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  Hvad gør man? 
(rite) 

Hvornår gør man 
det? 

Hvilken betydning har 
udførelsen af myten? 

Trosbekendelse Trosbekendelsen siges i øret på en 
nyfødt, først højre, så venstre. Man 
er principielt muslim til man dør. 
Hvis man vil tilbage, kan man sige " 
det er ingen gud foruden gud, og 

Muhammed er hans sendebud" 
Taget muslimsk navn -> Fatima, 

Muhammed) 

Hvis man er 
nyføtdt, eller hvis 
man har fået en 
anden tro.  

  

Bøn 1. Gud er større (allahu akbar) 4 
gange 

2. Jeg bevidner , at der er ingen 
gud uden gud (2) 

3. Jeg bevidner, at Muhammed er 
hans sendebud (2) 

4. Kom til bøn (2) 
5. Kom til frelse (2) 

Bøn er bedre end søvn (kun om 
morgnen) (2) 

6. Gud er større (2) 
7. Der er ingen gud uden Gud (1) 

Efter daggry, lidt 
over middag, midt 
på eftermiddagen, 
efter solnedgang 
og om natten. 

Bringer en tættere på gud. 

Faste Under fasten er det forbudt at  
Forbudt at drikke, spise, ryge, have 
sex fra morgengry 1-2 timer før 
solopgang.  Den afsluttes med en 
fest på 3 dage.  Man kan udskyde 

Måneden starter, 
når en muslim 
iagttager nymånen 
på himlen 
Under ramadanen.   

Kontrollere legemlige behov 
Vise solidaritet for sine fattige 
medmennesker.  Renselse af 
din krop.  



   

fasten i særlige tilfælde. Mange 
læser koranen under armadanen 

Almisse Giver 2,5% af en opsparing der har 
stået på din konto et år. (Hvis man 
er i økonomisk stand) 

Lige efter fasten, 
afslutning af 
ramadanen.  

Bringer muslimen tættere på 
gud. Man bliver "renere", man 
viser social ansvar -> Hjælper 
de fattige. Frivillig pligt.  

Valfart Ankomst,  
Omkredsen af Kabaen 
Løb mellem to høje, safa og marwa 
Arafat-bønnen 
Stening af satan 
Den store offerfest 
Afslutning  

Èn gang i livet til 
pilgrimsrejse til 
Mekka 
12 mdr. og varer 
fra den 8. til den 
12. dag - 5 
obligatoriske dage.  
  
Umra = Mekka på 
andre tidspunkter.  

Indgår universelt broderskab 
• Underkastelse under 

gud (vandring omkring 
kabaen og arafat-
bønnen), respekt for 
Muhammed og 
Abraham + lydig mod 
gud (ofring af Ismael) 

• Befries for al gammel 
synd = bedre liv. 
Livslang hæderstitel 
hadji 

Hellig krig, 
Jihad 

Det går ud på at være god.  
storeJihad -> Den moralske 
stræben fpr at blive en god Muslim.  
(Går ikke i krig) 
• Indre jihad 

lilleJihad -> Man drager i krig for 
guds sag. Har ikke noget imod 
terrorisme, hvis det gør det godt 
for gud.  
  
Selvmord er en dødsynd.  
  
Kaliffen eller andre muslimske 
herskere drager i skrig for at 
forstare gudssag, man forsvarer 
Umma 
• Ydre jihad.  

  
Global jihad: Ny, yderligtgående 
fortolkning af kampen for gudssag 
fx selvmordsaktioner 
Må kun være en forsvarskrig, 
muslimsk samfund.  
Hvor sharialoven gælder.   

  Bringer en tættere på gud.  
Du kæmper for guds sag, 
hvilket gavner dig senere hen.  

        

 

Troen 

Bekendelsen: Der er ingen gud uden gud og Mohammed er hans profet.  



   

  
Der er én gud, som er almægtig, evig og allestedsnærværende.  
Jorden blev skabt på 6 dage og de første mennesker Adam og Eva.  
Mennesket er ikke fastholdt af arvesynden som de er i kristendommen.  
  
