslimene å stoppe denne enorme summen slik at den ikke nådde Mekka, 
for en del av det Qoraysh tjente, ble alltid brukt på våpen og utrustning. 
Muslimene ventet på Abo Sofyans handelskaravane i to dager. Profeten 
Mohammad s spurte følgesvennene om de var klare til å møte Qoraysh på 
slagmarken, for de var på vei. Noen følgesvenner sa at de så det som umulig 
å kjempe mot en så stor hær. Da reiste følgesvennen Miqdad ibn Amr g 
seg og sa at de ikke skulle svike profeten Mohammad s, uansett hva.  
Profeten s spurte følgesvennene på nytt. Her stod al-Ansars løfte på prøve. 
Det var deres troskapsed som de avla før Hans Høyhet s utvandret til  
Medina. Da svarte følgesvennen Sad ibn Moaz g at de hadde antatt troen 
på profeten Mohammads s budskap. Følgesvennene skulle hoppe i havet 
om de så måtte. Alle skulle til slagmarken! 
 Abo Sofyan red en stund og ble sikker på at han og handelskaravanen 
ville komme seg unna den muslimske armeen. Qoraysh fikk høre om at Abo 
Sofyan hadde kommet seg unna, derfor var det ikke nødvendig for deres hær 
å fortsette. Men Abo Jahl mente at de skulle til Badr, koste hva det koste 
vil. Der skulle de være i tre dager og spiste kjøtt og drikke øl. Sangerinnene 
skulle synge og danse for dem. Hele Arabia skulle høre om det. Badr var et 
kjent festivalsted på den tiden, derfor ville Abo Jahl ha med hæren dit. Her 
hoppet 300 menn av fra Bano Zahrah fordi de mente at siden Abo Sofyan 
var i sikkerhet, var det ikke nødvendig å provosere til krig.
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Hærene møtes på slagmarken
Den 16. ramadan gikk den muslimske hæren og tok alle brønnene på Badr 
under sin kontroll. Muslimene gikk nær fienden og slo leir ved et  
vannreservoar og ødela resten av brønnene. 
 I mellomtiden hadde spionen til Qoraysh telt antallet til muslimene. 
Han kom tilbake og fortalte at muslimene bare var omtrent 300 menn, men 
han hadde sett dem, og la til: «Yathribs kameler varsler død. Det er ingen 
tilflukt å søke utenom fiendens sverd.» 
 Før hærene stod overfor hverandre, gjenstod de siste instruksene.  
Vår mester Sad ibn Moaz g foreslo at hvis noe skulle gå galt, skulle det 
være mulig for profeten Mohammad s å komme seg i sikkerhet i Medina. 
Det ble satt opp et telt på et høyt sted ved sletten, der profeten Mohammad 
s kunne overvåke hele slagmarken. Noen menn fra al-Ansar fikk i oppgave 
å være Hans Høyhets s sikkerhetsvakter. 
 Begge hærene kom fram til selve slagmarken og stirret døden i  
øynene. Profeten Mohammad s så begge hærene. Hans Høyhet s gikk 
inn i teltet sammen med vår mester Abo Bakr g. Profeten Mohammad s 
knelte med ansiktet ned for Herren Gud. Tårene rant, og Hans Høyhet s 
ba: «Gud, hvis den gruppen beseirer vår gruppe, da vil flerguderiet seire, og 
Din utvalgte levemåte vil ikke få fotfeste! Gud, oppfyll Din pakt! Gud, hvis 
islams hær blir tilintetgjort, vil aldri Du bli tilbedt igjen på jorden!» Vår 
mester Abo Bakr g så profeten Mohammad s gråte så mye at han  
omfavnet Hans Hellighet s og begynte også å gråte. Han sa: «Gud har hørt 
Dem! Gud har hørt Dem! Han vil oppfylle Sin pakt!» I det øyeblikket kom 
engelen Jibril (Gabriel) e med en gledelig nyhet. 
 Koranen nevner denne nyheten: «Kom i hu den gang dere ba Herren 
om hjelp, og Han besvarte dere: 'Sannelig, Jeg skal styrke dere med tusen 
engler som vil komme i rekker etter hverandre.'» (Koranen 8:9). 
 Før hærene skulle begynne å kjempe, sa Hans Hellighet s til  
muslimenes hær: «Ved Han som har Mohammads sjel i Sin hånd! Den av 
dere som kjemper i dag, er stø på føttene og kjemper uten å flykte, han vil 
Gud la gå inn i paradiset.»
 Fredag den 17. ramadan kom det fram tre menn fra de vantros side: 
Shaybah ibn Rabiah, Otbah ibn Rabiah og hans sønn Walid ibn Otbah.  
Fra muslimenes rekker var det tre modige menn som trådte fram: Auf ibn 
Afra, Moawwiz ibn Afra og Abdollah ibn Rawahah l, men de vantro nektet 
å kjempe mot dem, for de ville heller kjempe mot noen fra Mekka. Profeten 
Mohammad s sendte inn tre nye menn: onkelen Hamzah g, fetteren Ali 
g og følgesvennen Obaydah ibn al-Harith g. Følgende dueller ble satt opp:
 Vår mester Hamzah g mot Shaybah
 Vår mester Obaydah g mot Otbah
 Vår velynder Ali g mot Walid
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Dette er den historiske sletten der Badr-slaget fant sted.  
©Innovate Digital

Badr-sletten. ©Innovate Digital



96

Den siste profeten s – Historien om profeten Mohammad s

 Noen slag ble vekslet mellom vår mester Hamzah g og motstanderen 
og vår velynder Ali g og motstanderen, men ikke lenge etter drepte de 
begge motstanderne sine. Vår mester Obaydah g var rundt 63 år på denne 
tiden, og fikk litt problemer mot motstanderen selv om det også var en eldre 
mann. De holdt på en stund, men vår mester Obaydah g klarte til slutt å 
drepe Otbah til tross for at han ble hardt skadet. Han ble tatt med til profeten 
Mohammad s. Han sa til profeten Mohammad s: «Kjære Guds sendebud, 
hvis Abo Talib hadde sett meg i dag, ville han ha visst at jeg er den som 
passer best til det han sa: 'Vi skal passe på Mohammad til vi dør rundt Hans 
Høyhet, og vi kommer heller til å forsømme våre egne barn og hustruer.'» 
Etter litt led vår mester Obaydah g martyrdøden. 
 Det var skammelig for de vantro at de tapte alle tre duellene. Etter det 
barket hærene i hop. Muslimenes slagord under kampen var: «Én, én (ahad, 
ahad)!» Det vil si «én Gud». Englene hjalp muslimene på slagmarken.  
Man kunne høre slag og rop, men ikke se hvem som stod bak. Profeten 
Mohammad s fikk beskjed fra engelen Jibril (Gabriel) e om å kaste noen 
småsteiner på fiendens hær. Hans Hellighet s gjorde det. 
 I Koranen står det skrevet: «Det var ikke du som kastet, da du kastet 
småsteinene, men det var Gud som kastet småsteinene» (Koranen 8:17). 
 Etter det snudde kampbildet helt. De vantro ravet rundt som om de 
var blinde. Mange flyktet sin vei. Da det skjedde, var det plutselig høvdinger 
der som ikke hadde noen foran seg til å beskytte dem. På det tidspunktet  
var også profeten Mohammad s og sikkerhetsvaktene til profeten  
Mohammad s på slagmarken. 
 Abo Jahl tørstet etter profeten Mohammads s blod. Han skrek:  
«Ved al-Lat og al-Ozza! Vi skal ikke gi oss før vi gjør Mohammad og  
følgesvennene hans ett med fjellet!» Men det var Abo Jahls dag til å dø den 
dagen, og han ble drept. 
 Krigen krevde sitt. Muslimene seiret. De mistet 12 menn, mens de 
vantro mistet 70 menn, og mange ble tatt som fanger.

