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Historien om profeten Dawod (David) e

En Guds tjener og en profet og Herrens forvalter over  
Jerusalem. Profeten Dawod e stammet fra profeten Yaqobs 
(Jakobs) e barn. Han var lav, hadde blå øyne og et rent  
hjerte og var en dannet person. 

Profeten Dawod e dreper Jalot (Goliat)
Den gang kong Talot (Saul) nådde hæren til kjempen Jalot 
for å kjempe mot dem, så Jalot at de var omtrent tre hundre 
mann som skulle slåss mot omtrent hundre tusen mann. Han 
sendte bud til kongen, for han syntes ikke det var særlig man-
dig å kjempe mot en så svak hær. Budet lød: «De soldatene 
du har med, er ikke verdige nok til å kjempe mot meg. Over-
gi deg og bli oss lydig. Hvis du ikke ønsker det, så kom ut på 
slagmarken og kjemp mot meg!» 
 Kong Talot sendte bud tilbake: «Vi har kommet for å 
kjempe for Guds sak. Tro ikke at mine soldater er få, og din 
hær er altfor stor i forhold. Glem ikke at min Herre er den 
Høyeste. Han skal gi meg overtaket over deg!» 
 Da ropte kjempen Jalot til de troendes hær: «Jeg er 
Jalot! Jeg er nok for dere alle, kom og kjemp mot meg!» 
 Kongen spurte soldatene: «Er det en av dere som kan 
kjempe mot Jalot og halshogge ham? Den som gjør det, skal 
få gifte seg med min datter.» Da stod profeten Dawod e 
opp og sa at han var villig til å kjempe mot Jalot. Kongen 
spurte: «Hvilket folk tilhører du, og hva heter du, sønn?»  
Han svarte: «Jeg er av israelittene, mitt navn er Dawod.  
Mine brødre er også med i denne hæren.» «Har du noen  
gang kjempet før?» spurte kongen. «Jeg har ofte slåss mot  
rovfugler og rovdyr», svarte han. Brødrene han sa at han  
hadde ikke kjempet før og var sjanseløs mot Jalot. 
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Kongen hadde fått en rustning fra profeten Shamwil  
(Samuel) e, han hadde opplyst ham om at den som passer 
rustningen, skal være den som dreper Jalot. Han fikk ham  
til å prøve den, og den passet. 
 Men profeten Dawod e ville ikke ha på seg rustning 
eller ha med seg sverd og lot også hesten være. Han holdt  
fast i skjortekanten, for foran i skjorten hadde han tre  
steiner. Da han fikk se Jalot, var det en kjempe som stod  
foran ham. Jalot spurte: «Har du brakt med deg en slynge  
og noen steiner?» Han svarte: «Ja!» Han la alle tre steinene  
i slyngen og sa: «I Ibrahims (Abrahams) og Ishaqs (Isaks)  
og Yaqobs Guds navn!» Så sendte han steinene mot Jalot,  
de traff ham i hodet og boret seg inn i det. Han falt død om 
på stedet.
 Etter at han drepte Jalot, ble han berømt, og alle  
elsket ham. Han ble ansett som den tapreste av dem alle og 
den dyktigste krigeren. Da kong Talot døde, ble han valgt  
til folkets konge.  
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Fjellene og fuglene lovsang Herrens hellighet  
med ham
Profeten Dawod e pleide å lovsynge Guds hellighet, og det 
gjorde han så mye at han ble helt utmattet. Men da befalte 
Gud fjellene og fuglene at de skulle forherlige Guds hellighet 
sammen med ham (Koranen 21:79). Det sies at han hadde  
en svært vakker stemme, selv fugler og ville dyr pleide å  
lovsynge Guds hellighet med ham. Han hadde fått evnen til  
å resitere salmene (Zabor) veldig raskt. Han pleide å begynne 
å resitere salmene når han ba tjenerne legge sal på hesten,  
og før de var ferdig med å gjøre det, hadde han fullført  
resitasjonen av hele skriften. 
 Profeten Dawod e fastet alltid annenhver dag. Han  
delte opp natten – en del var for ham, og en del var for  
Herren. For å hvile og få styrke til å våke i en del av natten 
sov han først halve natten. Så våket han en tredjedel av  
natten, for å be. Etter det la han seg igjen til å sove resten  
av natten. 
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Jernet blir gjort mykt
Da han ble Israels barns konge, hadde han for vane å forkle 
seg og gå ut om kvelden blant folket, for å se hvordan de 
hadde det. 
 En dag sendte Gud en engel for å sette ham på prøve. 
Engelen forvandlet seg til et menneske og svarte da profeten 
Dawod e spurte ham ut om seg selv. Han sa at det eneste 
han synes som kongen ikke gjør bra, er at han og familien 
hans spiser fra rikets forråd. 
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 Profeten Dawod e utbrøt: «Herre, anordne for meg 
en måte å tjene mitt levebrød på!» 
 Gud bønnhørte ham, og gjorde jernet mykt for ham. 
Gud befalte: «Lag vide rustninger, og vær presis med  
målingen når du setter sammen rustningenes metallringer» 
(Koranen 34:11).  



