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Historien om profeten Mohammad s
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.

Arabia før islam

Arabia var delt i tre folkegrupper: beduiner, mellomfolket og
byfolket.
Beduinene var ørkennomader uten fast bolig. De
trodde på det forfedrene trodde på. De tilba avguder: steiner,
trær, stjerner, solen og månen.
Mellomfolket var en blanding av beduiner og byfolk.
De hadde lik tro og lov som beduinene.
Byfolket var de som bodde i byene og hadde fast bolig.
I byene fantes det flergudsdyrkere, jøder og kristne.
Flergudsdyrkerne var den største gruppen.
Stammen Qoraysh var de som regjerte i Mekka på
den tiden.

Barndommen

Den siste av alle profeter ble født på en mandag morgen 12.
rabi al-awwal (25. april i år 571), året etter at elefantfolkets
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hendelse fant sted. Hans Hellighet s ble født i byen Mekka.
Profeten Mohammads s far (Abdollah) døde før Hans
Høyhet s ble født. Det skjedde mange mirakler den dagen
profeten Mohammad s ble født.
Etter at profeten Mohammad s var blitt født, sendte
Hans Hellighets s mor Aminah j, datter av Wahb, bud
til Hans Hellighets s bestefar Abd-ol-Mottalib g. Det var
for å gi ham den gledelige nyheten om at han var blitt
bestefar. Abd-ol-Mottalib g kom og bar barnebarnet og
gikk til det hellige huset Kaba. Han ga barnebarnet navnet
«Mohammad». Etter syv dager ble profeten Mohammad s
omskåret.
På den tiden var det vanlig blant arabere å sende sine
barn med fosterfamilier ut av byen. Mor Aminah j sendte
sønnen med en amme som het Halimah as-Sadiyyah, hun
tilhørte stammen Bano Sad. Hun skulle være Hans
Hellighets s fostermor. Hun ammet profeten Mohammad
s og oppdro Hans Høyhet s de første årene i livet.
Halimah opplevde mye uvanlig, og det var ved det velsignede
barnet som hun var fostermoren til.
Men en dag kom engelen Jibril (Gabriel) e mens
profeten Mohammad s var ute og lekte med andre barn.
Engelen tok profeten Mohammad s og skar opp Hans
Hellighets s bryst. Etter det tok han ut noe fra hjertet og
vasket det i en sølvbolle som det var Zamzam-vann i. Så la
engelen hjertet tilbake, og brystet ble som det hadde vært.
Da fostermor Halimah fikk høre om det som hadde
skjedd, ble hun veldig redd. Hun valgte å levere tilbake
profeten Mohammad s til moren Aminah j. Profeten
Mohammads s mor døde da Hans Høyhet s var seks år.
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Bestefar Abd-ol-Mottalib g tok over ansvaret for
profeten Mohammad s, men da profeten Mohammad s ble
åtte år, døde også bestefaren. Etter det var det onkelen Abo
Talib g som fikk ansvaret for å passe på dette unike barnet.
Da profeten Mohammad s ble litt eldre og sterkere,
tok onkelen Hans Hellighet s med seg på en reise til
Levanten. En munk ved navn Bahira kjente igjen profeten
Mohammad s gjennom de hellige skriftene han hadde lest.
Han ba onkel Abo Talib g å ta med seg nevøen, for
munken fryktet at noen av jødene kunne se Hans Hellighet
s og forsøke å drepe Hans Hellighet s.

Ungdommen

Da profeten Mohammad s fylte 20 år, deltok Hans
Hellighet s i en krig som er kjent som «al-Fijar». Etter det
begynte Hans Høyhet s å arbeide som handelsmann.
Profeten Mohammad s ble ansatt hos en rik dame som het
Khadijah j. Hans Hellighet s reiste med hennes
handelskaravane 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. Hun sendte med sin trofaste tjener
Maysarah for å følge med.
Handelskaravanen stanset i byen Bosra. Der var det
en munk – Nastaura (Nestor). Munken fortalte Maysarah:
«Dette er den ventede profeten! Den profeten som de hellige
skriftene og den guddommelige loven har gitt det gledelige
budskapet om.»
Da handelskaravanen vendte tilbake til Mekka, fortalte
Maysarah om alt som hadde hendt.
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Vår mor Khadijah j var enke på den tiden og valgte
å fri til profeten Mohammad s, for Hans Hellighet s var
en ærlig og dyktig handelsmann. Hans Høyhet s godtok det.
Profeten Mohammad s var 25 år da.