Slaget ved Ohod
Qoraysh kunne ikke glemme det som hadde skjedd på Badr-sletten, for hele 
Arabia hadde hørt om muslimenes hær som hadde beseiret Mekkas hær. 
Qoraysh ville ha hevn, og innad i Medina slet jødene med å opprettholde 
Medina-pakten. 
 Ikke lenge etter slaget ved Badr hadde Mekka-folket begynt å samle 
inn midler for å sette i gang en ny krig. De skulle spare 50 000 gullmynter 
for å kjøpe ridedyr og våpen.
 En dag holdt de råd, der de bestemte seg for å ta med noen kvinner, 
for de skulle minne dem på det som hendte på Badr-sletten. Qoraysh samlet 
seg utenfor Mekkas grense med en mektig hær som inkluderte 15 kvinner. 
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Bano Thaqif fra Taif sendte 200 menn for å støtte Qoraysh. Andre stammer 
sendte også noen menn, og en gruppe afrikanske slaver ble også tatt med.  
Til sammen var det omtrent 3000 menn og 15 kvinner. 
 Muslimene gjorde seg klare til kamp. Det var ingen hemmelighet at 
Qoraysh var på vei tilbake for å hevne det som hadde hendt året før.  
I Medina var det noen hyklere som lot som de trodde, men i virkeligheten 
hatet de islam og gjorde alt de kunne for å skade muslimene. Hyklernes 
leder, Abdollah ibn Obayy, foreslo at Medina-hæren burde kjempe i Medina. 
For tidligere hadde de lidd nederlag utenfor byen. Det var mange  
følgesvenner som ville kjempe utenfor Medina. Det var litt fram og tilbake 
om hvor man skulle bekjempe fienden. Etter å ha sett noen følgesvenners 
trosstyrke bestemte Hans Hellighet s seg for å kjempe utenfor Medina. 
Noen følgesvenner ba profeten Mohammad s, etter at Hans Hellighet s 
hadde iført seg rustningen, om å velge selv. De sa: «Kjære Guds sendebud, 
vi tar tilbake forslaget vårt, si De hva De vil? Vi skal adlyde!» Da sa Hans 
Hellighet s: «Når en profet utruster seg, da er det ikke passende for ham  
å legge fra seg våpenet før Gud avgjør mellom ham og fienden!»
 Den syvende shawwal i det tredje året etter utvandringen til  
Medina (625) gikk den muslimske hæren mot slagmarken. Den som ikke 
hadde antatt troen, ble sendt hjem. Det var også noen unge gutter som hadde 
sneket seg med i hærens rekker. Hyklernes leder Abdollah ibn Obayy ville 
ikke kjempe. Han var med helt fram til daggrytidebønnen. Derfra kunne de 
se fiendens hær, og da begynte han å klage over at hans råd ikke ble fulgt, 
og nå skulle muslimene overgi dem til døden. Disse ordene påvirket klanene 
Bano Salamah fra al-Khazraj og Bano Harithah fra al-Aus, men Gud holdt 
dem fast i troen. Abdollah ibn Obayy ville bare lage kaos i muslimenes  
rekker slik at det til slutt bare skulle være muslimene som utvandret fra 
Mekka, som skulle kjempe. Men alle sanne troende ble værende med  
profeten Mohammad s, mens hyklerne dro sin vei. Muslimenes hær  
bestod av 1000 menn da de dro fra Medina, men på grunn av hyklernes 
leder dro 300 menn sin vei. Nå var det 700 mot 3000. Muslimene var heller 
ikke denne gang like godt rustet som fienden – de hadde både færre  
ridedyr og våpen, men motet deres vant over frykten. Qoraysh hadde på sin 
side 3000 kameler, 200 hester og 700 menn med rustninger. 
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Hærene ankommer slagmarken
Mekka-hæren ankom slagmarken først, så de kapret den beste siden. Profeten 
Mohammad s diskuterte med noen av de erfarne krigerne i hæren hva 
muslimene burde gjøre. Det ble avgjort at de måtte komme seg forbi Mekka- 
hæren uten å bli oppdaget, og nå dalen Ohod. Muslimene klarte å fullføre 
det ved hjelp av en annen vei. Den muslimske hæren stod nå med ansiktet 
vendt mot Medina, og bak seg hadde de småfjellene i fjellkjeden. Profeten 
Mohammad s stilte en gruppe av 50 bueskyttere på et fjell. Følgesvennen 
Abdollah ibn Jobayr g fikk oppgaven å lede dem. Disse bueskytterne skulle  
sikre at Mekka-hæren ikke skulle angripe den muslimske hæren bakfra. 
Bueskytterne måtte ikke forlate posisjonene sine før de fikk ordre om det 
fra profeten Mohammad s. Hans Hellighet s sa til dem: «Om dere ser 
gribber spise oss, eller om dere ser oss overmanne fienden! Gi ikke slipp på 
posisjonen deres før jeg gir ordre om det! Hvis dere ser oss samle krigsbyt-
tet, så kom heller ikke da for å samle det sammen med oss!»
 Profeten Mohammad s løftet hendene og ba: «Gud! Jeg angriper 
fienden på grunn av at jeg stoler på Din allmakt. For Ditt behag kjemper jeg 
mot dem. Mer enn nok er Gud for meg, og Han er den beste Vergen.» 
 Den åttende shawwal i det tredje året etter utvandringen til Medina 
(625) stod begge hærene overfor hverandre. Alle løftet våpnene, slagmarken 
så ut som en åker av skinnende våpen. Før man visste ordet av det, gikk 
hærene løs på hverandre. Sverd klinget mot sverd, og pilene falt som pøsende 
regn. Fienden prøvde å angripe muslimene bakfra, men de var godt forberedt 
og gjorde motstand med det samme. Tre bølger av fiendens tropp prøvde  
å storme bakfra, men alle tre måtte vende tomhendte tilbake. Muslimene 
klarte å jage vekk mange av de vantros ryttere etter disse tre angrepene.  
Nå satset Mekka-hæren for fullt – ingen nåde skulle vises. De hadde en stor 
nok hær, så de kunne vende tilbake flere ganger selv om de ble overmannet.
 Profeten Mohammads s onkel Hamzah g ble spionert på av  
Wahshi ibn Harb. Hindah, hustruen til Abo Sofyan, hadde lovet ham frihet 
hvis han drepte profeten Mohammads s onkel Hamzah g. Han var en 
god spydkaster. Han gjemte seg bak et tre og kastet alt han kunne da han 
fikk sjansen. Spydet boret seg gjennom vår mester Hamzahs g kropp.  
Han falt og led martyrdøden. Hindah hevnet sin far og bror, for det var vår 
mester Hamzah g som drepte dem, men til tross for dette tapet var det 
muslimene som ledet kampen. De vantro flyktet, og muslimene begynte å 
samle krigsbyttet. Da bueskytterne som ble stilt på en spesiell posisjon, så 
det, kom de også ned, utenom 10 av dem. På denne tiden var vår mester 
Khalid ibn al-Walid g ikke-troende, han så det og grep sjansen. Han samlet 
en tropp på 200 menn og angrep muslimene. Ti menn kunne ikke holde 
unna så mange soldater. Når disse kom bakfra, rakk ikke den muslimske 
hæren å slutte rekkene. Dette angrepet var katastrofalt for muslimene.  
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Krigen endret seg helt. Kontringen til de vantro var til de grader hard, slik 
at den muslimske armeen falt fra hverandre. I dette øyeblikket falt en stor 
og viktig person for muslimene – vår mester Mosab ibn Omayr g. Han 
ofret seg idet han stilte seg foran profeten Mohammad s, for en fra Mekka- 
hæren forsøkte å drepe Hans Høyhet s. Vår mester Mosab ibn Omayr g 
lignet veldig på profeten Mohammad s. Da han falt, spredde ryktet seg om 
at muslimenes leder hadde blitt drept. Denne nyheten skadet muslimenes 
mot, men profeten Mohammad s ropte ut uten å tenke på sin sikkerhet: 
«Jeg er Guds sendebud! Jeg er Guds sendebud!» Å avsløre det var egentlig 
livsfarlig, for på det tidspunktet hadde ikke muslimene fotfeste på slagmarken. 
Igjen blusset motet opp hos den muslimske hæren. De slo ring rundt profeten 
Mohammad s og voktet Hans Hellighet s, men etter at de vantro fikk 
vite hvor profeten s var, ga de alt for å drepe Hans Hellighet s. Under 
det ene angrepet traff et sverd profeten Mohammads s hjelm. To kanter av 
hjelmen stakk inn i Hans Hellighets s kinn. Et slag til kom like etter, det 
gjorde at fire tenner i underkjeven til profeten Mohammad s knakk. 
 Følgesvennene klarte å samle kreftene og slå ring rundt profeten  
Mohammad s på nytt for å bringe Hans Høyhet s i sikkerhet. Det var 
også muslimske kvinner der som pleiet de syke og hjalp til med å hente vann. 
 Til slutt klarte muslimene å forsvare seg og kom seg i sikkerhet med 
profeten Mohammad s. Da kom Abo Sofyan ridende bort og spurte:  
«Lever Mohammad, lever Abo Bakr, lever Omar?» Vår mester Omar g 
svarte: «De du spør etter, lever!» Abo Sofyan skrøt: «Al-Ozza er på vår side! 
Dere har ikke noen som gudinnen vår! I dag har vi hevnet det som skjedde  
på Badr.» Vår mester Omar g svarte ham: «Gud er vår velynder, og dere 
har ingen verge! Dette kan aldri være hevnen for Badr-dagen, for deres døde 
er i helvete, mens våre er i paradiset!» Abo Sofyan skrek atter en gang: 
«Neste år møtes vi på nytt på Badr-sletten!»
 Krigen var endelig over, og muslimene gikk for å se til sine skadde 
og begrave martyrene. Profeten Mohammad s gråt høyt da Hans Hellighet 
s så onkelen Hamzah g, for Hindah hadde skåret av ørene og nesen hans. 
Hun skar også opp magen hans for å tygge leveren hans. 
 Profeten Mohammad s så vår mester Mosab ibn Omayr g som 
falt på slagmarken. Hans Høyhet s gråt og sa: «Da jeg så deg i Mekka, var 
ingen like vakker som deg, men i dag er du ustelt på håret, og kroppen din er 
bare dekket med et teppe […]» 
 De vantro mistet 17 høvdinger under dette slaget og omtrent 30 menn. 
70 muslimer ble martyrer. 
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Ohod-fjellet. ©MuslimPhotos.Net & Athar Akram 

Ohod-moskeen. ©Islamsk Litteraturforening 

Ohod-gravlunden, der Ohod-martyrene ligger gravlagt.  
©MuslimPhotos.Net & Athar Akram 
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Oppgave 18

Leseoppgave
a) Hvem var de tre største gruppene i Medina før islam?

b) Hva handlet Medina-pakten om?

c) Hvilket punkt mener du er det viktigste i Medina-pakten, og hvorfor 
mener du det? 

d) Hvilken krig er kjent som den viktigste krigen i islams historie?

e) Hva var bakgrunnen for slaget ved Ohod?

f) Hva het hyklernes leder?

g) Hva var målet hans under slaget ved Ohod?

Tekstoppgave

a) Skriv 1 side om slaget ved Badr. Forklar hvorfor det ble krig, og hva 
som hendte under krigen.

b) Fortell kort om hva som hendte under slaget ved Ohod.

c) Diskuter følgende om krig:
• Er krig positivt?
• Hvordan kan man unngå krig?
• Hvordan kan vi hjelpe de som opplever krig?
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De jødiske stammene bryter pakten 
Det bodde tre jødiske stammer i Medina. Bano Qaynoqa, Bano Qorayzah 
og Bano an-Nadir. Disse jødiske stammene utvandret til Medina for mange 
generasjoner siden. Grunnen til at de valgte Medina, var at de hadde lært 
gjennom sine hellige skrifter og rabbier at den siste profeten s skulle  
komme til Yathrib (Medina). De bosatte seg der for å være av den siste  
profetens s følgere. 
 Bano Qaynoqa holdt til på området til gullsmedene, for de arbeidet 
med kjøp og salg av gull og lagde smykker. Denne stammen var rik på 
grunn av yrket sitt. De reiste rundt i Arabia og solgte smykker. De tjente 
også en god del på åger, for folk lånte som regel penger av dem når de  
trengte det. 
 Bano Qorayzah og Bano an-Nadir var bønder som dyrket jord. De 
kjøpte varer til en billig pris og solgte dem til en dyr pris utenfor byen. 
 Da profeten Mohammad s utvandret til byen, ble det laget nye  
regler basert på Guds lov. Jødiske stammer hadde til nå forandret mye på 
den loven de fikk fra Gud. De forandret på ting når de kunne tjene penger 
ved å utnytte andres nød. Jødene inngikk en pakt med muslimene om at 
de skulle leve sammen i fred. Begge parter hadde like mye rett og ansvar 
overfor hverandre. Begge parter inngikk en pakt om at de ikke skulle bryte 
pakten på noen som helst måte. Begge parter skulle være lojale mot  
pakten. Denne pakten førte til at det ble en fredelig atmosfære i byen. Det 
var ikke som før, at al-Aus og al-Khazraj kriget mot hverandre, mens de 
jødiske stammene oppildnet dem til å drepe hverandre. 
 Selv om de jødiske stammene skrev under pakten, var det noe som 
plaget dem. De likte ikke at det var fred mellom al-Aus og al-Khazraj. De 
ønsket helst at disse to skulle krige mot hverandre, for slik hadde de jødiske 
stammene overtaket i byen og tjente godt på at al-Aus og al-Khazraj kjøpte 
våpen og annet utstyr som de trengte til krigens voldsomhet. Denne freden 
minsket makten og velstanden til de jødiske stammene. Disse ulempene 
gjorde at de begynte å forsøke å så hat mellom al-Aus og al-Khazraj på nytt. 
Da de så at det ikke var til noen nytte, for deres nye tro tillot dem ikke å 
være så hatske mot hverandre, begynte de heller å legge planer med profeten 
Mohammads s gamle fiender – Qoraysh. 
 Profeten Mohammad s behandlet de jødiske stammene rettferdig, 
men når de gang på gang brøt pakten, fikk de straff. 

Bano Qaynoqa blir landsforvist
I det andre året etter utvandringen (624) fant slaget ved Badr sted. Det var 
en hard kamp mellom de som trodde på Gud, og de som ikke ville tro på 
Gud alene – det var nemlig hæren til Qoraysh. Mange soldater og ryttere hos 
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Qoraysh ble drept i dette slaget, selv flere ledere ble drept. Jødene mislikte 
det sterkt, for muslimenes rykte ble sterkere i Arabia. De hadde med 313 
menn beseiret fienden som hadde 1000 menn. 
 En dag kom en muslimsk dame til Bano Qaynoqas markedsplass.  
Hun gikk til en jødisk gullsmed for å selge ham noe gull hun hadde. Da kom 
det noen jødiske menn bort til henne og begynte å plage henne. Hun begynte 
å skrike og rope. De jødiske mennene stoppet og gikk sin vei. Da kom en 
muslimsk mann og slo en av de jødiske mennene. Den jødiske mannen døde. 
Da hoppet alle de jødiske mennene på ham og slo og slo til han døde. 
 Da andre muslimer fikk høre om det, samlet de seg for å ta hevn, 
og det var like før det brøt ut krig mellom muslimene og jødene. Profeten 
Mohammad s kom og roet ned saken, men den jødiske stammen var ikke 
fornøyd med situasjonen. De begynte å oppildne folk til å bli imot profeten 
Mohammad s og de muslimene som hadde utvandret fra Mekka. Profeten 
Mohammad s ba dem forholde seg til pakten. De fikk også en tydelig  
advarsel om å holde opp. Sikre på sin sak svarte de: «Mohammad! Du 
beseiret Qoraysh fordi de ikke kjenner til kunsten å krige. Du makter ikke  
å beseire oss. Hvis du kriger mot oss, vil du få merke at vi er de sterkeste!»
 Det at de gang på gang brøt pakten ved å anstifte ufred, og at hver 
gang de ble advart, nektet å høre etter, gjorde det nødvendig å få orden i 
byen. Profeten Mohammad s og den muslimske hæren omringet Bano 
Qaynoqa, og holdt dem der i 15 netter. De overga seg til slutt. En mann blant 
hyklerne kom til profeten Mohammad s og ba om at Hans Høyhet s 
skulle vise dem nåde. Avgjørelsen ble at de forlot Medina. Bano Qaynoqa 
vandret derfra til Levanten og bosatte seg ved landets grenser.