Gud har 100 skønne tilnavne og egenskaber, som oplyses i koranen.  
De beder med perler på 3x33 i den muslimske bedekrans.  
Det sidste tilnavn kender kun gud selv.  
Gud er i Islam simpelthen større - Allahu akbar, han er større end alle værdier og ideologier.  
  
At sætte nogen eller noget på guds niveau -> Shirk (afgudsdyrkelse) , hvilket er en meget stor synd.  
Derfor er Jesus ikke guds søn og Iblis (satan) Er ikke ligeværdig med gud.  
  

Bøgerne/koran 

  

sharia, (arab. sharī'a), den islamiske betegnelse for Guds åbenbarede lov til menneskene. 
Der er sendt alrige skrifter til menneskene for at lede dem på rette vej, men kun koranen er tilgængelige 
(forfalskede eller forsvundet) 
  
Koran = recitation 
Muhammed er ikke blot inspireret, men reciterer direkte af den himmelske bog, som er givet til ham af 
englen Gabriel. 
Himlens sprog= arabisk, hvorpå koranen blev skrevet på himlens tavler, hvorefter Muhammed skrev efter. 
Man kan derfor heller ikke tilføje nye åbenbaringer.  
  

27. Dag i Ramadanmåneden = Den hellige nat : Gabriel bragte bogen til jorden og herefter de næste 23 
år bragte afsnit efter afsnit videre til Muhammed.  

Koranen blev også sendt til Moses, Jesus og Abraham (bogens folk)  
Forskellen mellem Abrahams religionerne skyldes,  at kristne og jøder skulle have forfalsket deres egne 
profeters islam-forkyndelse.  
  
Islam bliver verdens ældste religion, den oprindelige tro, selvom dens hellige bog og ens profet unægtelig 
er den yngste.  
  
Religionshistorikeren: Islam som den yngste religion, hvor koranen blev skabt at Mohammed med en 
inspiration af kristendommen, jødedommen, arabisk kultur og egne livserfaringer.  
  
Guds egenskaber 
Koranen starter med sætningen I guds, den almægtiges, den allerbarmhjertigstes navn. 
Gudsfrygt er en positiv følelse.  
Gud vejleder folket gennem åbenbaringer -> Mennesket skal stræbe efter at leve som gud ønsker det, og 
tilegne sig de egenskaber som kun gud besidder i fuldkommenhed (guds 99 navne) 
  
Skaberen 
• Kilden til alt liv 
• Han er evig 
• Uafhængig 
• Dommeren, retfærdig, tilgivende og overbærende.  
• Alvidende 



   

• Ikke fjern og utilnærmelig 
  
  

Allahu Aktbar 
Bestemt form af ilah (gud) 
Alle tror på den samme gud, trods de har forskellige navne og opfattelser, for der er kun en gud.  
  
  
  
------------------------------------------------------------------- 
  
Koranen blev sendt til både Abraham, moses og Jesus (Bogens folk). Men forskellene skyldes at jøderne og 
kristene har forfalsket deres egne profeters islam-forkyndelse.  
Islam er verdens ældste religion, den oprindelige tro, selvom dens hellige bog og dens profet unægtelig er 
den yngste.  
Religionshistorikeren mener det modsatte. Islam er den yngste religion og koranen er et dokument der er 
inspireret af både kristendommen, jødedomen, arabisk kultur og Muhammeds egne erfaringerne.  
  
Mohammed  
Mohammed er den sidste profet i en lang række.  Der nævnes 25 navne i kroranen hvoraf de fleste også 
finder stedi det gamle testermente. De 6 vigtigste er Adam, Noa, Abraham, Moses, David og Jesus.  
Mohammed er profeternes segl. 
  