I hulen Hira

Profeten Mohammad s likte å trekke seg tilbake i en hule
kjent som «hulen Hira». Her pleide Hans Hellighet s å
tenke på profeten Ibrahims (Abrahams) e Gud og
fundere på hva som skjedde i byen, og hvordan folk hadde
det. I Mekka var det alltid en gruppe som trodde og fulgte
den sanne læren etter profeten Ibrahim e. Profeten
Mohammad s var en av dem.
En dag kom engelen Jibril e til hulen Hira. Engelen
sa: «Les!» Profeten Mohammad s svarte: «Jeg leser ikke!»
Engelen tok tak i profeten Mohammad s og klemte Hans
Hellighet s så hardt at Hans Hellighet s gikk tom for alle
krefter. Så slapp engelen og sa: «Les!» Profeten Mohammad
s svarte: «Jeg leser ikke!» Engelen tok på nytt tak i
profeten Mohammad s og klemte Hans Hellighet s så
hardt at Hans Hellighet s gikk tom for alle krefter. Så slapp
engelen og atter en gang sa han: «Les!» Profeten Mohammad
svarte igjen: «Jeg leser ikke!» Engelen tok tak i profeten
Mohammad s igjen og klemte Hans Høyhet s så hardt
at Hans Høyhet s gikk tom for alle krefter. Da 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).
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Profeten Mohammad s skyndte seg derfra og kom
hjem igjen til hustruen Khadijah j. Hans Hellighet s skalv
og sa: «Dekk meg til, dekk meg til med et teppe.» Det ble
gjort som profeten Mohammad s ba om.
Etter at profeten s fikk roet seg ned og ble
avslappet, fortalte Hans Hellighet s om det som hadde
hendt. De troendes mor Khadijah j skyndte seg til fetteren
Waraqah ibn Naufal g sammen med profeten Mohammad
s. Hun fortalte ham det hun hadde hørt. Vår mester
Waraqah g var en vis mann som kunne de gamle hellige
skriftene. Han var blitt gammel og blind. Da han fikk høre
om det, fortalte han at det er den samme engelen som kom
til profeten Mosa (Moses) e. Han fortalte også noe som var
ufattelig for profeten Mohammad s å forstå, og det var at
Hans Høyhets s eget folk kom til å jage Hans Høyhet s ut
av Mekka. Det var det folket som elsket profeten Mohammad
s og kalte Hans Høyhet s den troverdige (al-Amin) og
sannferdige (as-Sadiq). «Men skal de en dag bli mine fiender
– mitt folk, min slekt, mine venner?» tenkte Hans Høyhet s.
Vår mester Waraqah g antok troen på profeten
Mohammad s.

Troen sprer seg

Åpenbaringene med budskapet fortsatte å komme til profeten
Mohammad s. I tre år kalte profeten Mohammad s folk til
troen i hemmelighet. Det var noen folk som antok troen på
kallet. De ble kjent som «De første til å anta troen» blant
følgesvennene. Vår mor Khadijah j var den første som
antok troen på profeten Mohammad s, etter det var det
fetteren Ali ibn Abi Talib k, som bare var en liten gutt.
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Bestevennen Abo Bakr g tvilte ikke et eneste øyeblikk.
Gud befalte profeten Mohammad s å spre budskapet
til alle. Hans Hellighet s inviterte først sin familie og ba
dem om å godta islam. Etter det stilte Hans Høyhet s seg
på fjellet as-Safa og kalte folket til at de skulle kun tilbe Gud
den Ene, og at de ikke måtte likestille noe som helst med
Ham. Men etter dette kallet forandret alt seg. Familie ble
til fremmede, venner til fiender og de som elsket profeten
Mohammad s, hatet nå Hans Hellighet s mer enn alt på
himmel og jord.
Onkelen Abo Lahab var den første til å vise avsky da
profeten Mohammad s samlet alle stammene i Mekka for å
kunngjøre at Gud hadde sendt Hans Hellighet s som profet.
Abo Lahab ropte ut: «Måtte du bli fordervet, var det dette
du samlet oss for?» Da kom engelen Jibril med disse
gudsordene: «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).
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Hatet flammer opp mot de troende  