Bano an-Nadir blir landsforvist
En dag gikk profeten Mohammad s til Bano an-Nadir for å be om hjelp  
fra dem i en sak. Profeten Mohammad s hadde med seg en gruppe av  
følgesvennene. Hans Hellighet s spurte dem om det, og de svarte:  
«Selvfølgelig skal vi hjelpe til.» De begynte å smi renker om å drepe  
profeten Mohammad s. En av dem klatret opp på taket til det ene huset  
og gjorde seg klar til å kaste en stor stein i hodet til profeten Mohammad 
s. Idet de holdt på med dette, kom engelen Jibril (Gabriel) e til profeten 
Mohammad s og fortalte om det Bano an-Nadir planla. Dette var et  
direkte angrep på lederen til muslimene og et brudd på pakten. Hans  
Hellighet s vendte tilbake og ba følgesvennene om å gjøre seg klare til 
kamp. Den muslimske hæren omringet Bano an-Nadir i seks dager. De 
forstod at profeten Mohammad s var blitt klar over deres komplott, og at 
det var derfor de var blitt omringet.
 De dømte selv sin sak og ba profeten Mohammad s om å la dem gå 
mot at de forlot byen. De hadde ett krav, og det var at de skulle få ta med seg 
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det de klarte å lesse på trekkdyrene av eiendeler og penger. De fikk tillatelse 
til å gjøre det i fred. Etter det dro de sin vei. Noen av dem dro til Khaybar 
og bosatte seg der, og andre dro til Levanten og bosatte seg der.
 Denne hendelsen fant sted i det fjerde året etter utvandringen til 
Medina (625). 

Bano Qorayzah får dødsstraff
Bano Qorayzah bestemte seg for å ta hevn for de to andre jødiske stammene 
som ble landsforvist. De allierte seg med Qoraysh og andre stammer som 
var interessert i å krige mot muslimene. Det var da skyttergravsslaget ble 
kjempet mellom muslimene og flere stammer fra Arabia. Bano Qorayzah 
spilte en farlig rolle under dette slaget. De var flinke til å skjule sine hensikter 
idet de lot som om de støttet muslimene, men Gud lot de troende seire ved 
å sende en voldsom vind mot dem som fornektet Ham. Stammene som var 
kommet fra andre steder, var bare interessert i å rømme hjem for å komme 
seg unna, og det samme gjaldt Qoraysh, som var i spissen og ledet hele  
motstanden mot profeten Mohammad s og muslimene. 

Skyttergravsslaget
I det femte året etter utvandringen til Medina i måneden shawwal (627)  
allierte mange grupper seg for å kjempe mot muslimene. Qoraysh stod i 
spissen, men uten Bano Qorayzahs hjelp var det ikke lett for fienden å våge 
å ta et så stort steg. Abo Sofyan var lederen til ligaene som hadde slått seg 
sammen. Han ledet en tropp på totalt 10 000 menn. 
 Bakgrunnen for dette slaget var at lederne for Bano an-Nadir som 
hadde blitt landsforvist, og lederne for Bano Qorayzah oppsøkte lederne til 
Qoraysh og ønsket at de skulle stå dem bi i en kamp mot muslimene i  
Medina. 
 Den andre årsaken var det Abo Sofyan hadde sagt etter slaget ved 
Ohod, at Qoraysh atter en gang skulle kjempe mot muslimene i Medina ved 
Badr. Derfor kom de to år etter for å kjempe mot muslimene, ikke i Badr, 
men ved skyttergravene. 
 Qoraysh sa til jødene: «Dere er den første skriftens folk, dere kjenner 
til det vi er uenige med Mohammad om. Si nå, er vår religion bedre eller 
hans?» Jødene svarte: «Sannelig, deres tro er bedre enn hans!» Det merkelige  
ved denne samtalen var at enda profeten Mohammad s hadde samme 
gudstro som jødene – troen på én Gud – valgte de å si at flerguderi var bedre 
enn Hans Hellighets s religion. 
 Profeten Mohammad s fikk høre om denne planen til ligaene. Hans 
Høyhet s gjorde klar en hær på 3000 menn for å kjempe imot fienden.  
Følgesvennen Salman al-Farisi g foreslo en taktikk som ble brukt i Persia,  
der han kom fra. Det var å grave en skyttergrav når en fiende forsøkte å  
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omringe byen deres. Derfor er dette slaget kjent som «skyttergravsslaget  
(ghazwah al-khandaq)». Profeten Mohammad s likte forslaget til  
følgesvennen Salman al-Farisi g. Alle begynte å grave. Hans Hellighet s 
deltok også sammen med følgesvennene. Under gravingen var det en stein 
som var vanskelig å knuse, og den stanset det nødvendige arbeidet. Da ba  
følgesvennene profeten Mohammad s om hjelp. Hans Hellighet s knuste 
den med tre slag. Ved hvert slag kom det lyn. Hans Høyhet s ble vist  
palassene i al-Hirah (dagens Kufa) og al-Madain (Ktesifon) ved det første 
slaget, så palassene i Levanten ved det andre slaget og så palassene i Sana 
ved det tredje slaget. Det var et gledelig budskap om at disse byene ville bli 
erobret av de troende. 
 Etter 20 dagers hardt arbeid var de ferdig med å grave.
 Da Qoraysh og ligaene kom til Medina, omringet de hele byen.  
Denne blokaden varte i en hel måned. Først angrep de byen med piler, men 
til slutt gikk de lei og ville krysse skyttergraven. En av troppene deres klar-
te å krysse over, men de ble møtt av en tropp ledet av vår velynder Ali g. 
Ligaenes troppsleder ble drept. Det skremte de andre i troppen. De flyktet 
og dro tilbake til den andre siden. Etter det turte ikke noen å krysse skytter-
graven. Denne blokaden varte for lenge. Fienden gikk tom for våpen og mat, 
og i den elendige tilstanden grep Herren Guds vrede dem fatt. Det begynte  
å blåse kald vind og støv. Det gjorde at fiendens soldater ble syke. En natt 
blåste det så hardt at det var umulig for dem å holde sine posisjoner. Abo 
Sofyan beordret sine menn til å trekke seg og vende hjem.

Dommen for landssvik 
Profeten Mohammad s fikk vite om Bano Qorayzahs svik og brudd på 
pakten. Engelen Jibril (Gabriel) e kom til profeten Mohammad s og sa at 
Gud befalte profeten Mohammad s om å gå til Bano Qorayzah. Herolden 
fikk beskjed om å samle sammen troppene: «Den som hører og er lydig,  
skal ikke forrette ettermiddagstidebønnen før han har kommet til Bano 
Qorayzah!» Hele den muslimske hæren var lydig og satte kursen mot Bano 
Qorayzah. Bano Qorayzah ble omringet i 15 dager. Deres mat og drikke  
tok slutt – de ble nødt til å møte sin straff. De visste at de hadde vært 
forræderske og var landssvikere. Straffen for landssvik var streng på den 
tiden. De sendte en person til profeten Mohammad s for å forhandle. Han 
ba om at de skulle få gå i trygghet og bære med seg alt de klarte å lesse av 
penger og eiendeler på trekkdyrene. De ønsket å bli behandlet slik som Bano 
an-Nadir, men Bano an-Nadir hadde ikke gjort det samme som dem, derfor 
nektet profeten Mohammad s å godta det. De spurte om de kunne  
unnslippe ved å forlate Medina med kun livet i behold. Profeten Mohammad 
s nektet dem det også. Bano Qorayzah ba om at følgesvennen Sad ibn 
Moaz g, lederen til stammen al-Aus, skulle avgjøre deres sak. Vår mester 
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Sads g dom var at alle mennene som var med på å kjempe mot Medina, 
skulle få dødsstraff. Det var Guds dom mot dem for landssvik.

Seieren i Khaybar
Flere av jødene som ble landsforvist fra Medina, bosatte seg i Khaybar.  
Det er et sted som ligger omtrent 170 km nord for Medina. Der var det flere 
fort som var uinntakelige. Jødene bosatte seg der. Mange av dem ville  
hevne det som hadde skjedd i Medina, at de hadde blitt landsforvist derfra. 
De begynte på nytt å sammensverge seg mot muslimene i Medina. De  
begynte å forberede seg på et bakholdsangrep mot Medina. Etter at de hadde 
etablert seg godt på det nye området, tok de kontakt med andre for å kjempe 
mot muslimene i Medina. Det var seks stammer som var bosatt i Khaybar, 
og det bodde 20 000 erfarne krigere der.
 Profeten Mohammad s ble opplyst om det. Muslimene gjorde seg 
klare og satte kursen mot Khaybar i det syvende året etter utvandringen til 
Medina i måneden al-moharram (628).
 Khaybar ble omringet i syv dager. De fikk valget å overgi seg, men  
de nektet. 
 En mann på Den arabiske halvøy ved navn Marhab var kjent for å 
være dristig. Han var av de fremste krigerne i Arabia. Han holdt til i  
Khaybar. Da jødene så muslimenes hær, gjemte de sine våpen i en festning 
som ble kalt Naim, mens deres soldater var i andre festninger. Det første 
muslimene gjorde i Khaybar, var å overta festningen Naim, og da ble det  
enklere å kjempe. Den vanskeligste kampen ville bli ved festningen al-
Qamos, det var der Marhab tjenestegjorde. Profeten Mohammad s sendte 
først vår mester Abo Bakr g med en tropp, og så vår mester Omar g med 
en tropp for å kjempe mot fienden ved festningen al-Qamos, men de klarte 
ikke å beseire fienden. De forsøkte i 20 dager.
 Neste natt sa Hans Hellighet s: «I morgen skal en person som elsker 
Gud og sendebudet, og som Gud og sendebudet elsker, få fanen. Gud vil la 
denne festningen bli erobret ved den personens hånd.» Følgesvennene  
tilbrakte natten med å tenke på hvem den personen var. Vår mester Omar 
g sa: «Ved Gud, jeg har aldri ønsket å lede, men den dagen ønsket jeg det.» 
Han ville være den som elsket Gud og profeten Mohammad s, og i hvert 
fall den som de to elsket. Alle følgesvennene ønsket å være den personen. 
 Om morgenen var alle klare og ønsket å få vite hvem den personen 
skulle være. Profeten Mohammad s spurte: «Hvor er Ali?» Folk svarte: 
«Kjære Guds sendebud, Ali har vondt i øynene.» Profeten Mohammad s  
ba om at vår velynder Ali g skulle bli hentet. Da han kom, smurte Hans 
Høyhet s sitt velsignede spytt på øynene til vår velynder Ali g og ba for 
ham. Han ble frisk med det samme. Det var som om han aldri hadde hatt 
den smerten. Vår velynder Ali g sa: «Skal jeg kjempe mot dem til de blir 
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troende som oss?» Profeten Mohammad s sa: «Overrekk troen mildt!  
Husk at hvis én person blir veiledet ved deg, er det bedre enn all rikdom på 
jorden!»
 Ved dette fortet kom også Marhab for å kjempe. Han brølte: «Min 
mor kalte meg Marhab – jeg er en modig og erfaren kriger!» Vår velynder 
Ali g kalte ham til kamp: «Min mor kalte meg løve – løven som alle i  
jungelen frykter!» I denne kampen falt Marhab, og det gjorde hæren til 
Khaybar motløs. 
 Til slutt ble de fortvilet og ba om å få gå trygt fra Khaybar. De fikk 
tillatelse. De fikk også lov til å bli mot å gi halvparten av deres høst som  
bot. Noen av dem valgte å forlate, og noen av dem valgte å bli. Profeten  
Mohammad s giftet seg med de troendes mor Safiyyah bint Hoyayy j,  
som var fra dette folket. Det var etter at hun antok troen. 
 I dette slaget var det 93 jøder som ble drept, og 20 muslimer som ble 
martyrer. 