14

Profeten Dawods e sønn
Profeten Dawod e fikk en sønn, han kalte ham Solayman 
(Salomo) e. 
 En gang kom det to parter til profeten Dawod e med 
en sak. Det var en flokk med geiter som tilhørte en fattig 
mann, de hadde gått inn i en drueåker og forsynt seg og  
ødelagt den helt. Det hendte om natten, og gjeteren var ikke 
til stede. Eieren av drueåkeren sa: «Geitene hans løp ut og 
hoppet inn i min drueåker. De har ødelagt alt!» Profeten 
Dawod e spurte dem hvor mye geitene og drueåkeren var 
verdt. Det viste seg at drueåkeren var mer verdt enn  
geitene. Han dømte at geitene skulle gis i erstatning til eieren 
av drueåkeren. Han som eide geitene, begynte å gråte idet  
de forlot rettssalen, for geitene var alt han eide. Ved porten 
traff de en ung mann. Det var sønnen til profeten Dawod  
e. Han spurte ham: «Hvorfor gråter du?» Begge fortalte 
ham hva som hadde hendt, for de var tydelig misfornøyd  
begge to. Profeten Solayman e sa: «Hvis deres sak hadde 
blitt overrakt til meg, hadde min dom vært til nytte for  
begge.» Hans far fikk høre det han sa. Han kalte ham til  
seg og ba ham dømme. Han dømte: «Geitene bør gis til  
drueåkerens eier, og drueåkeren bør gis til geitenes eier. La 
drueåkereieren dra nytte av geitenes hår, melk og avl så  
lenge geitenes eier har drueåkeren. La geitenes eier stelle og 
ordne drueåkeren, så frø i den, og når frukten modner og er 
klar til innhøsting, leverer han den tilbake og får sine geiter 
tilbake.» Profeten Dawod e ble glad over sønnens  
rettferdige dømmeevne, han sa: «Det er den rette  
avgjørelsen.» 
     



15

To mødre, men én sønn
Det var to kvinner, de hadde en sønn hver. En dag kom en 
ulv og tok den ene kvinnens sønn. Hun gikk til den andre 
kvinnen, og sa: «Det var din sønn den tok!» Hun svarte: 
«Nei, det var din sønn den tok!» De tok med saken til profe-
ten Dawod e. Han dømte saken i den eldres favør. De gikk 
ut derfra til profeten Solayman e. De opplyste ham om det 
som hadde hendt. Han sa: «Bring meg en kniv, jeg skal dele 
ham opp mellom dere!» Den yngre kvinnen sa: «Nei! Han 
er hennes sønn!» Profeten Solayman e forstod hva som var 
sannheten. Han dømte i den yngres favør.
        