3 ting muslimerne mener er falske fra kristendommen 
• Inkarnationen: At gud i Jesus blev menneske 
• Treenigheden: at gud mødes fuldt og helt i Jesus person og i helligånden altså i kirken. 
• Korsets evangelium: Jesus korsfæstelse forsonede det syndige menneske med gud. Gud ville aldrig 

have tilladt en ydmygende død for hans profet. 
Mennesket er ufuldkomment og har brug for vejledning for at kende og kunne følge Guds fornuftige 
vej, shariaen.  
  

Dhimmi = aftale 
  
De mener at Muhammed har været en bedre rollemodel end Jesus.  
 Trods muslimerne tilbedte ham meget højt, havde han også nogle "skyggesider" Som f.eks. Hans9årige 
kone og hvordan han førte krig mod alle, der ikke var med ham.  
  
Dommedag 
Dagen hvor den enkelte skal drages til ansvar for sine handlinger. Man skal tro og handle retfærdigt for at 
kunne komme i himlen.  
Forudbestemmelse 
Konservativ teologi = gud har på forhånd bestemt menneskets skæbne.  
Inshallah = om gud vil 
Mashallah = det er guds vilje 
Allahu alam = gud ved besked 
De islamistiske søjler er faste ritualer der bekræfter offentligt troen på gud gennem lovprisning og 
underkastelse. 
  

1. Trosbekendelsen 
2. Bønnen 



   

3. Fasten 
4. Almissen 
5. Valfarten 
6. Den hellige krig 

For at gøre god muslim skal alt overholdes - trods det er de færreste 
  

Trosbekendelsen  

Islam er den naturlige tro og alle fødes således. Trosbekendelsen hviskes i højre og venstre øre hos 
spædbørn. Man kan derfor ikke forlade troen, trods mange gør det alligevel. Man kan dog vende tilbage 
igen. (aflægge vidnesbyrdet; det er ingen gud foruden gud, og Muhammed er hans sendebud)   
  
Pilgrimsrejse til Mekka 
  

2. Bønnen(salah) 
Muezzinen = udråberen, råber 5 gange dagligt til bøn. 
Efter daggry, lidt over middag, midt på eftermiddagen, efter solnedgang og om natten.  
Muezzinens råb = adhan 

1. Gud er større (allahu akbar) 4 gange 
2. Jeg bevidner , at der er ingen gud uden gud (2) 
3. Jeg bevidner, at Muhammed er hans sendebud (2) 
4. Kom til bøn (2) 
5. Kom til frelse (2) 

Bøn er bedre end søvn (kun om morgnen) (2) 
6. Gud er større (2) 
7. Der er ingen gud uden Gud (1) 

  
Hvis bedningen foregår uden for moskeen, skal det foregå på et tæppe eller en jakke for at undgå den 
daglige verden (profane) 
  
Arabisk sprog, 5 min, kvinder fritaget under menstruation og efter fødsel.  
  
Imam = lederen af fællesbøn (afholdes om fredagen) 
  

3. Fasten 
Kontrollere legemlige behov 
Vise solidaritet for sine fattige medmennesker 
Forbudt at drikke, spise, ryge, have sex fra morgengry.  
  
Gælder først efter 16 årsalderen 
Ramadanen sluttes med en fest på 3 dage.  
  

4. Almissen 
Gud tildeler lykke og velstand.   
Anerkender dette ved social ansvarlighed, give til velgørende formål.  
Zakat (renselse)  
Man skal give 2,5% af et års opsparing. 
  

5. Valfarten 
Èn gang i livet til pilgrimsrejse til Mekka 



   

12 mdr. og varer fra den 8. til den 12. dag - 5 obligatoriske dage.  
Hvis der rejses på andre tidspunkter af året kaldes det umra.  
Den regnes ikke med som hadj 
Indgår universelt broderskab 
• Underkastelse under gud (vandring omkring kabaen og arafat-bønnen), respekt for Muhammed og 

Abraham + lydig mod gud (ofring af Ismael) 
• Befries for al gammel synd = bedre liv. Livslang hæderstitel hadji 

  
Under valfarten er det forbudt at bruge olie/parfume, klippe negle og hår, barbere sig, dræbe dyr, fælde 
træer og have sex.  
Fællesskab for alle muslimer - Umma.  
  