Ruiner etter en borg i Khaybar. ©Innovate Digital
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Oppgave 19

Leseoppgave
a) Hva het de jødiske stammene som bodde i Medina?

b) Hva arbeidet disse stammene med?

c) Hvorfor ble to av stammene landsforvist?

d) Hvorfor fikk den ene stammen strengere straff enn de to andre?

e) Fortell om skyttergravsslaget.

f) Hvor ligger Khaybar?

g) Hva het følgesvennen som Gud ga seieren ved til muslimene?

h) Hva sa profeten Mohammad s om denne følgesvennen?

i) Hva het den jødiske krigeren som han drepte?

j) Hva er budskapet til profeten Mohammad s når det gjelder å spre 
troen?

Tekstoppgave

a) Finn ut mer om vår velynder Ali g. Skriv 
1–2 sider om hvem han var, og om hans meritter.

b) Jobb i grupper. Lag en presentasjon om hvordan dere ville ha  
presentert islam til andre.
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Al-Hodaybiyah-pakten 
Det hadde gått seks år siden muslimene utvandret fra Mekka til Medina, 
men for hver dag som gikk, savnet de byen sin mer og mer, og særskilt det 
Hellige huset Kaba. De mintes det ofte og snakket om det med hverandre. 
Profeten Mohammad s var også en av dem som snakket mye om Mekka 
og Kaba, Hans Hellighet s lengtet også etter å besøke byen og det Hellige 
huset. Denne byen og det Hellige huset var en del av profeten Mohammads 
s liv. Det var der Hans Høyhet s vokste opp og bodde fram til  
utvandringen. Pilegrimsferden var også noe som tente ønsket og håpet i 
muslimene om å dra tilbake til Mekka. Alle ville reise for å se hjembyen  
og utføre pilegrimsferden. Se byens gater, sine tidligere hjem, slektninger, 
venner og familie, men også sirkulere rundt Kaba. 
 En natt drømte profeten Mohammad s at Hans Hellighet s og 
følges vennene reiste til Mekka for å besøke det Hellige huset Kaba. En profets 
drøm er alltid sann. Hans Hellighet s fortalte om drømmen til følgesvenne-
ne, og de kunne ikke tro det de hørte. De ble fra seg av glede. Muslimene 
gjorde seg klare for å dra til Mekka. De skulle utføre pilegrimsferden. 
 Gud åpenbarte om denne hendelsen: «Uten tvil, Gud viste sendebudet 
Sitt en sann drøm: 'Dere vil gå trygt inn i den Hellige moskeen, hvis Gud vil 
– noen med barberte hoder, andre med stussede hår, og dere vil være uten 
frykt.' Han visste det dere ikke visste, og Han ga dere før den også en  
umiddelbar seier» (Koranen 48:27). 

Muslimene drar for å utføre pilegrimsferden
I måneden zol-qadah i det sjette året etter utvandringen til Medina (628) dro 
profeten Mohammad s sammen med følgesvennene til Mekka for å utføre 
pilegrimsferden. De var totalt 1400 personer. Da de ikke-troende fra  
Mekka fikk høre dette, trodde de at muslimene var på vei til Mekka for å 
krige mot dem. De trodde at de skulle drive dem ut av Mekka og overta 
byen. De begynte å forberede seg til kamp mot muslimene, men profeten 
Mohammad s hadde valgt en annen vei for å unngå at det skulle bli krig 
mellom de troende og ikke-troende. Hans Hellighet s ville ikke krige, for 
det var ikke det de troende hadde kommet for. De kom for å utføre  
pilegrimsferden, og det var det de ville.
 Like ved Mekka er det et sted som heter al-Hodaybiyah. Der stanset 
muslimene, for kamelhoppen til profeten Mohammad s satte seg der.  
Følgesvennene trodde det var fordi den var sliten, men Hans Høyhet s  
opplyste dem: «Den satte seg fordi Gud har befalt den.» Etter det befalte 
profeten Mohammad s følgesvennene om å bli i al-Hodaybiyah slik at 
Qoraysh fikk vite at muslimene var kommet for å utføre pilegrimsferden,  
og ikke krige. 
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 Hans Høyhets s svigersønn Othman ibn Affan g ble sendt til  
Mekka. Han tok med seg et brev til Abo Sofyan. Qoraysh spurte ham om 
hvorfor de hadde kommet til Mekka. Da de leste brevet vår mester Othman 
g hadde med seg, sa de til ham: «Hvis du vil sirkulere rundt Kaba, så bare 
gjør det, men Mohammad kan ikke trå inn i Mekka eller sirkulere rundt 
Kaba!» Vår mester Othman g svarte: «Ved Gud, jeg kommer aldri til å 
sirkulere rundt Kaba før profeten gjør det!» 
 Qoraysh fikk følgesvennen Othman g til å bli der, og heller ikke 
svarte de på brevet fra profeten Mohammad s. Da vår mester Othman g 
ble borte for lenge, tenkte de troende at han var blitt drept av Qoraysh.  
Profeten Mohammad s samlet de troende, og sa til dem: «Vi skal ikke 
forlate dette stedet før vi har kjempet mot Qoraysh!» Under et tre sverget 
følgesvennene en ed som er kjent som tilfredshetens ed (Bayah ar-ridwan). 
Følgesvennene la sin hånd på profeten Mohammads s hånd og sverget at 
de skulle kjempe til døden for Gud, og de skulle ikke snu ryggen til i  
kampens voldsomhet. Følgesvennene stolte sterkt på Gud. 
 Neste dag fikk muslimene vite at følgesvennen Othman g fortsatt 
var i live. Gud gjorde at Qoraysh ble fylt med skrekk for at muslimene kom 
til å kjempe mot dem nå, derfor ble de enige om å la følgesvennen Othman 
g gå tilbake. Vår mester Othman g fortalte profeten Mohammad s om 
at Qoraysh håpet på at muslimene kun var kommet for å utføre pilegrims-
ferden, og ikke krige, men Qoraysh var ikke villige til å slippe profeten 
Mohammad s inn i byen dette året. De ville at profeten Mohammad s 
skulle vende hjem til Medina dette året og komme tilbake neste år for å 
utføre pilegrimsferden. Profeten Mohammad s samlet følgesvennene for å 
spørre om hva de mente. Mens de drev og diskuterte, kom en utsending fra 
Qoraysh. Han kom for å forhandle med profeten Mohammad s om fred 
mellom Qoraysh og muslimene. Det var en god mulighet for profeten  
Mohammad s også, for det var bedre å ha en fredspakt med dem enn å 
stadig være på vakt mot å bli angrepet. Hans Hellighet s ble enig med 
Qoraysh om at muslimene skulle vende hjem dette året, men komme 
tilbake neste år for å utføre pilegrimsferden. Vår velynder Ali g skrev  
ned denne pakten. Den ene kopien ble gitt til Qoraysh, den andre til  
profeten Mohammad s. Denne fredspakten er kjent som al-Hodaybiy-
ah-pakten. Qoraysh hadde følgende krav:

 1. Hvis en person ble muslim og kom til Medina, måtte profeten  
  Mohammad s sende vedkommende tilbake til Qoraysh inntil den  
  personen hadde fått tillatelse til det av sin formynder.
 2. Hvis en person falt fra islam og kom til Qoraysh, var ikke de  
  pliktige til å sende den personen til muslimene. 
 3. Ingen muslim skulle bære våpen i helligdommen under  
  pilegrimsferden eller omrah eller utenom det.



113

Al-Hodaybiyah-pakten

 4. Denne fredspakten skulle vare i 10 år.
 5. Den som brøt fredspakten, ville det bli erklært krig mot.

 Profeten Mohammad s leste denne fredspakten for muslimene og 
gjorde det tydelig for dem at dette var Guds befaling, og at denne fredspakten 
var det beste for dem. Etter det reiste profeten Mohammad s seg og slaktet 
offerdyret sitt, så satte Hans Hellighet s seg for å barbere hodet. Alle de 
troende så det og gjorde det samme. 
 Profeten Mohammad s og de troende forlot stedet der de var, og 
vendte hjem til Medina. På vei tilbake kom engelen Jibril (Gabriel) e og 
gratulerte profeten Mohammad s med denne fredspakten. Det var også da 
et løfte om en soleklar seier ble gitt av Gud. Denne fredspakten hadde  
nemlig ledet til Guds tilgivelse for de troendes synder og rettledning til den 
rette veien. Utfallet av denne fredspakten var virkelig en stor seier for de 
troende. De hadde mye å tjene ved denne fredspakten:

 1. Det gagnet muslimene politisk, for det var første gang Qoraysh  
  anerkjente at muslimene hadde en leder, og at de var et samfunn  
  som regjerte over et eget land.
 2. Muslimene fikk oppmerksomhet av stammer rundt i Arabia, slik 
  fikk de troende spredd ordet enklere enn før. Det førte til at mange  
  antok troen. 
 3. Folk flest forstod at muslimenes profet s var sendt av Gud med  
  sannhetsord for å forbedre, rettlede og forkynne Herrens budskap  
  for  å føre folk ut av mørket og lede dem inn i lyset. 
 4. Profeten Mohammad s satte et stort eksempel for folk ved å inn 
  gå en fredspakt med fienden og være den fredspakten trofast. 
 5. Profeten Mohammad s viste de troende at krig ikke alltid er 
  løsningen. 
 6. De troende forstod av denne fredspakten at profeten Mohammad  
  s ville deres beste ved fred og velvære, og det er slik en leder  
  skal være: tenke på sitt folks beste. 
 7. De troende klarte å komme inn i Mekka uten å måtte kjempe mot  
  Qoraysh neste gang. 
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Oppgave 20

Leseoppgave
a) I hvilket år reiste profeten Mohammad s for å utføre pilegrimsferden 

sammen med følgesvennene?

b) Hvor mange troende dro sammen med Hans Hellighet s på denne 
reisen?

c) Hva heter stedet der muslimene stanset?

d) Hvem ble sendt med brevet fra profeten Mohammad s til Qoraysh?

e) Hvem skrev fredspakten for profeten Mohammad s?

f) Hva var kravene i fredspakten?

Tekstoppgave

a) Skriv om det muslimene oppnådde ved å inngå denne fredspakten.

b) Skriv om det du forstår at man lærer av troskapseden som muslimene 
inngikk med profeten Mohammad s, og vår mester Othmans g 
framgangsmåte.
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Profeten Mohammad s sender brev til kongene
Da profeten Mohammad s og følgesvennene kom tilbake til Medina fra 
al-Hodaybiyah, var de fast bestemt på å reise til Mekka neste år. De så  
veldig fram til det. Hans Høyhet s bestemte seg for å kalle folk til Gud på 
en ny måte. Det var på tide å spre ordet om troen. Hans Høyhet s ville  
sende brev til kongene slik at de kunne anta troen, og da ville nok også de 
fleste i landet anta troen. Det var viktig, for profeten Mohammad s kom 
som et sendebud til alle mennesker, og ikke bare til folket i Mekka og  
Medina. Målet med disse brevene var å spre Guds budskap, ikke å få  
kongemakt eller velstand. Hans Høyhet s begynte å sende brevene i det 
sjette året etter utvandringen til Medina (628).

Brevet til Heraklios, keiseren i Østromerriket
Østromerriket var på denne tiden det største riket i hele verden, og keiser 
Heraklios var den mektigste herskeren som var på den tiden. Heraklios var 
en kristen mann, han var sterk i sin tro og en religiøs person. Hans Høyhet 
s fikk sendt et brev til ham, der han ble kalt til å omfavne islam. Han ble 
lovet Herren Guds belønning hvis han godtok, men advart mot Herren Guds 
vrede hvis han nektet. Det stod følgende:

I Guds navn, den Allbarmhjertige, den evig Nåderike. 
 Fra Mohammad, Guds sendebud, til Heraklios, herskeren av  
Østromerriket. Fred være med den som følger rettledningen.   
Overgi deg til Gud alene, og du vil bli bevart! Gud vil gi deg dobbel 
belønning. Men hvis du vender bort, vil du bære arianernesI synd. 