Profeten Dawods e bortgang
Da Gud skapte profeten Adam e, strøk Han ham på hans 
lend, og alle som Han skulle skape av hans etterslekt til 
oppstandelsens dag, falt ut av hans lend. Han la en lysstråle 
mellom øynene til ethvert menneske. Etter det viste Han dem 
til profeten Adam e, som sa: «Herre, hvem er disse?»  
Herren svarte: «Disse er dine etterkommere!» 
 Profeten Adam e så en mann blant dem hvis  
lysstråle mellom øynene overrasket ham. Han spurte: «Hvem 
er dette?» Herren svarte: «Dette er en mann fra de senere 
samfunnene blant dine etterkommere – han kalles Dawod.» 
Han spurte: «Herre, hvor lenge skal han leve?» Herren svarte: 
«I 60 år!» Han ba: «Herre, øk hans alder med 40 år fra min 
alder.»    
 Da profeten Dawods e tid nærmet seg, brakte  
engelen Jibril (Gabriel) e en kiste til ham. Han sa: «Spør  
dine sønner om hva som er i den, og den som klarer å  
fortelle hva som er i den, skal arve tronen etter deg.» Han 
samlet sine 15 sønner og vismenn fra Israels barn. Han sa: 
«Den som klarer å fortelle hva som er i denne kisten, skal 
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arve tronen etter meg og bli gjort til profet. Han skal også 
være konge over Israels barn og all verden.» Men ingen av 
dem klarte å fortelle hva som var i den. Profeten Solayman 
e var den yngste av brødrene. Han svarte: «Det er en ring, 
en pisk og et brev bevart i den.» Da de åpnet kisten, så de at 
det var som han hadde sagt. Engelen Jibril e sa: «Alle tre 
tingene er mirakuløse. Ringen er fra paradiset, Gud har sendt 
den. Den som bærer den, oppnår det han måtte ville ved den. 
Når han ser på den, vil alt det som er på jorden av godt og 
ondt gjort av skapninger i øst og vest, være tydelig for ham. 
Alle fugler vil være ham underdanig. 
 Pisken er fra helvete. Den som er svikefull mot han 
som eier pisken, vil den pisken av seg selv straffe ved  
befalingen til piskens herre. Spør hva som står i brevet.»  
Han spurte, og igjen var det bare profeten Solayman e 
som klarte å svare: «Det er fem saker som er diskutert i den: 
troen, kjærligheten, fornuft, anstendighet og kraft.» «Hvor 
holder disse tingene til i kroppen?» ble det spurt. Han  
svarte: «Troens og kjærlighetens sete er hjertet. Fornuftens 
sete er hjernen. Anstendighetens sete er øyet. Kraftens sete  
er en knokkel.» Profeten Dawod e utnevnte ham til sin 
stedfortreder. Han satte ringen på hans finger og ga ham 
pisken i hånden og satte ham på den kongelige tronen med 
glede. Etter det gikk han til sitt bedeværelse for å tilbringe 
sine siste dager der som en som forsaker verden.       
 Profeten Dawod e var veldig opptatt av å passe på 
familien. Det var derfor han sørget for at dørene i palasset 
var stengt når han gikk ut, slik at ingen kunne komme inn 
før han kom tilbake. 
 En dag gikk han ut og stengte dørene som vanlig. 
Overrasket så hans hustru en mann midt i palasset. Hun sa  
til de andre i palasset: «Hvor kom denne mannen inn i  
palasset fra, enda det var stengt?» Profeten Dawod e kom 
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tilbake mens mannen fortsatt stod midt i palasset. Han sa til  
ham: «Hvem er du?» Den fremmede mannen svarte: «Jeg er  
den som ikke frykter noen konge, og ingenting kan stå i veien  
for meg!» Profeten Dawod e sa: «Ved Gud, du må være dødens 
engel, velkommen ved Guds befaling.» Engelen tok hans sjel.
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Historien om profeten Solayman  
(Salomo) e

Profeten Solayman e arvet tronen og ble gjort til Israels 
barns profet etter faren, profeten Dawod e.  
 En dag sa han til Israels barn: «Vi er blitt lært fuglenes 
tale, og vi er blitt gitt alle ting. Sannelig, dette er Guds  
tydelige velvilje» (Koranen 27:16). Det er også kjent at han 
forstod andre dyr og til og med insekter.
       
Israels barn utøver svart magi
Israels barn lærte seg svart magi og utøvde den. De fortsatte å 
lære hverandre. De glemte toraens (at-Taurah) bud, og  
begynte heller å følge svart magis formler og forbannelser. 
Disse formlene og forbannelsene hørte de fra djevlene.  
Djevlene framsa dem, for de trodde at det var ved disse 
profeten Solayman e regjerte i sitt herredømme. De la i 
menneskenes hjerte at profeten Solayman e rir på havet 
og fuglene og jinnene er ham underdanige, og alt det er ved 
svart magi. 
 Profeten Solayman e fikk vite om det, og fikk  
samlet alle bøker om svart magi. Han la dem i en kiste, den 
begravde han under sin trone. Etter profeten Solaymans død 
hevdet Israels barn at han virkelig drev med svart magi. Det 
var derfor bøkene om det var under hans trone. Dette lærte 
de av djevlene, men Gud klargjorde: «Solayman var ikke 
vantro i det hele tatt, det var faktisk djevlene som var  
vantro!» (Koranen 2:102).
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To engler sendt som en prøvelse
Den gang da magikerne og deres svarte magi ble kjent og 
spredt i landet, og mirakler og undere gitt av Gud til  
rettskafne mennesker ble sammenlignet med denne  
ondskapen, ble to engler sendt. Harot og Marot het englene. 
De ble sendt ned til Babylon, som en prøvelse for folket, for  
å gjøre tydelig hva svart magi er. De ble sendt med svart 
magi, og den som lærte den, ble vantro. Englene sa: «Vi er 
kun en prøvelse, bli derfor ikke vantro ved å tro på svart 
magi.» De advarte alltid syv ganger. Til tross for det pleide 
folk å insistere på å lære svart magi av dem. De lærte seg 
svart magi for å så splid og hat mellom en mann og hans  
hustru. Gud ga dem en frist, slik satte Han dem på prøve 
(Koranen 2:102). 
 Det var også noen rettskafne som lærte av disse to 
englene, men det var for å beskytte seg mot den svarte  
magien og for å lære å skille mellom den og Guds tegn.  
Slike ble ikke vantro.