Omkredsen af Kabaen 
Vandre 7 gange om kabaenvejen mod uret - med hjertet.  
Sende sorte sten luftkys 
Valfartsbøn : Her er jeg gud, her er jeg på dit bud, ingen er din lige, her er jeg på dit bud. Dig tilhører pris og 

nåde og magt. Ingen er din lige.  
  
  
Løb mellem to høje, safa og marwa 
400m lang korridor i moskeen = løb 7 gange. 
Drikke af hellig kilde = Zamzam-kilden.  
Mindes Hagar og Ismael, der ledte efter vand der med englen Gabriels hjælp fandt vand i ørknen 
  
Arafat-bønnen 
Vandre til Mina  -> overnatter i teltlejr 
Andendagen -> vandring til arafat-sletten  
Man hører prædkien og ber mod Mekka 
  
Stening af satan 
Muzdalifa-sletten -> overnatter og finder 7 småsten 
Tredjedagen -> tilbage mod Mina. 
Kaster stenene på 3 søjler der skal repræsentere Satan.  
Lokke Abraham fra at ofre sønnen Ismael.  
  
Den store offerfest 
Abraham var lydig og derfor ofrede de en vædder i stedet. Dette bliver fejret ved ofringsfest.  
Betaling -> går til slagtning og mad til muslimsk fattigdom 
  
Afslutning 
Besøger Medina hvor profeten og de 3 kaliffer ligger begravet.  
 

 

Højtider 
Dagen = 5 bønner 
Ugen =Fredag er højdepunkt(fællesbøn) 
Fredag var officielt ikke en arbejdsdag, men det er ændret 
Årets fester er fastlagt i en religiøs kalender.  



   

12 mdr, 29 eller 30 dage - 354 dage (11 dage kortere end solåret) 
  
Dog bruges den almindelige kalender i hverdagen 
 
Nytåret 
Fejres med moske-familiebesøg.  

1. Muharram - De fejre hidjra (udvandring)  
2. Ashura-festen - d. 10 dag, Sunni-muslimerne fejre hele den relisiøse tradition. ( 

1. skabelsen af Adam og Eva. 
 2. Arken, Noahs skib, der sidder fast.  
3. Moses, der redder israelitterne i det røde hav. ¨¨ 
4 Abrahams fødsel 
5 Hans og Ismaels genopbygning af Kabaen.  
  
Shiiternes mange martyrer(f.eks imam, Husains lidelse og død på Kerbela-sletten i 680.)  mindes 
  

9 dage = sørgetøj 
10 muharram = optog hvor der bæres en båre med Husains hovedløse lig.  
Kampstemning mod Kalif Yazid.  
  
Profetens fødselsdag 
Fejres i 3 mdr. Den afholdes med en speciel prædiken, der lovpriser profeten. Minder om en shirk, 
afgudsdyrkelse, der er forbudt i Saudi-Arabien.  
  
Natterejsen og himmelrejsen 
Jerusalem er den 3. helligste by, da det er den by Muhammed blev ført til af Jerusalem af englen Gabriel. 
Han blev først ført til den 7 himmel via et reb og så førte de ham til Jerusalem. Det fejres i den 7 mdr med 
fællesbøn.  
  
Ramadan 
Fastemåned -> Skæbnenatten. Slutter med 3dages fest. (Id al Fitr. Fejres med fællesbøn. ("Juleaften") 
Betaling af Zakat 
  
Den store offerfest 
Id al-Adha - største fest, afslutning af valfart. Overalt slagtes offerdyr, betales certifikat. Fejrer Abraham og 
hans villighed til at ofre sin søn.  
 