 Brevet fortsatte med gudsordene: «Si: 'Å, dere skriftens folk! Kom  
til det ordet som er det samme blant oss og dere, at vi ikke skal tilbe noen 
andre enn Gud alene, vi skal ikke likestille Ham noe som helst, og vi skal 
ikke ha hverandre som herrer enn Gud alene!' Hvis de vender bort, si:  
'Vær vitner på at vi er de som har overgitt oss til Gud alene (muslimer)!'» 
(Koranen 3:64).
 Da Heraklios fikk brevet fra profeten Mohammad s, var han i Levanten 
i byen Jerusalem, som ligger i Palestina/Israel i dag. Han feiret seieren i  
Persia, som han hadde oppnådd ved at herskeren i Persia var blitt forrådt av 
sin egen general, for herskeren i Persia hadde tenkt å drepe generalen. 
 
I Arianere er de som følger Arius' lære i kristendommen. Han mente at Gud var én og 
alene om guddommen, og at profeten Isa (Jesus) e var skapt av Gud. Derfor var ikke 
han fra evighet av, men han mente at både Den Hellige Ånd og profeten Isa (Jesus) e 
var halvt guddommelige.
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 Brevet ble lest opp for ham, og han syntes at det var riktig og godt. 
Han ville undersøke brevet nærmere. Han ba sine menn om å hente noen 
som var fra samme sted som den profeten s som hadde sendt ham brevet. 
Han ba sine menn gjennomsøke hele Jerusalem. På den tiden var Abo  
Sofyan og hans handelskaravane i Jerusalem. De ble hentet til keiseren.  
De ble ført inn i en sal der keiseren og adelsmennene satt. De høyeste 
prestene og munkene var også til stede. Keiser Heraklios hadde en oversetter 
som oversatte hans ord for Abo Sofyan, og Abo Sofyans ord for keiseren. 

Keiser Heraklios: «Hvem er den nærmeste slektningen til den mannen 
som kommer fra arabernes land og påstår at han er en profet?»
Abo Sofyan: «Jeg er hans nærmeste slektning av disse som er her.»
Keiser Heraklios: «Bring ham og hans ledsagere nærmere meg, men 
de skal stå bak ham!»
Keiseren sa til oversetteren: «Si til dem at jeg skal stille denne  
mannen noen spørsmål, og hvis han lyver, la meg vite det!»

 
 Abo Sofyan fortalte i etterkant: «Ved Gud! Hadde ikke jeg følt det 
skammelig at mine ledsagere hadde fortalt etterpå at jeg hadde løyet, ville 
jeg ha løyet om Mohammad.»
 Det var et lurt trekk av keiseren å plassere de andre bak Abo Sofyan, 
for slik visste ikke han hva som foregikk bak ham, om han var blitt avslørt 
eller ikke. Utspørringen begynte:

Keiser Heraklios: «Hva slags ætt stammer Mohammad fra?»
Abo Sofyan: «Mohammad er av god ætt.»
Keiser Heraklios: «Har noen av dere sagt dette før Mohammad?»
Abo Sofyan: «Nei!»
Keiser Heraklios: «Var noen av Mohammads forfedre konge?»
Abo Sofyan: «Nei!»
Keiser Heraklios: «Er det de adelige i samfunnet som følger 
Mohammad eller de svake?»
Abo Sofyan: «De svake.»
Keiser Heraklios: «Blir de flere eller færre?»
Abo Sofyan: «De blir flere.»
Keiser Heraklios: «Har noen falt fra Mohammads religion etter å ha 
trådt inn i den ved å ikke være tilfreds med den?»
Abo Sofyan: «Nei!»
Keiser Heraklios: «Beskyldte dere noen gang Mohammad for å ha  
løyet før Mohammad sa det han sa?»
Abo Sofyan: «Nei!» 
Keiser Heraklios: «Sviker Mohammad sitt løfte?»



117

Profeten Mohammad s sender brev til kongene

Abo Sofyan: «Nei! Vi har inngått en fredspakt med Mohammad for en 
tid, men vi vet ikke hva han vil gjøre i løpet av den.»
 Det var det eneste Abo Sofyan klarte å legge til som kunne  
virke dårlig for profeten Mohammads s del, ifølge Abo Sofyan.
Keiser Heraklios: «Har dere noen gang kriget mot Mohammad?»
Abo Sofyan: «Ja!»
Keiser Heraklios: «Hvordan var deres krig mot Mohammad?»
Abo Sofyan: «Krig har vært som konkurranse, noen ganger har 
Mohammad vært ovenpå og noen ganger vi.»
Keiser Heraklios: «Hva er det Mohammad befaler dere?»
Abo Sofyan: «Mohammad sier: 'Tilbe Gud alene og ikke likestill Ham 
med noe som helst. Gi slipp på det forfedrene deres sa.' Mohammad 
befaler oss å forrette tidebønnen, være sannferdige, moralske og  
anstendige og ha et godt forhold til slektninger.»
Keiseren hørte på det Abo Sofyan hadde å si. Han sa til oversetteren 
at han skulle si til Abo Sofyan: «Jeg spurte deg om Mohammads ætt, 
du sa at han er av god ætt. Slik er det med sendebudene, de er av god 
ætt av det folket som de blir sendt til. Jeg spurte deg om noen andre 
av dere har påstått det før, men du sa 'Nei'. Jeg mener at hvis du hadde 
sagt at det er noen som har sagt det før, ville jeg ha sagt at han bare er 
en som følger det som har blitt sagt før ham. Jeg spurte deg om noen 
av hans forfedre var konge, men du sa 'Nei'. Jeg mener at hvis noen av 
hans forfedre var konge, er han en mann som vil ha sin forfars herre-
dømme. Jeg spurte deg om dere noen gang har beskyldt ham for løgn 
før han sa det han sa, men du sa 'Nei'. Da visste jeg i sannhet at den 
personen som ikke lyver til folk, lyver ikke om Gud. Jeg spurte deg om 
det er de adelige som følger ham eller de svake, og du sa at det er de 
svake som følger ham. Ja, det er de svake som alltid følger sendebudene.  
Jeg spurte deg om de øker i antall eller blir færre, du sa at de blir flere. 
Det er slik troens sak er til den blir fullbyrdet. Jeg spurte deg om det er 
noen som har falt ifra religionen hans etter å ha trådt inn i den ved å ha 
blitt utilfreds med den. Men du sa 'Nei', og det er slik troen er når dens 
glede fyller hjertet og blir ett med det. Jeg spurte deg om Mohammad 
bryter sitt løfte, og du svarte 'Nei'. Det er slik sendebudene er, de bryter 
ikke løftet sitt. Jeg spurte deg om hva han befaler dere. Du sa at han be-
faler dere å tilbe Gud alene og ikke likestille Ham med noe som helst. 
Han forbyr dere å tilbe avgudsstatuene. Han befaler dere å forrette tide-
bønnen, være sannferdige og moralske og anstendige. Hvis det du sier 
er sant, vil han erobre dette stedet under mine føtter. Jeg visste at han 
ville komme, men jeg hadde aldri trodd at han ville være en av dere. 
Hvis jeg hadde visst, hadde jeg dratt av sted for å møte ham, og hvis 
jeg var hos ham, ville jeg ha vasket føttene hans.»
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 Til tross for at han visste at det en dag skulle komme en profet s og 
han ble sikker på at det var den forjettede profeten s brevet hadde kommet 
fra, valgte han å ikke tro, for han var redd for å miste makten. 

Brevet til al-Harith al-Ghassani
Samtidig som det ble sendt brev til keiser Heraklios, ble det også sendt brev 
til al-Harith al-Ghassani, som var ansatt som guvernør i Levanten av keiser 
Heraklios. Brevet lød: 

I Guds navn, den Allbarmhjertige, den evig Nåderike. 
 Fra Mohammad, Guds sendebud, til al-Harith al-Ghassani.  
Fred være med den som følger rettledningen. Anta troen på Gud!  
Jeg kaller deg til å anta troen på Gud alene som ingen er likestilt,  
og herredømmet ditt vil vare […]» 

 Brevet ble stemplet med profeten Mohammads s segl. Da guvernør 
al-Harith leste brevet, ble han sint. Han kastet det ned og skrek: «Den som vil 
fjerne makten fra meg, skal jeg sette kursen mot (angripe), om han så er i Jemen!» 
 Etter det skrev han brev til keiser Heraklios for å fortelle ham om 
brevet han hadde mottatt. Han søkte i brevet sitt tillatelse til å angripe  
profeten Mohammad s og legge Medina i grus, men Heraklios tillot ikke 
det, og ba ham heller å stoppe det han drev og planla. 
 Da profeten Mohammad s fikk høre om det guvernør al-Harith 
al-Ghassani gjorde, sa Hans Høyhet s: «Herredømmet hans har forsvunnet!» 
Etter noen få år mistet han herredømmet. 

Brevet til Khusrou II, herskeren av Persia
Khusrou II var herskeren av Persia. Han var av de som tilba ilden, og folket 
hans fulgte ham. Han var en hovmodig person. Han tvang også folket til å 
tilbe ham. Han mente at han var en gud. 
 Profeten Mohammad s sendte ham et brev for å kalle ham til troen 
på én Gud. Hans Høyhet s ville at han, Persias hersker, skulle forstå at  
ingen er guddommelig utenom Gud. Herskeren fikk også en klar advarsel 
mot det å fornekte Gud.
 I brevet stod det:

I Guds navn, den Allbarmhjertige, den evig Nåderike. 
 Fra Mohammad, Guds sendebud, til Khusrou II, herskeren av  
Persia. Fred være med den som følger rettledningen og tror på Gud og 
sendebudet Hans, og den som bevitner at ingen er tilbedelsesverdig 
utenom Gud alene, og at ingen er Ham likestilt, og at Mohammad er 
Hans tjener og sendebud. 
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  Jeg kaller deg ved Guds kunngjøring at jeg er Guds sendebud  
 til alle mennesker. Jeg er kommet for å advare alle som lever, og for å  
 pålegge ordet over de som ikke tror. Overgi deg til Gud alene, og du  
 vil bli bevart. Hvis du nekter, vil du bære ildtilbedernes synd. 

 Nederst på brevet satte profeten Mohammad s sitt segl.
 Da Khusrou II fikk brevet, ble han illsint. Han kunne ikke forstå at 
noen våget å skrive noe slikt til ham. Han rev brevet. Han sendte brev til  
guvernøren i Jemen, for Jemen var under hans herredømme på den tiden. 
Han ba ham sende to sterke menn til Medina for å bringe ham profeten  
Mohammad s. 
 Guvernøren i Jemen gjorde som han ble befalt. Han sendte to sterke 
menn for at de skulle fange profeten Mohammad s og stille Hans Hellighet 
s i salen til Khusrou II. 
 Da mennene kom til Medina, fortalte de profeten Mohammad s det 
de hadde kommet for. Hans Høyhet s sa til dem: «Dra av sted til deres 
guvernør! Fortell ham at snart vil nyheten nå ham om det som vil skje med 
Khusrou II. Fortell ham at Gud vil gi makten til sønnen hans, for han har 
drept ham denne natten!»
 Mennene reiste tilbake til guvernøren i Jemen, og fortalte det de  
hadde fått høre. 
 Neste dag kom det en nyhet fra Persia, Khusrou II hadde blitt drept, 
og sønnen hadde tatt over makten. Guvernøren forstod at han hadde hørt 
sannhetsord, og at den som talte dem, var sannferdig og virkelig et sendebud 
sendt av Gud. Han antok troen. Profeten Mohammad s ba ham å fortsette å 
være guvernør i Jemen. 
 Persia falt under kalifperioden til vår mester Omar ibn al-Khattab g, 
og siden har det vært et muslimsk land.