Folket i Mekka forsverget profeten Mohammad s, de kalte
Hans Høyhet s en løgner og trollmann. De begynte å
torturere og plage profeten Mohammad s og de som antok
troen, men det hindret ikke profeten Mohammad s i å spre
Guds budskap. Hans Hellighet s fortsatt å spre ordet uten å
frykte.
Qoraysh ville påvirke profeten Mohammad s
gjennom Hans Høyhets s onkel Abo Talib g, for de
visste at hvis profeten Mohammad s hørte på noen, var
det onkelen. De ba onkelen Abo Talib s si til nevøen at
han måtte slutte med dette kallet til den nye troen som var å
bare tilbe én Gud. De ville at profeten Mohammad s skulle
slutte å si til folk at de ikke skulle tilbe avgudene. Onkelen
var redd for nevøens liv, for han visste hva folket kunne finne
på å gjøre. Han fortalte det Qoraysh hadde sagt. Profeten s
svarte: «Kjære onkel! Ved Gud, hvis de skulle legge solen
på min høyre hånd og månen på min venstre hånd, for at jeg
skal slutte med det jeg gjør, ville jeg aldri slutte med det!»

Utvandringen til Etiopia

Da torturen og plagene påført av Qoraysh ble for store,
befalte profeten Mohammad s følgesvennene å utvandre
til Etiopia, for kongen i det landet var en rettferdig mann
som ikke var ond mot noen. Etiopia var på den tiden kjent
som riket Abessinia.
Følgesvennene satte av gårde og reiste av sted om
natten. Da Qoraysh fikk vite det, sendte de noen menn etter
dem. De hadde med seg gaver til kongen i Etiopia. De ga
ham gaver og ba pent om å få med seg de som hadde
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kommet fra Mekka. De sa at det var deres slaver som hadde
stukket av. Kongen var en rettferdig mann. Han spurte
følgesvennene som hadde utvandret til Etiopia om hva de
hadde å si om denne saken. Profeten Mohammads s fetter
Jafar ibn Abi Talib k talte på vegne av muslimene:
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
god 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!
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Da kongen fikk høre dette, sa han til de troende: «Bare
gå, dere er trygge her.»
Mislykkede reiste Qorayshs menn tilbake med gavene.

Sorgens år

Etter en stund valgte noen av de troende å vende hjem til
Mekka, mens noen ble værende i Etiopia.
En tung periode ventet de troende. Qoraysh boikottet
de troende i Mekka. De ble tvunget til å bo i fjellpasset til
vår mester Abo Talib g. Alle ble nektet å ha noe med
muslimene å gjøre av høvdingene i Mekka. Ingen kunne
byttehandle med dem, selge eller gi dem mat og drikke i tre
år. De lagde en traktat. Denne boikotten varte helt til en dag
da profeten Mohammad s fortalte Qoraysh at deres traktat
var blitt spist opp av en termitt. Det eneste som var igjen av
traktaten, var der det stod «Gud, i Ditt navn …». Qoraysh
gikk til det hellige huset Kaba og så dette med sine egne
øyne, men ville ikke tro. Deres hat hindret dem i å la troen
nå hjertet.
Da muslimene slapp endelig fri fra boikotten, stod
enda en vanske for døren. Den tapre onkelen som alltid
hadde beskyttet profeten Mohammad s, og den hustruen
som alltid hadde støttet ektemannen, døde begge dette året.
Qoraysh tok ikke hensyn til det. De bare fortsatte å plage og
såre profeten Mohammad s.
Hans Hellighet s valgte å dra til byen Taif. Der
kalte profeten Mohammad s dem til troen, men de ville
ikke tro. De sendte heller byens pøbler etter Hans Høyhet s.
De kastet steiner på Hans Høyhet s og lo av kallet. Profeten
Mohammad s begynte å blø og ba til Gud om at det var
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bare Han som kunne gi styrke til å stå imot alt dette, og hvor
svak profeten Mohammad s var uten Herrens hjelp. Da kom
engelen Jibril e med fjellenes engel og sa at hvis Hans
Høyhet s ønsket, kunne byen Taif bli knust mellom to fjell,
men profeten Mohammad s valgte å tilgi dem.
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Da profeten Mohammad s kom tilbake til Mekka,
æret Gud profeten Mohammad s med himmelferden. Hans
Hellighet s ble tatt med fra Mekka til Jerusalem, etter det
fra Jerusalem opp til Herren Gud. Det var under denne reisen
Herren ga de fem tidebønnene til profeten Mohammad s.
Om morgenen etter den natten opplyste profeten
Mohammad s om hva som hadde hendt med Hans
Hellighet s. Men Qoraysh gjorde narr av profeten
Mohammad s og ville at profeten Mohammad s skulle
beskrive Helligdommens hus i Jerusalem for dem. Ved Guds
hjelp var det som om Helligdommens hus i Jerusalem var
rett foran øynene på profeten Mohammad s, og Hans
Hellighet s kunne beskrive det for Qoraysh.
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Ordet sprer seg til Yathrib
Profeten Mohammad s fortsatte å spre Guds ord når enn
Hans Høyhet s fikk sjansen. Profeten Mohammad s kalte