Overgangsritualer 

I forbindelse med fødsel, bryllup og død 
  
Omskæring 
7 dage efter fødselsdagen kan omskæres drengebørn - helt op til 13 år.  
Omskæring af piger finder sjældent sted (Muslimske lande i Afrika som Egypten, Sudan og Somalia)  
Nævnes ikke i koranen, men i Ahadith (traditioner)  
Ingen overgangsritual som konfirmation  
  
Navngivning 

1. Dagen = ritual med at barbere barnets hoved og giver svarende til vægten af håret i guld som særlig 
almisse. Ofre derudover et vædderlam(2 ved dreng) 



   

  
Ægteskab og bryllup 
Ikke mange singler i muslimsk samfund. Ægteskab er en kontrakt.  
  
Begravelse 
Liget vaskes, iføres liglagen el. valfartsdragt. Helst inden 24 timer. Hovedet mod Mekka. "Han giver liv og 

sender død og til ham vender I tilbage"3 håndfulde jord i kisten. Graven må ikke slettes.  
  
Billeder  
Billedforbud af gud + profet. Nu må man gerne bruge billeder 
  
Spiseregler  
Selvdøde dyr, blod, alkohol,  + kød fra urene dyr(svin, æsel, gnavere som hare og kanin, andre havdyr end 
fisk(haram). Dyr skal slagtes i guds navn (Bismillah) - uden bedøvelse  med et enkelt halssnit, mens dets 
hoved vender mod Mekka.  
  
Halal = lovligt 
  
Påklædning 
Hindre ukrontrolleret seksualitet 

Klassisk Sharia 

  
 Sunni-islam = ikke fast præsteskab i forhold til Shia-islam.  
  
Enhver kan indlede fællesbøn. 
Teologer = gudseksperter 
  
Islam har brug for en jurister, skriftlærde (ulama), så muslimen ikke er i tvivl om, hvad der er sharia (vejen 
til kilden)  
Oplæringen i sharia sker i Madrasa. (religiøse skoler)  
  
DE FIRE KILDER TIL SHARIA-LOVEN 

1. Lovens kilder 
Med profetens død stoppede åbenbaringerne fra gud ( koranen) og profetens sunna (den trådte sti) 
fire kilder blev grundlagt (2 primære, 2 sekundære) 

a. Koranen; Guds direkte og uforfalskede ord. Den er 3000-4000 sider lang og er den mest værd. 
Den indeholder guds almagt, Dommedags nærhed, Himmel og Helvede. Den beskriver også den 
religiøses liv og privatret.  

b. Hadith: Det er profetens udtagelser fra gud. (påbudt, forbudt, gjort eller sagt) 
Med en tradition eller en fortælling om hvad profeten gjorde, kan kan bekræfte eller præcisere 
koran-udsagn. (f.eks. Drengebørn der skal omskæres, utroskab) 

c. Qijas (analogi): Utroskab hos kvinder (80 piskeslag) - Beskriver noget og forklare noget med en 
lignende ting. Man sætter lighed mellem gerninger.  
Hasardspil er forbudt. Man må ikke have livsforsikringer. 10 diham for en kvinde, da det var 
straf for en tyv.  

d. Idjma: Enighed blandt de retslærte, (konsensus). Da der intet stod i koranen eller Hadith brugte 
man analogi: Homoseksualitet ligner utugt mellem mand og kvinde (stening som straf eller 100 
piskeslag)  
  



   

2. Lovskoler 
Skiftkloge samles i shairaskoler (Madhhab)Man kan være en god muslim på forskellige måder 

a. Hanafi-skolen: Grundlangt af imam (leder) Hanifa. (Udbredt i Tyrkiet, Irak, Balkan, Indien, 
Pakistan) 

b. Maliki-skolen: Gundlagt af Malik (udbredt i Nord-vestafrika) 
c. Shafii-skolen: Grundlagt af Imam Shafií (Udbredt i sygegypten, Østafrika, Malaysia og 

Indonesien) 
d. Hanbali-skolen:  Grundlagt af Imam Hanbal. (Mindst udbredte, Saudiarabien. Meget bogstavtro 

fortolkning 
1000 loverskoler, altomfattende system med dommere(qadi), juridisk sagkyndig (murfti) + en Fatwa 
til når det krævede et svar omkring uklarhed og lovskolernes forståelse.  
  