Brevet til negus i Etiopia
Det bodde mange følgesvenner i Etiopia på denne tiden, som hadde blitt  
behandlet godt av negus, som var kongetittelen i Etiopia. Deres tro og  
væremåte hadde også gjort et godt inntrykk på negus. Da negus mottok 
brevet fra profeten Mohammad s, kysset han det og omfavnet islam med 
glede. Brevet inneholdt følgende:

I Guds navn, den Allbarmhjertige, den evig Nåderike. 
 Fra Mohammad, Guds sendebud, til negus, kongen av Etiopia.  
Overgi deg til Gud alene! Jeg lovpriser Gud overfor deg, Han som det 
ikke finnes noen Gud utenom, Kongen, den Hellige, Han som gir fred,  
Han som gir trygghet, Verneren! Jeg bevitner at Isa (Jesus), sønn av 
Maryam (Maria) er Guds ånd og Hans ord som Han la i jomfru  
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Maryam (Maria), den rene og kyske, så bar hun på Isa (Jesus). Gud 
skapte ham av Sin ånd og blåste i ham sjelen slik som Han skapte 
Adam med Sin hånd. Jeg kaller deg til Gud som er én, og – ingen er 
Ham likestilt – at du skal sverge troskap til å være Herren lydig, følge 
meg og tro på det jeg har kommet med. 
 Sannelig, jeg er Guds sendebud. Sannelig, jeg kaller deg og  
din hær til Gud den Allmektige og den Allmajestetiske. Jeg har brakt 
ordet til deg og formanet deg, godta derfor min formaning. Fred være 
med den som følger rettledningen!

 
Brevet til al-Moqauqis, guvernøren i Egypt
Kopteren al-Moqauqis var guvernøren i Egypt på denne tiden. Folket hans 
var kjent for å være et vist folk med mye viten. Al-Moqauqis var blitt kristen 
og regjerte etter den kristne loven.
 Profeten Mohammad s sendte et brev til ham for å kalle ham til 
troen. Brevet lød:

I Guds navn, den Allbarmhjertige, den evig Nåderike. 
 Fra Mohammad, Guds sendebud, til al-Moqauqis, herskeren over 
kopterne. Fred være med den som følger rettledningen. Jeg kaller deg 
til islam. Overgi deg til Gud alene, og du vil bli bevart. Gud vil gi deg 
din belønning to ganger (i dette livet og i det kommende livet). Men 
hvis du vender bort, vil du bære enhver kopters synd.
 «Å, dere skriftens folk! Kom til det ordet som er det samme  
blant oss og dere, at vi ikke skal tilbe noen andre enn Gud alene,  
vi skal ikke likestille med Ham noe som helst og vi skal ikke ha  
hverandre som herrer enn Gud alene!» Hvis de vender bort, si:  
«Vær vitner på at vi er de som har overgitt oss til Gud alene  
(muslimer)!» (Koranen 3:64). 

 Da al-Moqauqis fikk brevet i Aleksandria, viste han respekt til  
følgesvennen som kom med brevet. Han var gjestfri mot ham, men 
al-Moqauqis valgte å ikke anta troen. Allikevel sendte han gaver til profeten 
Mohammad s, og to tjenestepiker som het Mariyah og Sirin, et gyllent  
muldyr og honning. 
 De troendes mor Mariyah j omfavnet islam, og profeten Mohammad 
s giftet seg med henne. Hun fødte Hans Høyhet s en sønn som fikk  
navnet Ibrahim. 

Brevet til høvdingen i al-Yamamah 
Al-Yamamah var et land ikke så langt ifra Medina i Arabia. Hans Hellighet 
s sendte et brev til høvdingen i al-Yamamah. I brevet stod det:
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Profeten Mohammad s sender brev til kongene

I Guds navn, den Allbarmhjertige, den evig Nåderike. 
 Fra Mohammad, Guds sendebud, til Hauzah ibn Ali, høvdingen i 
al-Yamamah. Fred være med den som følger rettledningen. Vit at min 
religion vil være den overlegne, derfor overgi deg til Gud alene, og du 
vil bli bevart, og det landet du rår over, vil forbli ditt.

 Høvdingen i al-Yamamah leste brevet. Han tenkte at avsenderen må 
være en dikter eller en som ønsker kongemakt. Han begynte å forhandle om 
troen. Han ville vite hva som lå i det for ham. Han lurte på om det var mulig 
for dem å dele på profetskapet og herredømmet de oppnådde sammen. Men 
profetskapet tok slutt da profeten Mohammad s kom til verden, etter det 
skal det ikke komme noen profet. Hans Hellighet s opplyste de troende om 
at snart ville denne mannens herredømme ta slutt. 
 Og det var akkurat det som hendte. Hans herredømme gikk tapt, og 
folket i al-Yamamah overga seg til Gud alene. 
 Herskerne i Bahrain og Oman omfavnet islam etter at de mottok brev 
fra profeten Mohammad s. På denne måten fikk Hans Høyhet s spredd 
ordet om islam i hele Arabia. Mange valgte å komme til Medina og lære mer 
om den nye troen. Så vendte de hjem og spredde gudsord der.

Brevet til negus i Etiopia.  
©Al Arabiya

Brevet til Heraklios,  
keiseren i Østromerriket. ©Al Arabiya
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Oppgave 21

Leseoppgave
a) Hvorfor valgte profeten Mohammad s å sende brev?

b) Når begynte profeten Mohammad s å gå fram på denne måten?

c) Hva het keiseren i Østromerriket?

d) Fortell om det brevet keiseren i Østromerriket mottok, og hva som 
hendte.

e) Hva gjorde guvernøren i Levanten med brevet?

f) Hva het herskeren av Persia?

g) Hva skjedde med herskeren av Persia?

h) Hva gjorde herskeren av Egypt etter at han mottok brevet?

Tekstoppgave

a) Det er en veldig viktig lære som ligger i historien om da høvdingen 
i al-Yamamah fikk brevet. Hva er den læren? Skriv 1–2 sider om hva 
det er, og hva muslimer tror på. Vis til et par vers fra Koranen og noen 
profetiske tradisjoner.

b) Studer samtalen mellom keiser Heraklios og Abo Sofyan. Finn de  
tegnene som keiseren visste om vedrørende en sann profet.

Brevet til al-Moqauqis, guvernøren i Egypt.  
©Al Arabiya

Brevet til Khusrou II, herskeren av Persia.  
©Al Arabiya
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Mekka erobres
Etter fredspakten i al-Hodaybiyah var det våpenhvile mellom Qoraysh og 
muslimene. De utførte ikke noen angrep mot hverandre. Muslimene fikk  
besøke det Hellige huset Kaba som avtalt. De sirkulerte rundt Kaba og fikk 
se Mekka, noe de hadde trodd aldri ville skje. Tanken slo dem at Qoraysh 
ikke kom til å holde sitt ord, men de var heldige og fikk oppleve hjembyen. 

Qoraysh bryter fredspakten
Det hadde ikke gått mer enn to år, da en alliert klan av Qoraysh som het 
Bano Bakr, en dag angrep en alliert klan av muslimene som het Bano  
Khozaah. Bano Bakr drepte 20 menn fra Bano Khozaah. Ifølge fredspakten 
skulle Qoraysh påse at noe sånt ikke skjedde, og hvis det var i ferd med å 
skje, skulle de gjøre alt for å hindre det. Men heller enn å stå for det de  
hadde inngått i fredspakten, valgte de å støtte Bano Bakr i å drepe de 20 
mennene fra Bano Khozaah. Bano Bakr skamferte og skjendet likene til 
Bano Khozaah. 
 Da profeten Mohammad s fikk høre om denne hendelsen, sendte 
Hans Hellighet s en budbringer til Qoraysh. Budbringeren fikk ordre om å 
framlegge tre forskjellige krav, og Qoraysh måtte velge ett av dem:

 1. Bano Khozaah skal få blodpenger.
 2. Qoraysh skal ikke lenger være allierte av Bano Bakr.
 3. Det skal bli kunngjort at fredspakten inngått i al-Hodaybiyah 
  har tatt slutt.

 Lederne for Qoraysh godtok det tredje kravet. De valgte å avslutte 
fredspakten. Profeten Mohammad s fikk høre om at Qoraysh var villige 
til å bryte fredspakten heller enn å la Bano Bakr bote for ugjerningen deres. 
Hans Høyhet s gjorde klar sine menn. Det ble samlet 10 000 soldater. Det 
var en armé som satte skrekk i fienden. Qoraysh forstod fort at hvis de gikk 
til angrep eller ble angrepet, var døden eneste utfall. Qoraysh ønsket ikke å 
kjempe imot, og det var det som var hele taktikken bak en så stor armé. Det 
var nemlig å skremme fienden med et så mektig syn at man slapp å trekke 
sverdet fra sliren. 
 Lederne for Qoraysh skyndte seg å sende Abo Sofyan for å se hva 
mulighetene var til å unnslippe denne kampen. 

Abo Sofyan kommer til Medina
Abo Sofyans datter – de troendes mor Omm Habibah j – var av de  
tidligste troende. Hun utvandret også til Etiopia. I det syvende året etter 
utvandringen til Medina (628) giftet hun seg med profeten Mohammad s. 
 Abo Sofyan gikk rett hjem til henne i Medina, for der ville han nok 
være trygg. Han ville til å sette seg på matten til profeten Mohammad s, 
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men de troendes mor Omm Habibah j rullet den sammen. Han spurte: 
«Anser du ikke din far verdig nok til å sitte på matten?» Hun forklarte at 
den var ment for kun profeten Mohammad s. Han følte seg ikke trygg hos 
henne, så han gikk ut av huset. Så forsøkte han å snakke med andre følges-
venner og slektninger, men ingen var villig til å hjelpe ham. 
 Qoraysh mislyktes fullstendig. Den de trodde skulle klare å snakke 
dem ut av det, var ikke i stand til det. 

Den muslimske hæren marsjerer mot Mekka
Det åttende året etter utvandringen til Medina, den 10. i måneden ramadan 
(630), satte den muslimske armeen kursen for Mekka. De marsjerte til et 
høytliggende sted, og der ba Hans Hellighet s alle soldatene om å tenne 
en fakkel. Det var for at folket i byen Mekka skulle se det og bli lammet av 
skrekk. For Mekka-folket som var i dalen, var det som om himmelen brant.
 Profeten Mohammads s onkel al-Abbas g red bort til Abo Sofyan 
på Hans Høyhets s muldyr. Abo Sofyan var fortvilet og spurte: «Finnes 
det en utvei?» Profetens s onkel svarte: «Bli med meg og søk beskyttelse 
av Mohammad, hvis ikke du gjør det, vil livet til Qoraysh være i fare.» De 
red til Hans Hellighet s. På veien var det mange muslimer som fikk øye på 
dem. Det var mange muslimer som ble sinte og kom på all den ondskapen 
de hadde opplevd på grunn av Abo Sofyan og hans medsammensvorne. Men 
muldyret de red på, var Hans Høyhets s, derfor fikk de lov til å gå fram til 
profeten Mohammads s telt. Der ble de om natten. 
 Neste morgen var Abo Sofyan blitt en forandret mann, for det vår 
mester al-Abbas g hadde gjort for ham. Abo Sofyans liv ble spart, og han 
ble tilgitt. Abo Sofyan kom som en fiende for å tale fiendens sak, men  
denne tilgivelsen gjorde dypt inntrykk på ham. Profeten Mohammad s 
spurte ham: «Har ennå ikke den tiden kommet at du antar troen på én Gud?» 
Han angret på det han hadde gjort, og antok troen. Fra denne dagen var han 
ikke lenger en fiende, men en følgesvenn. 
 Følgesvennen Abo Sofyan g kom ned til dalen for å snakke med de 
andre i Qoraysh. De hadde ventet hele natten på gode nyheter, men da følges-
vennen Abo Sofyan g kom, var det ikke det de hadde ønsket å høre. Han 
sa: «Muslimenes uovervinnelige armé har omringet byen og kommer snart til 
å komme inn i byen. Deres leder, Mohammad, har lovet meg at livet og eien-
dommen til enhver som søker ly i helligdommen eller ved det Hellige huset 
Kaba, eller legger ned våpnene og går inn i sitt hus som tegn på å være nøytral, 
eller går inn i mitt hus eller i huset til Hakim ibn Hizam, vil være trygg.» 