Profeten Solaymans e hester
Profeten Solayman e var veldig glad i hester. En gang fikk 
han tusen raske fullblodshester som krigsbytte etter en kamp 
mot folket i Damaskus og Nusaybin. De ble framstilt for ham 
om aftenen. Han pleide selv å se på hestene som skulle  
gjøres klar til kamp. Det synet gledet ham, for disse hestene 
var de som skulle kjempe for Guds sak med de troende.  
Hestene var priset i Guds skrift, toraen. Hestene gikk forbi 
ham på rad og rekke, en etter en. Han sa: «Sannelig, jeg har 
likt å elske disse hestene, for Herrens ihukommelse!» De 
hadde minnet ham på de ordene som Gud hadde rost dem 
med i toraen. For ved denne kjærligheten hadde han  
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oppnådd å komme Herren i hu og Hans befaling om å  
kjempe for Ham. 
 Etter at hestene hadde gått forbi ham og var tilbake 
i stallen, skjult bak forhenget der fôrhekken deres stod, sa 
han: «Send dem tilbake til meg!» Da hestene gikk forbi ham 
andre gangen, strøk han kjærlig over deres legg og nakke 
(Koranen 38:31–33). Når han strøk på deres legg og nakke, 
var det for å merke hestene, for de skulle ut i kamp. Det var 
i bytte for hestene Gud ga ham vinden, som var enda raskere 
enn tusen hester. 

En underlig skapt kropp
En gang satte Gud profeten Solayman e på prøve. Han  
satte en underlig skapt kropp på tronen hans (Koranen 
38:34). Prøven han ble satt på, var at han ble veldig syk.  
Sykdommen tærte på alle kreftene hans. Til slutt så han ut 
som en underlig skapt kropp på grunn av svakhet. Hans 
kropp var blitt som en kropp uten sjel. Det var slik han ble 
satt på prøve av Herren. Etter det ble han frisk igjen. Han  
forstod at verden blir ikke hos noen for alltid. En dag skal 
alle vende tilbake til Skaperen, derfor ba han om tilgivelse 
fra Gud og et herredømme som ingen skulle få etter ham 
(Koranen 38:35)!

Gud ga ham mirakler
Gud la under profeten Solayman e en stormende vind,  
som for ham blåste mildt. Den blåste på hans ordre fra alle 
kanter og retninger mot Levanten, der Gud hadde lagt  
velsignelser (Koranen 21:81, 38:36). Vindens morgenreise var 
en måneds ferd, og dens kveldsreise var også en måneds ferd. 
Gud lot en kilde av smeltet kobber fosse for ham. Gud la  
under ham jinner som arbeidet for ham ved Guds befaling 
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(Koranen 34:12). Jinnene dykket for ham i havet, for å hente 
ut perler og juveler. De gjorde også annet arbeid, som å byg-
ge høye praktbygninger og store fontener og enorme gryter 
som ikke lot seg flytte. Alt det ble gjort under Guds tilsyn.