3. Lovemner 

Man kan opdele den i 7 hovedemner 
a. Troen; Allah, engle, profeten, koranen, dommedag og forudbestemmelse 
b. Rituelle regler;  

• De 5-6 søjler: trosbekendelsen, bøn, faste, almisse, valfart, og hellig krig 
• De religiøse fester: Udvandring til Medina (Nytår) Profetens fødselsdag, himmelfart, 

skæbnenatten, Den store og lille offerfest 
• Overgangsritualer: Omskærelse, navngivning, ægteskab, begravelse 
• Føde: Forbud mod vin, svinekød og halal. 
• Urenhed: Blod, død, sæd, opkast, urin, hund, svin. Renselsesmiddel: vand 

c. God opførelse 

• Moral - ære sine forældre, give til de fattige, aldrig snyde eller sladre, være en retfærdig, 

afvise unaturlig sex.  

• Hygiejne mv - omhyggeligt vaske sig efter sex, dagligt børste  tænder, undgå af give venstre 

hånd, fjerne kønsbehåring, aldrig sidde på toilet med retning mod Mekka.  

• Påklædning - sømmelig påklædning for kvinder, sva. Tærklæde pg løsthængendetøj, der 

skjuler kvindelige former.  

d. Familieret 

• Ægteskabsregler - f.eks. Kvinders krav på brudegave.  

• Skilsmisseregler  - f.eks. Mandens ubetingede skilsmisseret 

• Arveregler - en bred fordeling af arven 

e. Strafferet 

• Forbrydelser mod gud f.eks. Tyveri 

• Forbrydelser mod samfundet f.eks. Hasardspil 

• Forbrydelser mod familie: mord og legemsbeskadigelse 

f. Handelsret 

• Forbud mod renter og livsforsikring 

• Krav om bevidende aftaler 

• Sikring af den private ejendomsret (men pligt til velgørenhed) 

g. Statsret 

• Shariabestemte samfundslove 

• Retfærdige statsledere 

• Religiøst uddannede dommere.  

  
  

4. Klassifikation 
Man inddeler lovene i 5 kategorier. Der skelnes ikke mellem syndig og uren, det umoralske og 
ulovlige.  



   

Det samles i hvad man gør og ikke bør.  
a. Obligatorisk: overholde de 5 søjler, omskæring, brudegave, kun ægteskab med muslim, hjiab 

(anstændig påklædning) 
b. Ønskværdig: Indgå ægteskab, spise og hilse med højre hånd, gudsnavn før måltid. Anlægge 

skæg og fjerne kropsbehåring.  
c. Neutral: Halal, cigaretter, cocacola, prævention, medgift til ægtemandens familie, 

polygami(flerkoneri) 
d. Forkastelig: At spise hestekød, foretage obduktion, ryge under fasten, stirre, kræve 

lynskilsmisse 
e. Forbudt(haram) : Sex uden for ægteskab, unaturlig sex(onani, analsex) , homoseksualitet, vise 

sig nøgen, bære guld eller silke for mænd, spise svinekød, livsforsikringer, tage renter, lyve og 
stjæle.  
  
  

Moderne sharia 
  

Internt kristent opgør om den liberale bibelforståelse hos fundamentalisterne 
  
Idealtyper; 

• Traditionalisten ignorerer 
• Seksualiteten efterligner 
• Modernisten tilpasser sig 
• Fundamentalisten gør op  
• Med den vestlige verden 

  
Traditionalisme 
• Hver moske er knyttet til en skole. (Danmark = Hanafi-skole)  

mufti=retslærd, kan alt inden for den muslimske tro -Rådgiver om sharia omkring  tro, moral, ritualer, 
påklædning, arbejse, spiseregler og arve og skilsmisserefler.  
  