Den muslimske armeen går inn i Mekka
Den muslimske armeen gikk inn i byen ydmyke og takknemlige. De ropte 
ut sin Herres storhet og enhet. Det var den 20. i ramadan i det åttende året 
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etter utvandringen til Medina (630). Mekka var nå en muslimsk by. Profeten 
Mohammad s var blitt befalt av Gud om at det Hellige huset Kaba ikke 
lenger skulle være omringet av de 360 avgudsstatuene som var der. Hans 
Hellighet s knuste først de tre store avgudsstatuene som var plassert ved 
Kabas dør. Det var avgudsstatuene Hobal, Isaf og Nailah. Hans Hellighet s 
resiterte: «Sannheten har kommet, og usannheten har visnet hen! Sannelig, 
usannheten var bundet til å bli tilintetgjort!» (Koranen 17:81).
 Da avgudsstatuen Hobal falt, forstod flergudsdyrkerne at det ikke var 
avgudsstatuene som styrte deres skjebne eller bestemte hva som skulle skje. 
 Etter det sirkulerte profeten Mohammad s syv ganger rundt Kaba. 
Profeten Mohammad s forrettet to bønneenheter bak profeten Ibrahims 
(Abrahams) e ståsted og drakk vann fra Zamzam-brønnen. Kabas dør ble 
åpnet, og Hans Høyhet s gikk inn. Der var det malt mange bilder av pro-
feter. Hans Høyhet s fikk disse bildene vasket bort. Hans Høyhet s stilte 
seg i døren til Kaba og holdt i dørkarmen og sa: «Lovet være Gud, Han som 
har oppfylt Sitt løfte og hjulpet Sin tjener og beseiret fienden!» For Herren 
hadde lovet profeten Mohammad s: «Sannelig, Herren som har pålagt deg 
Koranen, vil i sannhet bringe deg tilbake til ditt fødested» (Koranen 28:85). 

Fiendene blir tilgitt
Lederne i Qoraysh ble brakt overfor profeten Mohammad s. Hans Høyhet 
s så på dem og sa: «Hva forventer dere at jeg skal gjøre mot dere?» De 
svarte: «Vi forventer ikke noe annet enn godhet, De er vår gode bror, sønn 
av en god bror!» Hans Høyhet s sa: «Kom dere av gårde, dere er frie!»
 Denne tilgivelsen åpnet Mekka-folkets hjerte for troen. De troende 
avla en troskapsed om at de skulle være Herren Gud lydige og trofaste, og de 
som ikke trodde til nå, avla en troskapsed på at de nå var blitt troende. Etter 
mennene gjorde kvinnene det samme. 
 Det ble beordret at avgudsstatuene skulle tilintetgjøres, for den urett-
ferdige loven og det systemet som var i landet basert på avgudsstatuenes 
vilje, måtte utslettes. 
 Vår mester Bilal g fikk beskjed om å stille seg på taket til Kaba og 
rope ut bønnekallet. Det var første gangen profeten Mohammad s ledet 
muslimene i en tidebønn ved det Hellige huset Kaba. Hans Høyhet s ble i 
Mekka i 18 dager etter erobringen. Så vendte Hans Høyhet s hjem til Medina.  
  Følgende oppnådde muslimene ved å erobre Mekka:
 1. Mekka var sentrum i hele Arabia. Nå kunne muslimene spre ordet 
  om troen lettere enn noen gang. 
 2. Det Hellige huset Kaba var igjen blitt et sted for gudstro (troen på 
  én Gud).
 3. Store høvdinger og ledere omfavnet islam.
 4. Denne erobringen var et stort tegn på at islam er sannheten.
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Det hellige huset Kaba i Mekka. ©Innovate Digital
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Oppgave 22

Leseoppgave
a) Hvor lenge varte fredspakten?

b) Hvordan ble fredspakten brutt?

c) Hva var de tre valgene profeten Mohammad s ga Qoraysh?

d) Hvor mange soldater bestod den muslimske armeen av?

e) Hvem var det Qoraysh sendte til Medina for å tale på deres vegne?

f) Når marsjerte den muslimske armeen til Mekka?

g) Hva gjorde muslimene på det høytliggende stedet for å skremme  
fienden?

h) Hva gjorde profeten Mohammads s onkel al-Abbas g?

i) Fortell om det som hendte da profeten Mohammad s gikk inn i byen 
Mekka.

j) Hva oppnådde muslimene ved å erobre Mekka?

Tekstoppgave

a) Undersøk hva som ligger i begrepet tilgivelse. Skriv 2 sider om tilgivelse. 
Finn vers i Bibelen og Koranen og se også hva hadith-ene sier om det.

b) Skriv 10 fakta om byen Mekka.
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Den siste tiden
Etter at Mekka ble erobret, begynte islam å spre seg fort i Arabia. Det kom 
mange store høvdinger til Hans Høyhet s og antok troen. De vendte hjem 
og lærte folket om gudstroen. Det kom også delegasjoner som antok troen 
eller inngikk en allianse med muslimene. Det kom omtrent 35 delegasjoner 
til profeten Mohammad s for å enten anta troen eller inngå allianse. 

Slaget ved Honayn 
I det åttende året etter utvandringen til Medina, i måneden shawwal (630), 
ble det kjempet et slag ved Honayn. De fleste arabiske stammene valgte å  
bli troende eller inngå allianse, men stammene Bano Hawazin og Bano  
Thaqif ville heller prøve sine krefter mot muslimene. Bano Hawazin  
samlet en tropp på 20 000 menn. De ble ledet av Malik ibn Auf an-Nadari. 
Sammen med seg hadde de Bano Thaqif fra byen Taif. Det var det samme 
folket som hadde angrepet profeten Mohammad s og følgesvennen Zayd 
ibn Harithah g i byen Taif. To andre stammer, Bano an-Nadar og Bano 
Hilal, ble også med på å alliere seg mot muslimene. De gjorde seg klare til 
å angripe Mekka. De samlet sine tropper ved dalen Honayn – den ligger 
mellom Mekka og Taif. 
 Profeten Mohammad s fikk høre om dette og satte av gårde med  
12 000 menn for å stanse angrepet planlagt av fienden. Det var de 10 000 
som dro til Mekka, og 2000 nye menn fra Mekka. 
 Muslimene nådde dalen ved morgengry. Da slaget ble innledet, var 
muslimene ovenpå. De kjempet tappert, men fienden var ikke fullstendig 
overmannet. Flere muslimske soldater begynte å samle krigsbytte før slaget 
var over. Det utnyttet fienden og samlet troppene på nytt, og en angrepsbølge 
kom rasende mot muslimenes armé. Muslimene mistet de viktige  
posisjonene de hadde, og ble nå spredd slik at fienden hadde fått overtaket. 
Profeten Mohammad s ble stående igjen med noen få følgesvenner, men 
Hans Høyhet s og følgesvennene kjempet tappert for å ikke miste den  
posisjonen. Profeten Mohammads s onkel al-Abbas g kalte sammen 
muslimene og ildnet dem til å kjempe imot. Det gjorde at armeen klarte å 
samle seg på nytt og stå imot fienden. Da fienden innså at de ikke hadde  
mulighet til å kjempe imot, flyktet de fra slagmarken. Muslimene tjente  
godt med krigsbytte under denne kampen. Fienden mistet 72 menn, mens  
4 muslimer led martyrdøden. 

Slaget ved Tabok
I det niende året etter utvandringen til Medina, i måneden rajab (630), fant 
denne hendelsen sted. Muslimene fikk høre om at Østromerrikets keiser var 
i ferd med å samle troppene for å angripe Medina. Troppene hans hadde 
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nådd grensen mellom Levanten og Arabia. Profeten Mohammad s ba  
muslimene gjøre seg klare til kamp. Uheldigvis for muslimene var dette en 
vanskelig periode. Det var tørketid og ekstrem varme, noe som også hadde 
påvirket deres økonomiske situasjon. Derfor var det vanskelig å få tak i både 
våpen og rytteri, men det stanset ikke de tapre som var villige til å kjempe 
mot fienden til tross for den vanskelige tiden. De store følgesvennene stod 
fram som eksempler under dette slaget. Vår mester Othman ibn Affan g 
ga en tredjedel av den muslimske armeen våpen og ridedyr. Vår mester 
Omar g kom med halvparten av det han eide, og ofret det for Herrens sak, 
men vår mester Abo Bakr g overgikk alle. Han kom med alt han eide, 
og ofret det for Herrens sak. Da han ble spurt av profeten Mohammad s: 
«Hva har du latt være igjen for din familie?», svarte han: «Jeg har latt være 
igjen Gud og sendebudet Hans for dem!» Med det mente han at kjærlighet til 
Gud og profeten Mohammad s skal mette dem ved sult, slokke tørsten ved 
tørst og styrke dem når de føler seg fattige og svake. 
 Hans Hellighet s satte kursen mot fienden med 30 000 menn. Den 
muslimske armeen nådde stedet Tabok, som ligger mellom Medina og  
Damaskus, der slo de leir. Så kom nyheten om at keiseren ikke var på vei 
mot Medina allikevel. Det ble sagt at han ikke hadde fått gjort klar sine 
tropper, derfor kom han ikke. I 20 dager ventet muslimenes armé ved Tabok. 
Hans Høyhet s ba muslimene å returnere til Medina, for det var aldri deres 
intensjon å kjempe mot noen uten grunn. Dette slaget var profeten  
Mohammads s siste slag. 
 Denne tapperheten ga muslimene et rykte som få hadde. For det var 
ikke mange som våget å stå opp imot Østromerrikets keiser. Mange herskere 
over små land allierte seg med muslimene for å få beskyttelse. Muslimene 
ble nå ansett som en stormakt som faktisk kunne utfordre Østromerriket og 
Persia. 

Avskjedspilegrimsferden
I det 10. året etter utvandringen til Medina, i måneden zol-qadah (632),  
ble det kunngjort at profeten Mohammad s skulle reise for å utføre  
pilegrimsferden det året. Folk strømmet til profeten Mohammad s da 
de hørte den nyheten, for alle som maktet det, ville utføre pilegrimsfer-
den sammen med Hans Høyhet s. Den 26. zol-qadah dro pilegrim-
skaravanen på 100 000 ledet av profeten Mohammad s fra Medina til 
Mekka. Den femte i neste måned – zol-hijjah – ankom pilegrimskaravanen 
byen Mekka. 
 Den niende zol-hijjah etter daggrytidebønnen dro Hans Hellighet s 
med pilegrimene til Arafatsletten. Det var den dagen ved middagstid Hans 
Hellighet s holdt en pilegrimsferdspreken, der det ble sagt:
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• Alle tradisjonene og uvanene fra uvitenhetstiden var slettet.
• Det finnes bare én Gud, og alle mennesker stammer fra én og  
   samme far. Alle er Adams barn, og han ble skapt av jord. 
• Den mest noble av folk i Guds øyne er den mest gudfryktige.
• Ingen araber er mer verdt enn en ikke-araber. Overlegenheten er  
  kun basert på gudfryktighet.
• Alle må behandle sine slaver godt og rettferdig. Det man selv spiste, 
  skulle en slave få å spise. De klærne man selv brukte, slike klær  
   skulle en slave også få ha på. 
• Alle må frykte Gud når det gjelder kvinnenes sak. «Dere har rett  
  som kvinner må oppfylle, og kvinner har rett som dere må oppfylle.  
   Vær milde mot dem, og vær gode mot dem.»
• Ingen blodsutgytelse fra uvitenhetstiden skal hevnes.
• Ågerlån fra uvitenhetstiden har blitt slettet. 
• «Slik som denne måneden, dagen og dette stedet er hellig for dere,  
   og dere må opprettholde denne helligdommen, slik er også andre  
  folks blod, ære og eiendom hellig (forbudt) for dere.» 
• «Ikke bli villfarne etter meg at dere begynner å hogge av hverandres 
    nakke!»
• «Jeg etterlater to ting, hvis dere holder dere fast til dem, vil dere  
  ikke bli forvillet. De to tingene er Guds bok og min livsførsel.» 
• «Hvis selv en mørkhudet slave skulle være deres leder, og han leder  
   dere ifølge Guds skrift, bør dere adlyde ham.»
• «Tjen Herren, forrett tidebønnen regelmessig, fast og følg mine  
   befalinger, og dere vil gå inn i paradiset.»
• «Det er dere pålagt å viderebringe mine ord til de som ikke er her!»