Helligdommens hus
Profeten Dawod e var den som begynte med å bygge  
Helligdommens hus (Bayt al-maqdis). Det stod like høyt  
som et menneskes høyde, men da åpenbarte Gud for ham: 
«Jeg har ikke forordnet at du skal bygge det, faktisk skal din 
sønn Solayman gjøre det. Han skal Jeg gjøre til konge etter 
deg, og ved hans hånd skal det bli ferdigstilt.» 
 Da profeten Solayman e etterfulgte faren etter hans 
død, ønsket han å ferdigstille Helligdommens hus. Han  
samlet jinnene og demonene, og fikk dem til å dele seg i 
grupper og gjøre forskjellige oppgaver. Han fikk håndverkere 
og murere til å begynne med forskjellige arbeid. De skulle 
hogge i høye steiner og lage tavler og pusse juvelene og lage 
hull i perlene og rubinene. Bedehuset ble bygget av hvit, gul 
og grønn marmor. Dets søyler ble bygget av ren emalje.  
Det ble satt fliser av dyrebare juveler i taket. Taket og  
veggene ble støpt med rubiner og andre juveler. Gulvets fliser 
var av turkis. På den tiden fantes det ingen bygning som var 
mer praktfull og glitrende. Den skinte i mørket, som om den 
skulle være en skinnende måne på en fullmånenatt. 
 Den dagen han ble ferdig, feiret han som en høytid. 
Han ba Herren om tre ting: «Herre, gi meg rettferdig  
dømmekraft, slik at jeg kan dømme etter Din vilje!» Gud ga 
ham det. Han ba videre: «Gi meg et herredømme som ingen 
skal få etter meg!» Gud ga ham det. Han ba: «La den som 
kommer til dette hellige huset og forretter to bønneenheter, 
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gå herfra like ren for synder som den dag da han ble født av 
sin mor.» Det håpes at Gud ga ham det også.
 Hvis man forretter en bønn i Helligdommens hus, får 
man belønning for å ha forrettet 1000 bønner. Det sies også 
50 000 bønner.      
 Denne praktbygningen – Helligdommens hus – stod 
helt fram til kong Nebukadnesar 2 angrep Jerusalem. Hans 
hær destruerte alt de kom over. De hogget ut alt det som var 
verdifullt i Helligdommens hus og tok det med seg hjem til 
Babylon.