Sekularisme 
• Indadvendt: Sharia er ikke et samfundsprojekt 

  
Modsat traditionaloismen fører den overfladisk gudsforhold.  
Den enkelte skal selv tolke koranen.  
(Kulturmuslim) - lever ikke efter reglerne, men respekterer muslimsk kultur.  
(typisk i tyrkiet og bosnien)  
  

Modernisme 
• Mener man selv skal være herre over om man praktiserer reglerne fra islam, men de mener ikke den 

skal være indadvendt som sekularismen mener.  
• De bruger ikke guds ord i bogstavelig forstand, men som i overført betydning,. (Afhugge hånd = 

Afskærme fra at stjæle - fængsel)  
  
Fundamentalisme/islamisme 
• Den er udadvendt på alle livets måder.  
• De mener at alle regler som fasten, spiseregler, påklædning o bøn skal overholdes. De mener et 

religiøst politi skal kontrollere at disse regler bliver overholdt.  



   

• Kvinder skal være med i det offentlige rum, vejen er åben for uddannelse og udearbejde, hvorimod 
de i traditionalismen skal blive i hjemmet, da det står i koranen. 
  

Euro-islam 
• Nogen har problemer med intergration og bliver derfor i en ghettoislam 

  
  
  
  

1. Sekilaristerne - hertil kan regnes 
• Kultur-muslimer 
• Demokratiske muslimer 
• (sufier-mystikere) 

 
2. Modernister - hertil kan regnes 

• Kritiske muslimer 
• Moderate muslimer 
• Progressive moslimer 
• Liberale muslimer 

 
3. Traditionalister - hertil kan regnes 

• Lovskolernes muslimer (saudi-Arabien) 
• Stammemuslimer (afghanistan) 
• Ortodokse muslimer 
• Konservertive muslimer 
• (sufier) 

 
4. Fundamentalister - hertil regnes 

• Salafister (forfædrenes praksis) 
• Islamister 
• Radikale islamister 
• Militante muslimer 
• Jihadister(terrorister)  

 

Koranens 10 bud 

  

1. Sæt ikke nogen anden gud sammen med Gud 
  

2. I skal behandle jeres forældre ordentligt 
  

3. Giv dine slægtninge hvad der tilkommer dem! 
  

4. I må ikke slå jeres børn ihjel 
  

5. Kom ikke i nærheden af utugt 
  

6. I må ikke med urette dræbe et menneske 
  

7. I må ikke røre den forældreløses formue før myndighedsalderen 



   

  
8. Giv fuldt mål, når i måler op 

  
9. Følg ikke noget, du ikke ved noget om! 

  
10. Gå ikke knejsende omkring på jorden 

 

Spørgsmål og svar til islam 

1. Muhammed er "profeternes segl"  - forklar:  

Han er den sidste profet og er udsendt af gud til mennesker. 

  

  

2. Hvad er oplysningsideerne (1700-tallet) og hvordan har disse ideer påvirket forholdet mellem 

samfund og religion i vesten?oplysningstiden, sekularisering og fremtidstro,individualisme - altså at 

religion blev moderniseret, og at man skulle"tænke selv" og bruge fornuft - passer ikke med koranen, - 

muslimsk reaktion er traditionalismen og holderfast i sharia tolkningen 

  

  

3. Den islamiske tidsregning begynder 622. Hvilken begivenhed markeresdermed? 

profeten mohammed flytter fra mekka til medina 

   

  

4. Hvad er forskellen på korantekster fra Mekka og fra Medina? 

Mekka fokuserer mere på "den indre" islam, hvor medina er fokuseret på "den ydre", altså mange 

regler. 

  

  

 5. Hvorfor kan Koranen i princippet ikke oversættes? 

Koranen er skrevet på arabisk. muslimer er oversættelser af Koranen ikke ligeså gyldige eller hellige 

som udgaven på originalsproget . En oversættelse betragtes ikke som en egentlig Koran, men 

udelukkende som en fortolkning 

  

  

  

6. Hvem brugte Allah som redskab til at give Muhammed Koranen? 

Den trofaste ånd Jibril 

  

  

  

7. Hvad er straffen for utugt ifølge Koranen? 

hundrede slag 

  

  



   

  

8. Hvem er ”bogens folk,” som kan accepteres i islam (mod en skat)? 

jøder og kristne 

  

  

9. Hvordan bliver man egentlig muslim? 

Man skal gennemgå de 5 søjler, og så skal man på pilgrimsrejse, og havenavneforandring osv. 

