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IERS digitale moduler om islam
•
•

Introduktion til islam 1: Islams historie
Introduktion til islam 2: Temaer

Islam er en monoteistisk religion, der af muslimer opfattes som værende den komplette og
universelle version af en tro åbenbaret gennem profeter mange gange før den uændrede
åbenbaring gennem Muhammad.

Muhammed
Muhammed anses af muslimer for at være profeternes forsegling, dvs. den sidste profet, der er
sendt af Gud. Han begyndte i en alder af 40 år at prædike for folk i Mekka om tilbedelsen af en
enkelt Gud. Muhammad og hans tilhængere blev forfulgt, så de migreret til Yathrib (herefter kendt
som Medina). Her etablerede Muhammad et politisk og religiøst samfund, Umma. Efter mange års
krig erobrede han Mekka, og ved sin død havde han forenet de arabiske stammer under én politik.
Mere information kan findes på:
• Islams oprindelse

De vigtigste doktrinære principper i islam
Der er ingen fælles trosbekendelse, men der er nogle få punkter, der er fælles for alle muslimer.
Islam er udtryk for en streng monoteisme, dvs. at der kun findes én absolut og evig Gud, skaberen
af alting. Den guddommelige vilje er absolut, så alt er blevet bestemt: troen på prædestination er
en vigtig del af islam. De tror også på, at alle mennesker vil blive dømt på opstandelsens dag efter
deres gerninger. Gud sendte profeter til hans budbringere, men Gud taler ikke direkte til
menneskeheden (ikke engang til
profeter), så han kommunikerer
gennem engle. Hellige bøger blev
dikteret af Gud til profeterne,
men Toraen og Evangelierne
opfattes af muslimer som
forvrængede, og kun Koranen er
Guds bogstavelige ord, åbenbaret
for Muhammad gennem englen
Jibril (Gabriel).
1. Muhammed modtager åbenbaringen
fra englen Gabriel. Det Islamiske forbud
mod billeder er ikke så konsekvent, som
det ofte antages. Se IERS-modulet Islam
II, sektion 9, kilde 2.
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2. Kaabaen er det helligeste sted i islam. Denne bygning betragtes som Guds hus. Hver muslim må bede i retning af den.
Kaabaen er et af de steder, en muslim skal besøge under sin pilgrimsrejse (kilde).

Mere information kan findes på:
• De hellige skrifter
De vigtigste praksisser i islam
Der er forskellige former for tilbedelse i islam. En muslim er nødt til at anerkende den ene, sande
Gud og hans budbringer Muhammad (Shahada); give en fast del af akkumuleret rigdom (Zakat,
almisse); faste i løbet af måneden Ramadan; foretage en pilgrimsrejse til Mekka; og bede fem gange
om dagen. Bønner er reciteret på arabisk i retning af Mekka. Om fredagen skal en af bønnerne ske
i menigheden i en moske. Afvisningen af afgudsdyrkelse fører til et komplekst syn på billeder.
En muslim skal følge Guds vilje. Religiøse forskrifter er kendt som shariah, som mere præcist
oversættes som "vejen for at leve i overensstemmelse med Guds vilje". Sharia er implementeret
gennem en forklaring / fortolkning, kaldet Fiqh (islamisk retspraksis). Der er forskellige lovskoler.
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3. De vigtigste islamiske lovskoler (se IERS-modulet Islam I, afsnit 7, kilde 1)

Mere information kan findes på:
• Moskéen
• Den islamiske lovskole
• Billeder i islam

Historisk udvikling
I århundredet efter Muhammeds død skete der en hurtig udvikling af islam samt en konsolidering
af den religiøse og politiske struktur kendt som kalifatet. Erobringen resulterede ikke i en omgående
omvendelse af alle af indbyggerne: islamiseringen var en langsom proces, ofte ledsaget af en
arabiseringsproces. I den 19. århundrede stod den muslimske verden over for vestlig ekspansion og
dets svar (tilbage til tradition eller omfavne modernitet) har stadig indflydelse på nutidig islam.
Mere information kan findes på:
• De islamiske erobringer
• Arabisering og islamisering
• Islam mellem tradition og modernitet
• Nutidige tendenser i den muslimske verden

Islam i den globaliserede verden
Islam er den næststørste religion i verden og den hurtigst voksende religion. Muslimerne er opdelt
i to hovedgrupper: Shi'a og Sunni Islam. Den geografiske fordeling af muslimerne ændrede sig i det
20. århundrede med indvandringen fra muslimske lande til vestlige lande.
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4. Muslimer i verden (se IERS-modulet Islam I, afsnit 10, kilde 1b)

Mere information kan findes på:
• Shi’a-Islam
• Sunni-Islam
• Islam i den nudtidige verden
• Muslimske minoriteter i Vesteuropa
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