Maurenes dal
For profeten Solayman e ble hans hærskarer samlet av alle 
arter blant jinner, mennesker og fugler. De ble holdt igjen i 
hans tjeneste for disiplin og opplæring (Koranen 27:17). Hans 
stormende vind pleide å løfte tronen hans opp og drive den 
mildt til bestemmelsesstedet.  
 En dag var han ute på reise og svevde mellom jord og 
himmel. Gud åpenbarte for ham: «Jeg har lagt til mer i ditt 
herredømme. Fra og med nå, hvem det enn er som taler av 
skapningene, skal vinden bringe til deg det den skapningen 
sier!» 
 En gang svevde han over maurenes dal sammen med 
hæren, og var nesten kommet til enden av den. Da han e 
pleide å sette seg på tronen og vinden løftet ham opp, pleide 
den også å løfte med seg alle som var med ham. En liten 
maur sa: «Dere maur! Gå inn i tuene deres så Solayman og 
hans hærskarer ikke knuser dere uten å vite det» (Koranen 
27:18). Den lille mauren var redd for at vindens kraft skulle 
knuse maurene uten at profeten Solayman e og  
hærskarene skulle ane noe, men vinden opplyste ham om  
det, og han smilte og smålo av det mauren sa. For han ble 
glad over at Gud ga ham evnen til å høre det et så lite insekt 
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hadde sagt. Og så gledet han seg over at mauren så på ham 
som en rettferdig konge, for den sa at han ikke ville skade 
dem med vilje. Han ba: «Herre! Hold meg stø ved Din hjelp, 
slik at jeg alltid viser takknemlighet for den velsignelsen som 
Du viste meg og mine foreldre, slik at jeg gjør de rettskafne 
handlinger som Du blir tilfreds av. Før meg ved Din nåde inn 
blant Dine rettskafne tjenere» (Koranen 27:19). 
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Dronningen av Saba
Profeten Solayman e reiste til Jemen. Da han kom til byen 
Sanaa ved middagstid, bestemte han seg for at de skulle  
lande og forrette en bønn og spise litt mat.  
 Hærfuglen så at profeten Solayman e var opptatt med å 
lande. Den bestemte seg for å fly for å se etter vann. For det var 
hærfuglens oppgave å lete etter vann. Det sies at den så vannet 
selv om det var under jorden, for den kunne se tvers gjennom 
jorden som om det skulle være glass. Der den så vann, landet 
den og skrapte det stedet. Så kom alle og drakk vann.
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 Da hærfuglen var oppe i himmelen, så den hit og 
dit. Den fikk øye på en av hagene til dronning Bilqis. Den 
fløy ned mot den hagen og landet. Hærfuglen ble for lenge i 
hagen og rakk ikke å være tilbake før ettermiddagen. På den 
andre siden hadde profeten Solayman e landet. Det ble tid 
for bønn, men ingen hadde vann. Han inspiserte fuglene, og 
sa: «Hvorfor ser jeg ikke hærfuglen, eller har den virkelig 
forsvunnet?» Han så etter den, men i dag var ikke hærfuglen 
der. Da ble profeten Solayman e sint, og sa: «Jeg skal i 
sannhet gi den en streng straff for at den forsvant uten  
tillatelse, eller slakte den, med mindre den kommer til meg 
med et klart bevis!» 
 Etter en liten stund kom hærfuglen og sa: «Jeg har fått 
vite noe som du muligens ikke kjenner til. Jeg bringer med 
meg en sikker nyhet fra riket Saba. Jeg så en kvinne der som 
hersker over dem. Hun er blitt tildelt alle ting – en stor hær, 
et stort rike og overflod av rikdom – og hun har en enorm 
trone. Jeg så henne og folket hennes knele med  
ansiktet ned for solen istedenfor for Gud. Satan har gjort  
deres onde handlinger svært attraktive for dem og hindret 
dem fra troen på én Gud, så de ikke får fatt i rettledningen. 
De er blitt hindret i å knele med ansiktet ned for Gud, som 
bringer fram det skjulte i himlene og på jorden, og som  
kjenner til alt det dere skjuler, og alt det dere synliggjør.  
Gud, ingen er tilbedelsesverdig unntatt Ham. Herren over  
den veldige tronen!» (Koranen 27:20–26). 
 Bilqis stammet fra kongelige forfedre. Før hennes far 
hadde det vært trettini konger oppover i slektslinjen. Etter  
farens død kunngjorde Bilqis sitt herredømme og tok over 
som dronning i riket. 
 Profeten Solayman e sa: «Vi skal nå med en gang  
se om du taler sant, eller om du er en av løgnerne» (Koranen 
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27:27). Profeten Solayman e fikk et brev skrevet til Bilqis. 
Det lød: «Fra Solayman. I Guds navn, den Allbarmhjertige, 
den evig Nåderike. Trå ikke hovmodige mot meg, men kom 
heller som underdanige.» Han skrev ikke et eneste ord mer 
enn det. Han overrakte det til hærfuglen og sa: «Gå du med 
dette brevet mitt, og lever det til dem. Trekk deg deretter  
tilbake fra dem, og se så hva de vender seg til» (Koranen 
27:28, 27:30–31). 
 Hærfuglen fløy av gårde til dronningen og la fra seg 
brevet og trakk seg unna. 
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 Bilqis leste brevet, så satte hun seg på tronen. Bilqis  
samlet alle høvdingene. Dronningen sa: «Dere høvdinger!  
Et adelig brev med et kongsseglstempel er blitt levert til meg.  
Sannelig, det er kommet fra Solayman. Det lyder som  
følger: 'I Guds navn, den Allbarmhjertige, den evig Nåderike.  
Trå ikke hovmodige mot meg, men kom heller som underdanige.' 
Dere høvdinger! Gi meg råd i denne saken, jeg har ikke tenkt
å ta en endelig avgjørelse før dere er hos meg og sier deres  
mening.» Høvdingene sa: «Vi er sterke og dristige krigere, 
men befalingen hviler hos deg, se nøye på hva du vil befale.»  
Dronningen sa: «Sannelig, når konger går inn i en by, utsletter  
de den og nedverdiger dens ærverdige folk. Det er slik de  
kommer til å gjøre også. Sannelig, jeg kommer til å sende en 