  

  

  

10. Hvad mener imam Abdul Wahid Petersen om stening? 

Han mener at det børgøres, han forsvarer det 

  

  

  

11. Hvorfor fejrer man Ramadan? 

  

for at blive bevist om den sult som mange gennemgår hverdag. og for at komme i bedre kontakte med 

sine spirituelle sider. 

  

12. Hvilke to personer siges at have bygget Kabaen i Mekka? 

Ibrahim og hans søn Ismail. 

  

  

  

13. Hvor 0g hvornår blev sharia-loven første gang gennemført? 

Fra 1970'erne, i bl.a. Pakistan og Sudan 

  

  

  

14. Nævn nogle trosforskelle og geografiske placeringer for 

SHIITER og SUNNITER? 

  

Shiitterne tror på profeten Ali, den retmæssige stedfortræder, man ser Mohammeds nærmeste familie 

som ekstra hellig. Shiiterne holder meget til i Egypten og Saudi-Arabien og sunnierne er anset som den 

mereortodokse version. De holder mere til i Pakistan og Iran-Irak 

  

  

  

15. Hvad er den væsentligste muslimske kritik af kristendommen? Nævn noglepunkter. 

At de er vantro 

  



   

  

  

16. Hvad er sekularisme inden for islam? 

En modernisering, set meget ned på og anses som vantro 

  

  

  

17. Hvad er de vigtigste forskelle på muslimers og kristnes bøn? 

måden man ligger ned ved muslimsk bøn, og så er der også mange flere variationer inde for Islam. 

  

  

  

18. Slør/ tørklæde: Hvordan kan denne beklædning af nogle opfattes som frigørende og 

ligestillende? 

I det at kvindendermed ikke bliver objektiviseret. Hun bliver ikke bedømt på sine kvindeligeformer, men 

på sin kunnen og viden og intelligens 

  

  

  

  

19. Slør/ tørklæde: Hvordan kan denne beklædning af nogle opfattes som undertrykkende og 

diskriminerende?  

Derimod kan det ogsåvirke undertrykkende, at bede folk om at dække sig til, fordi at kvinden der med 

ikke får lov at udtrykke sig selv. 

  

  

  

20. På hvilken måde sættes (den lille)jihad af islamister i forbindelse medkamp mod den vestlige 

verden? (jeg mener: jihad skal jo gerne være enforsvarskrig) 

man mener at den vestlige verden er i krig mod den muslimske verden, og dermed bliver jihad 

retfærdiggjort, i det at det menes at den muslimske verden skal "frigøres" 

  

  

  

  

21. Hvorfor skal der to kvindelige vidner til at opveje et mandligt vidne? 

Fordi en kvindes vidnekun er halvt så meget værd. 

  

  

  

  

22. Hvis Gud (Allah) har almagt, hvorfor frelser han så ikke alle? 

Fordi nogle er vantro,og har syndet. 



   

  

  

  

  

23. Æresdrab: Hvis ære drejer det sig om? Hvilken person påhviler det at genoprette æren? 

Det påhviler faderen af familien at genoprette æren i e nfamilie, Det drejer sig om at slå nogen ihjel der 

har bragt familien i skam, fx ved at begå utugt. 

  

  

  

24. Halal-slagtning, omskærelse af mænd, udbredt billedforbud: fra hvilkenreligion stammer 

sådanne regler? 

Jødedommen. 

  

  

  

25. Hvilken religion var der i Arabien før Muhammed?  

polyteistisk religion 

  

  

  

26. Hvad er islamisme? 

Politisk islam, den opfattelse at staten skal følge koranens regler 

  

  

  

27. Hvad er det modsatte af halal (tilladt)? 

haram 

  

  
 