forskjellige folk og stammer til Guds tilbedelse. Det var noen
fra Yathrib som hørte kallet og antok islam. Yathrib var det
gamle navnet på byen Medina. Folket i Yathrib hadde hørt
at en dag skulle det komme en profet i Arabia. Dette hadde
de hørt av jødene som bodde i Yathrib.
Etter at noen fra Yathrib trodde på profeten
Mohammad s, fant den kjente troskapseden sted ved
al-Aqabah. To ganger møtte det opp folk fra Yathrib for å
avlegge troskapsed til profeten Mohammad s. De nye
troende fra Yathrib sverget på tro og ære at de skulle være
profeten Mohammads s lojale og trofaste følgesvenner.
De skulle bare tilbe Gud, ikke begå hor, ikke stjele, beskylde
folk for ting, bedra og drepe sine barn. En ung følgesvenn,
Mosab ibn Omayr g, ble sendt til Yathrib for å lære de nye
troende mer om islam.

Muslimene utvandrer til Yathrib

Etter at folket fra Yathrib hadde sverget troskap til profeten
Mohammad s, begynte muslimene å utvandre til Yathrib.
Det likte ikke Qorayshs høvdinger. De bestemte seg for å
drepe profeten Mohammad s. De valgte ut en ung mann fra
hver stamme slik at de skulle angripe profeten Mohammad
s samtidig som om de skulle være én og samme mann. Slik
ville det være så mange som angrep at profeten Mohammads
s familie ikke kunne vite hvem som angrep og drepte Hans
Høyhet s.
Det var da Gud befalte profeten Mohammad s å
utvandre fra Mekka til Medina. Profeten Mohammad s dro
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av gårde, og med Hans Høyhet s reiste bestevennen Abo
Bakr g. De kom til en hule ved navn Thaur, der var de i
tre dager.
Qoraysh begynte å søke etter profeten Mohammad s
og bestevennen Abo Bakr g overalt. De utlovet en
finnerlønn på 100 kamelhopper, men ingen klarte å finne
profeten Mohammad s og bestevennen Abo Bakr g. De
stod like over hulen der profeten Mohammad s og vår
mester Abo Bakr g var, men da fikk Gud et tre til å vokse
utenfor hulen, en due satt på eggene og ruget, og en
edderkopp spant spindelvev i huleåpningen. Qoraysh trodde
det var en forlatt hule som ikke hadde blitt brukt på veldig
mange år. Så de dro derfra.
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Etter den tredje dagen fortsatte profeten Mohammad
s og bestevennen Abo Bakr g reisen mot Yathrib. For at
ikke noen skulle se dem, tok de en vei som var forlatt. Da de
endelig var framme, tok folket i Yathrib dem imot med glede
og fryd. De sang og jublet. Etter dette ble byen kjent som
«Medina».

Medina bygges

Profeten Mohammads s kamelhoppe var blitt befalt av Gud
om å sette seg det stedet der profeten Mohammads s moské
skulle bygges. Profeten Mohammad s dannet også et
brorskap mellom muslimene som hadde utvandret fra
Mekka, og muslimene som bodde i Medina. Det var for at de
nyankomne skulle få en sjanse til å etablere seg i den nye
byen. I tillegg skulle ikke noen føle seg bedre enn andre bare
for at de bodde i et land før dem. Profeten Mohammad s
fjernet også fiendskapet mellom stammene i Medina, noe
som hadde vært et stort problem i byen. Stammene al-Aus og
al-Khazraj kriget mye mot hverandre og hadde drept utallige
på begge sider. Det ble også inngått en avtale med jødene i
byen. Det var for at alle skulle kunne leve i fred i byen. Slik
ble samfunnet bygget. Profeten Mohammad s begynte å
lære dem mer og mer om troen og de nye levereglene.