gave til dem, så skal jeg se hvilket svar utsendingene vender  
tilbake med» (Koranen 27:29–35). Hun sendte gaven for å se  
om han kun var en konge eller en profet også. For hvis han  
var kun en konge, kom han til å godta gaven og la henne være.  
Men hvis han var en profet, ville han nekte å ta imot gaven,  
og ikke gi seg til de var blitt Gud underdanige.   
 Da gavene kom fram, returnerte profeten Solayman e 
dem. Han sa: «Ønsker dere å hjelpe meg med rikdom? Men det 
Gud har gitt meg, er bedre enn den rikdommen som Han har gitt 
dere. Faktisk er dere overstolte av gaven deres. Vend tilbake til 
dem med gaven. Vi skal angripe dem med slike hærskarer som  
de ikke vil makte å kjempe imot, og vi vil drive dem ut derfra  
i nedverdigelse slik at de vil bli fornedret som våre fanger»  
(Koranen 27:36–37). Med disse ordene beviste han at han ikke 
var ute etter rikdommen til det folket. 
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Tronen til dronning Bilqis
Da Bilqis' utsendinger kom tilbake til henne fra profeten 
Solayman e, sa hun: «Ved Gud, jeg har innsett at han ikke 
er en konge, og vi makter ikke å kjempe mot ham!» Hun 
sendte bud til ham: «Jeg er på vei til deg med høvdinger.» 
Hun befalte tjenerne å sette tronen hennes i et av hennes syv 
palasser. Hun stengte dets dører og satte voktere for å vokte 
tronen. Hun sa til sin stedfortreder i hennes fravær: «Vokt 
min kongelige trone og det som har blitt overgitt i dine  
hender, og ingen må komme nær tronen eller skade den før 
jeg er tilbake.» Så befalte hun herolden å rope ut til hele  
kongeriket om hennes reise. 
 Hun reiste av gårde med tolv tusen høvdinger fra 
kongeriket Jemen mot profeten Solayman e. Hver høvding 
hadde flere tusen menn under seg.
 En dag da profeten Solayman e satt på tronen, så  
han støv fly ikke så langt unna. Han spurte: «Hva er det?»  
De svarte: «Bilqis har stanset på det stedet.» Det var  
omtrent seks kilometer fra ham. Da sa han til hærskarene: 
«Dere høvdinger! Hvem av dere kan bringe meg tronen til 
Bilqis før de kommer til meg som underdanige?» En jinn 
med mektig figur sa: «Jeg kan bringe den til deg før du  
rekker å reise deg fra plassen din. Sannelig, jeg har kraft nok 
og er pålitelig i å bringe den hit.» Denne jinnen var enorm 
som et fjell, og ett av hans skritt var så langt synet kunne nå.  
Profeten Solayman e sa: «Jeg vil at den skal være her  
raskere enn det!» En sannferdig mann kjente til Guds store 
navn, og ved det navnet ble han alltid bønnhørt. Han hadde  
noe kunnskap fra toraen: «Jeg kan bringe den til deg før du 
rekker å blunke.» Plutselig stod tronen der. Da profeten  
Solayman e så tronen stå foran seg, sa han: «Dette er  
Herrens velvilje, slik at Han kan sette meg på prøve, om jeg 
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viser takknemlighet eller utakknemlighet. Den som viser 
takknemlighet overfor Herren, han viser takknemlighet kun 
for sitt eget beste. Men den som viser utakknemlighet –  
Herren er i sannhet selvtilstrekkelig, evig sjenerøs.» Profeten 
Solayman e ville sette dronningen på en prøve, han ba om 
at tronens utseende skulle forvandles, slik at når hun så den, 
kunne de vite om hun hadde forstått rettledningen eller  
fortsatt var villfaren. 
 Da dronningen endelig kom, ble det sagt til henne:  
«Er det slik din trone er?» Hun svarte: «Den er jo akkurat 
som den! Viten om Solaymans profetskap ble gitt til oss før 
den dukket opp her, og vi kom jo som underdanige.»  
Tronen hennes var et bevis på at ingen makter mer enn det 
Gud makter. Det at hun stengte den inne og fikk vakter til å 
vokte den, var ikke til noen nytte. Men hun var blitt forvisset 
i sin viten etter å ha sett de andre tegnene: brevet som  
hærfuglen kom med, og gavene som hun sendte. Profeten 
Solayman e ba henne slutte å tilbe solen.   
 Profeten Solayman e hadde fått laget et krystallpalass.  
Han ba henne gå inn på krystallpalassets gårdsplass. Den var 
også av krystall, og under den sildret det himmelblått vann. 
Da dronningen fikk øye på det, trodde hun at det var et dypt 
basseng. Hun løftet kjolen, og begge hennes legger ble  
avdekket. Overfor henne satt profeten Solayman e på  
tronen. Han sa: «Dette palassets gårdsplass er brolagt med 
krystall.» Da hun så det mirakelet, sa hun: «Herre! Slik som 
dette var jeg fanget i synets bedrag, derfor tilba jeg solen! 
Sannelig, jeg gjorde min egen sjel ondt, men nå har jeg 
sammen med Solayman underkastet meg Gud – Herren over 
alle verdener!» (Koranen 27:38–44). 
 Profeten Solayman e giftet seg med dronning Bilqis.
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Profeten Solaymans e bortgang
Profeten Solayman e kunne mange ganger velge å trekke 
seg tilbake i flere måneder i askese i Helligdommens hus.  
Da fikk han mat og drikke servert der. 
 I Helligdommens hus stilte han seg i bedenisjen og ba 
ved å lene seg til sin stav. I den tilstanden – der han stod – 
ble hans sjel hentet. Jinnene så ham stå i bønn, de trodde han 
fortsatt var opptatt med å forrette bønnen. Derfor fortsatte 
de med det tunge arbeidet de alltid gjorde mens han levde. 
Hans vane var å ikke komme ut med en gang etter bønnen, 
den tanken gjorde at de ikke engang fikk mistanke om hans 
bortgang. Det sies at det gikk et helt år, og jinnene fortsatte 
å arbeide uten å ane noe som helst. Til slutt spiste termitter 
staven hans, og kroppen hans gled ned på bakken. Først da 
ble jinnene klar over det som hadde hendt. Det sies at  
profeten Solayman e døde da han var 53 år.
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Oppgave 1