 

Jabal ar-rahmah (Nådens fjell) ligger på Arafatsletten.  
©MuslimPhotos.Net & Athar Akram



132

Den siste profeten s – Historien om profeten Mohammad s

 Etter det spurte profeten Mohammad s folket: «Gud vil spørre dere 
om meg på dommens dag, hva vil dere svare?» Folk svarte: «Kjære Guds  
sendebud, De har viderebrakt Guds budskap og oppfylt Deres plikt!» Hans 
Høyhet s så opp mot himmelen og løftet hånden og sa tre ganger: «Gud, 
vær Du vitne!» 
 Etter pilegrimsferden reiste Hans Høyhet s sammen med  
følgesvennene tilbake til Medina. Det var den 14. zol-hijjah.

 

Et bilde av det Hellige huset Kaba og pilegrimene som sirkulerer rundt det.  
©Islamsk Litteraturforening

Arafatsletten, der profeten Mohammad s holdt avskjedsprekenen. 
 ©MuslimPhotos.Net & Athar Akram
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Sykdommen
Det 11. året etter utvandringen til Medina (632) sendte profeten Mohammad 
s flere følgesvenner til andre områder slik at folk kunne lære mer om 
troen. Måneden safar hadde ennå ikke tatt slutt, da profeten Mohammad s 
fikk store hodesmerter. Hodesmertene fulgte med sterk feber. Da smerten 
ble for sterk, valgte Hans Hellighet s å bo kun hos hustruen Aishah j. 
 En torsdag badet profeten Mohammad s og gikk til moskeen. Hans 
Hellighet s holdt to prekener den dagen. En før middagstidebønnen og en 
etter. Hans Hellighet s gjorde folk klar over at den siste tiden var i ferd med 
å komme. Hans Høyhet s sa: «Hvis jeg har fått noen pisket urettferdig, er 
min rygg her for vedkommende. Det er bare å kreve gjengjeld. Hvis jeg har 
tatt noens eiendom, så er min eiendom her, det er bare å ta tilbake.»
 Den aftenen var profeten Mohammad s for syk til å komme og  
forrette aftentidebønnen sammen med de andre i moskeen. Følgesvennen 
Abo Bakr g fikk ansvaret for å lede muslimene i tidebønnen i profeten 
Mohammads s fravær. 
 Profeten Mohammad s sendte bud etter datteren Fatimah j. Hans 
Hellighet s hvisket noe i hennes øre, og hun gråt. Etter det hvisket Hans 
Hellighet s noe, og hun smilte av det. De troendes mor Aishah j spurte 
henne noen dager senere om hvorfor hun først gråt og så lo. Hun fortalte at 
profeten Mohammad s fortalte at Hans Hellighet s kom til å gå bort  
under denne sykdommen, derfor gråt hun. Etter det fortalte profeten  
Mohammad s henne at hun kommer til å være den første til å gå bort av 
Hans Høyhets s familie etter Hans Høyhet s, og at hun kom til å være 
lederen til alle muslimske kvinner i paradiset, derfor smilte hun. 

Bortgangen
Det 11. året etter utvandringen til Medina, den 12. i måneden rabi al-awwal 
(07.06.632), følte profeten Mohammad s seg noe bedre. Vår mester Abo 
Bakr g ledet de andre i daggrytidebønnen. Hans Hellighet s løftet  
forhenget fra sitt værelse og smilte. Dette smilet var et tegn på takknemlighet  
til Gud for at følgesvennene hadde bestått prøven. De hadde stått ved profeten  
Mohammads s side hele veien. Alle de harde dagene i Mekka, der de  
opplevde død og pinsel. De forlot alt de hadde for Guds sak. De var trofaste 
under krigens voldsomhet. De elsket sin læremester mer enn alt. Dette smilet 
gjorde at følgesvennene ville bare se på profeten Mohammad s. Vår  
mester Abo Bakr g ville flytte seg fra imamens plass, men Hans Høyhet 
s ba ham fullføre tidebønnen. Så falt forhenget tilbake. Ved middagstid ble 
feberen veldig høy, og Hans Hellighet s besvimte. Hans Hellighet s hadde 
en vannskål hos seg, i den dyppet Hans Hellighet s hånden og strøk den over 
pannen. Det lettet noe på smerten. Hans Hellighet s hadde en kappe over 
seg, og den flyttet Hans Hellighet s fra ansiktet noen ganger på grunn av 
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feberen. Profeten Mohammad s gjorde det tydelig selv på dette vanskelige 
tidspunktet at Gud forbanner de som lager profeters grav til bedesteder. Med 
det gjorde Hans Hellighet s det helt klart at ingen andre enn Gud skal tilbes. 
Hans Hellighets s hode lå på brystet til de troendes mor Aishah j. Hun ba 
om Guds vern mot all ondskap for profeten Mohammad s. Hans Hellighet 
s løftet hodet mot himmelen og sa: «Gud, den høyeste Ledsageren!» De 
troendes mor Aishah j innså at det var den siste stunden.
 Profeten Mohammad s ble 63 år gammel. Hele Medina gråt den 
dagen. Følgesvennene var helt fra seg av sorg. 
 Vår mester Abo Bakr g var ikke i Medina da det hendte. Vår mester 
Omar g trakk sverdet fra sliren da han hørte nyheten om at profeten  
Mohammad s var gått bort. Han stilte seg ved døren og sa at den som  
påstod at profeten Mohammad s hadde gått bort, skulle han halshogge.  
Da vår mester Abo Bakr g kom til byen, gikk han rett til datterens  
værelse, der Hans Høyhets s velsignede kropp var. Han avdekket Hans 
Hellighets s ansikt og kysset pannen mens tårene trillet. Han sa: «Måtte 
mine foreldre være ofret for Dem, kjære Guds sendebud!» Han gikk ut  
derfra og samlet folket. Han talte til dem: «Den som tilber Mohammad, 
så vit at Mohammad har gått bort, men den som tilber Gud, vit at Gud er 
eviglevende og dør aldri!» Etter det resiterte han gudsordene: «Sannelig, du 
vil gå bort, og de vil også gå bort!» (Koranen 39:30) og «Mohammad er et 
sendebud, det har også passert sendebud før ham» (Koranen 3:144). Da vår 
mester Omar g hørte vår mester Abo Bakr g resitere dette verset, var det 
som om han hørte det for første gang. 

 Det ble lagt en skjorte over Hans Hellighets s kropp, og det var vår 
velynder Ali g som vasket Hans Høyhets s velsignede kropp, og onkelen 

Det hellige gylne gitteret, bak det befinner det hellige værelset seg, der 
 profeten Mohammad s gikk bort. ©Islamsk Litteraturforening
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al-Abbas g og fetteren al-Fadl g hjalp til. Vår velynder Ali g masserte 
inn vannet fra oversiden av skjorten. Hans Hellighets s liksvøp bestod av 
tre tøystykker av bomull. Etter at alt var klart, kom folk inn gruppe for grup-
pe i værelset og forrettet begravelsesbønnen.
 Hans Høyhet s ble begravet i de troendes mor Aishahs j værelse  
på en tirsdag – dagen etter bortgangen.

Oppgave 23

Leseoppgave
a) Fortell om slaget ved Honayn.

b) Hvem var det muslimene skulle kjempe mot i slaget ved Tabok?

c) Hvilket slag fant sted etter erobringen av Mekka?

d) Hva var det vår mester Abo Bakr g gjorde i slaget ved Tabok?

e) Hva var det profeten Mohammad s sa under pilegrimsferdsprekenen?

f) Hva var det profeten Mohammad s led av under den siste  
sykdommen?

g) Hva sa profeten Mohammad s til datteren Fatimah j?

h) Hva var datoen for profeten Mohammads s bortgang?

i) Hva var det siste profeten Mohammad s sa?

j) Fortell om hva vår mester Abo Bakr g gjorde etter profeten  
Mohammads s bortgang.

Tekstoppgave

a) Finn ut mer om pilegrimsferden i islam og skriv 1–2 sider om den ved 
å fortelle om dens
•  historie
•  ritualer
•  mål

b) Studer pilegrimsferdsprekenen og forklar hva vi lærer av den.
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Ordliste/Symboler

Ordliste 

Bano: Barn/avkom. Fellesbetegnelse for et folk som stammer fra samme 
stamfar. Slik som Bano Israil (Israels barn).
Følgesvenn/-en/-er/-ene: Den som var sammen med profeten Mohammad 
s, trodde på Hans Høyhet s og døde som en troende, er regnet som en 
følgesvenn. Det arabiske ordet er sahabi, og sahabah i flertall.
Hadith: Muntlige og skriftlige overleveringer etter profeten Mohammad s. 
Ibn: Sønn. Mellom to navn betyr det «sønn av»: Isa ibn Maryam (Jesus, sønn 
av Maria). 
Islam: En verdensreligion basert på troen på én Gud og profeten  
Mohammads s lære.
Kaba: Det Hellige huset i Mekka.
Koranen: Muslimenes hellige bok. Den ble åpenbart for profeten 
Mohammad s. 
Muslim: Den som har overgitt seg fullt og helt til Gud den Ene og Sanne. 
Profet: Den personen som Gud utvelger for å opplyse folk om Guds ord. 
Det arabiske ordet er nabi.
Profeti: Ifølge islamsk lære vil det si når en profet forkynner/forutsier noe 
om det usette som Gud åpenbarer for den profeten. Det kan gjelde fortid, 
nåtid eller framtid. 
Sonnah: Profeten Mohammads s livsførsel. Det Hans Hellighet s sa,  
gjorde eller godkjente. 
Utvandring: Det arabiske ordet er hijrah. Det vil si da profeten Mohammad 
s utvandret fra Mekka til Medina. 
Zamzam: Det hellige vannet i Mekka.

Symboler

(s): Guds velsignelser og fred være med Hans Hellighet.
(e): Fred være med ham.
(h): Fred være med henne.
(d): Fred være med dem begge to.
(f): Fred være med dem.
(g): Måtte Gud være tilfreds med ham. 
(j): Måtte Gud være tilfreds med henne. 
(k): Måtte Gud være tilfreds med dem begge to.
(l): Måtte Gud være tilfreds med dem.
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Noen profeter
Profeter som de monoteistiske religionene har til felles:

Kristendommen  
og jødedommen Islam Kristendommen  

og jødedommen Islam

Adam Adam Henok Idris
Noah Noh Eber Hod

Abraham Ibrahim Lot Lot
Ismael Ismail Isak Ishaq
Jakob Yaqob Josef Yosof
Job Ayyob Jetro Shoayb

Moses Mosa Elias Ilyas
Jonas Yonos David Dawod

Salomo Solayman Esra Ozayr
Sakarias Zakariyya Johannes Yahya

Jesus Isa

De fire erkeenglene 
Kristendommen og jødedommen Islam

Gabriel Jibril
Mikael Mikail
Rafael Israfil
Azrael Azrail

De islamske månedene
Den islamske kalenderens år baserer seg på et måneår. En måned er fra en 
nymåne til neste nymåne. Månedene har som regel 29 eller 30 dager.

1. Al-moharram 2. Safar 3. Rabi al-awwal 4. Rabi ath-thani

5. Jomada al-ola 6. Jomada  
al-akhirah 7. Rajab 8. Shaban

9. Ramadan 10. Shawwal 11. Zol-qadah 12. Zol-hijjah
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