Slagene

I det andre året etter at profeten Mohammad s utvandret til
Medina, fant det viktigste slaget i islams historie sted. Det
slaget er kjent som slaget ved Badr. Qoraysh kom fra
Mekka med 1300 menn, mens muslimene var 300. Det var
en hard kamp på slagmarken som ventet muslimene.
Profeten Mohammad s bønnfalte Herren: «Gud, hvis
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islams hær blir tilintetgjort,
vil aldri Du bli tilbedt igjen
på jorden!»
Gud sendte 1000 engler
for å hjelpe muslimene.
Muslimene seiret
mot fienden.
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Det kommende året ville fienden fra Mekka ha hevn
for nederlaget de hadde lidd. Dette slaget ble kjempet ved
fjellet Ohod. Mange bueskyttere fra den muslimske hæren
mistet livet under dette slaget. Grunnen til det var at de
begynte å samle krigsbyttet selv om de hadde fått ordre av
profeten Mohammad s om å ikke gjøre det. Dette utnyttet
fienden og fikk overtaket, men til slutt samlet muslimene
troppene og klarte å kjempe tilbake.
I det femte året etter utvandringen til Medina samlet
fienden flere grupper for å ta knekken på den nye troen en
gang for alle. Følgesvennen Salman g foreslo at man skulle
grave en skyttergrav som skulle hindre fienden i å komme
inn i byen. Da fienden kom for å angripe, ble de tatt av en
voldsom vind som Gud sendte. Den gjorde at fienden
mislyktes og flyktet sin vei.
Mange av jødene i Medina hadde brutt fredspakten de
hadde inngått. Profeten Mohammad s beordret troppene til
å omringe Bano Qorayzah. En kamp ble også kjempet mot
Bano al-Mostaliq. Etter det ble det også avslørt for profeten
Mohammad s hvem som var av hyklerne i Medina. Disse
hyklerne spredde også rykter om profeten Mohammads s
hustru Aishah j. Men Gud opplyste profeten Mohammad
s om at hun var uskyldig, for det ryktet hyklerne hadde
satt ut, var bare løgn.

Fredspakt inngås med Qoraysh

Da ting roet seg noe ned, reiste muslimene til Mekka for
å besøke det hellige huset Kaba. Da de kom fram til alHodaybiyah like ved målet, inngikk de en fredspakt med
Qoraysh i Mekka, men et punkt i fredspakten var at
muslimene ikke hadde lov til å besøke det hellige huset
Kaba det året.
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Profeten Mohammad s sendte også brev til flere
konger under denne tidsperioden. Hans Hellighet s kalte
dem til troen på én Gud. Profeten Mohammad s sendte
også et brev til kongen i Etiopia. Det var den kongen som
hadde gitt muslimene ly i flere år. Han antok troen på
profeten Mohammad s. Brev ble også sendt til herskerne
i Egypt, Iran og Romerriket.
Etter at det endelige hadde blitt inngått fred med
fienden i Mekka, var det stadig fare for å bli angrepet av
jødene i Khaybar. Muslimene kjempet et slag mot jødene i
Khaybar, og seiret.
Et av budene til profeten Mohammad s ble drept av
herskeren i Bosra. På den tiden var det å drepe noens bud en
krigserklæring. Profeten Mohammad s sendte en hær fra
Medina for å kjempe mot fienden ved Motah. Tre av
muslimenes ledere ble martyrer under den kampen.
Følgesvennen Khalid ibn al-Walid g tok over og klarte å
få hæren til å stå imot og vende tilbake med resten av hæren
i behold.
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Mekka erobres