Sett ✔ hvis det er korrekt, og ✘ hvis det er feil.  Svar

1. Profeten Solayman e var sønn til profeten
Dawod e.

2. Bilqis var dronning av India.

3. Profeten Solayman e hørte en maur snakke.

4. Tre engler ble sendt som en prøvelse.

5. Jernet ble gjort mykt for profeten Dawod e.

6. Kjempen Jalot (Goliat) flyktet fra slagmarken.

7. Profeten Solayman e fikk den hellige skriften 
Zabor (salmene).

8. Fjellene og fuglene lovsang Herrens hellighet 
sammen med profeten Dawod e.

9. Profeten Solayman e var veldig glad i hester.

10. Kronen til Bilqis ble hentet til profeten
Solayman e.

11. Det var en ravn som så herredømmet til Bilqis.

12. Harot og Marot var to menn fra Israels barn.

13. Profeten Dawod e lagde jernrustninger.
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Oppgave 2 
Finn ord fra teksten     
 

A J T R Q U W X I H 

I D K S P R V G J A 

L Z A L O S A Y I W 

D Æ A M M N A V N W 

F Å P R O F E T N A 

L A Ø B F G U D A C 

A D G E H J L M O N 

M F E N G L E R N P 

M E D I K Q T V Y Æ 

E C S O F F E R X Z 

B R U Å A C F J M Ø 

P A R A D I S E T B 

 
Ordbank: Gud, Adam, ildflamme, profet, jinn,  
Hawwa, ravn, Satan, engler, offer, paradiset.    
 
 
 

Finn ord fra teksten

Ordbank: Dawod, Solayman, Bilqis, jern,  
vind, jinn, trone, rettferd, Jalot, maur.

D N I V Y V J A S T

R A Å T L B A D F R

E Z W S K N L T Y O

T Q Ø O J M O U I N

T Æ Z L D U T J K E

F P X A H Å F L Ø Æ

E O C Y G M A U R X

R I V M F Q G S Y Z

D U B A D N H I N Å

A Y M N S W N H R S

S T N Q A S U I E A

D F B I L Q I S J V

Oppgave 2



34

Oppgave 3

A) Profeten Dawod e 

Svar Sett setningene i riktig rekkefølge ved å angi nr.

«Bring meg en kniv, jeg skal dele ham opp mellom 
dere!»
«Herre, anordne for meg en måte å tjene mitt
levebrød på!»
«Geitene hans løp ut og hoppet inn i min drueåker.
De har ødelagt alt!»
Jalot spurte: «Har du brakt med deg en slynge og
noen steiner?»
«Ved Gud, du må være dødens engel.»

B) Profeten Solayman e 

Svar Sett setningene i riktig rekkefølge ved å angi nr.

«Vi er blitt lært fuglenes tale, og vi er blitt gitt alle
ting.»
I Helligdommens hus stilte han seg i bedenisjen og
ba ved å lene seg til sin stav.
«Vi er kun en prøvelse, bli derfor ikke vantro ved
å tro på svart magi.»
«Dere maur! Gå inn i tuene deres så Solayman og
hans hærskarer ikke knuser dere uten å vite det.»
«Solayman var ikke vantro i det hele tatt, det var
faktisk djevlene som var vantro!»
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Oppgave 4

A) Hva står i historiene? 

 1. Hvilke to skapninger ble sendt som en prøvelse?

 Svar: 

 2. Hva bygde profeten Solayman e ferdig etter faren?

 Svar:

 3. Hva hørte profeten Solayman e snakke i dalen? 

 Svar:

 4. Hvem drepte Jalot (Goliat)?

 Svar:

 
B) Hva forteller historiene? 

 1. Hvordan kastet profeten Dawod e steinene på Jalot, 
        og hva sa han? 

 Svar:
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 2. Hva skjedde da dronning Bilqis gikk inn på  
         krystallpalassets gårdsplass? 

 Svar:

 3. Hvorfor sendte profeten Solayman e brev til dronning  
         Bilqis? 

 Svar:
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Alternativ: fasten (saum), almisse (sadaqah), rettferdighet,
lag en presentasjon om jernalderen

C) Hva lærer vi av historiene? 

Jobb i grupper og velg ett av alternativene nedenfor som
tema. Prøv å finne ut mer om dette og skriv om det islam
lærer oss om det. Det fjerde alternativet er generelt, og
gjelder ikke bare islam.
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