I det åttende året etter at profeten Mohammad s utvandret
til Medina, brøt Qoraysh fredspakten. De hjalp Bano Bakr
mot stammen Khozaah. Denne stammen var en alliert av
muslimene. Da det ble kjent at Qoraysh brøt fredspakten,
gjorde profeten Mohammad s og den muslimske hæren
seg klare for å kjempe mot Qoraysh i Mekka. Det hendte i
måneden ramadan.
Den muslimske hæren inntok Mekka og gjorde som
Herren Gud hadde befalt. Det var nemlig å rense det hellige
huset Kaba for alle avgudsstatuer. Mens profeten Mohammad
s fjernet avgudsstatuene, sa Hans Høyhet s: «Sannheten
har kommet, og usannheten har forsvunnet. Sannelig,
usannheten måtte forsvinne!» (Koranen 17:81). Etter det
forrettet profeten Mohammad s en bønn der. Hans
Hellighet s spurte høvdingene: «Hva tror dere jeg kommer
til å gjøre mot dere?» De svarte: «Du kommer til å behandle
oss godt, for du er en god bror, sønn av en god bror.»
Profeten Mohammad s sa: «Kom dere av gårde, dere
er frie!»
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Den siste tiden

Det siste slaget profeten Mohammad s kjempet, var slaget
ved Tabok i det niende året etter utvandringen til Medina.
I det 10. året etter utvandringen til Medina reiste
Hans Høyhet s til Mekka for pilegrimsferden. Den
pilegrimsferden er kjent som avskjedspilegrimsferden.
Gud hadde fullført den utvalgte religionen, og Guds
sendebud s hadde fullført oppgaven på den beste måten.
I det 11. året ble profeten Mohammad s syk.
Tilstanden forverret seg, og profeten Mohammads s sjel
vendte hjem til Herren på en mandag, den 12. rabi al-awwal.
Hans Høyhet s var da 63 år.
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Oppgave 1
Sett ✔ hvis det er korrekt, og ✘ hvis det er feil.
1. Koranens første åpenbaring kom i hulen Thaur.
2. Vår mester Omar g var med profeten
Mohammad s under utvandringen til Medina.
3. Før het byen Medina Yathrib.
4. Det viktigste slaget i islams historie var slaget ved
Ohod.
5. Følgesvennene utvandret til Etiopia.
6. Muslimene ble boikottet av Qoraysh.
7. Fjellenes engel kom i Bosra.
8. Stammene i Medina het al-Aus og al-Khazraj.
9. Muslimene fra Yathrib sverget troskap til profeten
Mohammad i Taif.
10. Vår mester Abo Bakr g var profeten
Mohammads s bestevenn.
11. Kongen i Etiopia kastet ut muslimene.
12. Abo Lahabs straff ble nevnt i Koranen.
13. Profeten Mohammad s fikk æren av å besøke
Gud i himmelen.
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Svar

Oppgave 2
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Oppgave 3
Svar Sett setningene i riktig rekkefølge ved å angi nr.
Den siste av alle profeter ble født på en mandag
morgen.
Qoraysh boikottet de troende i Mekka.
Profeten Mohammad s ble ansatt hos en rik dame
som het Khadijah j.
Etter det ble byen kjent som «Medina».
En dag kom engelen Jibril e til hulen Hira.
Etiopia var på den tiden kjent som riket Abessinia.
Den muslimske hæren inntok Mekka og gjorde som
Herren Gud hadde befalt.

Oppgave 4
A) Hva står i historien?
1. Hva het den rike enken som fridde til profeten
Mohammad s?
Svar:
2. Til hvilken verdensdel utvandret muslimene først?
Svar:
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3. Hva kalles året da vår mester Abo Talib g og vår mor
Khadijah j døde?
Svar:
B) Hva forteller historien?
1. Hva sverget de nye troende fra Yathrib på da de avla
troskapseden?
Svar:

2. Hvordan ble samfunnet i Medina bygget?
Svar:

3. Nevn noen viktige punkter fra talen til vår mester
Jafar g i Etiopia.
Svar:
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C) Hva lærer vi av historien?
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.
Alternativ: å snakke sant, moské, Koranen,
lag en presentasjon om byen Medina
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Koranen er budskapet en profet fra Arabia fikk av Gud.
Et budskap som stadfester alle profetenes tro. Denne profeten
ble utvalgt av Gud som den siste av alle profetene.
Profeten oppfylte kallet med å alltid tale sant, bygge broer,
hjelpe andre og aldri gi opp uansett hvor vanskelig det var.
I dette heftet vil du lære mer om historien om profeten
Mohammad s. Historien er gjengitt med illustrasjoner.
Heftet inneholder oppgaver som utfordrer
dine kunnskaper om historien.
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