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HVEM ER MUSLIM?

Ordet Islam betyr; fred, velvære, tillit og 
frelse. Islam er personens eget valg og 
ønske, uten tvang å overgi seg til Allah 
med oppriktig lojalitet, og ubetinget ak-
sept av Allahs bud og forbud. Den som 
aksepterer/bekjenner Islam som religion 
og overholder dens regler kalles muslim.

Personens inntreden i/bekjennelse av re-
ligionen Islam, begynner med/skjer ved 
å si Islamsk trosbekjennelsen, (Shahada) 
som betyr ”Det finnes ingen annen gud/
guddom enn Allah, og Muhammed er 
Allahs sendebud”. En helhjertet tro på 
de grunnleggende prinsippene som er 
åpenbart av Allah og Allahs sendebud er 
de viktigste i Islam. Troen består av å tro 
på eksistensen og enheten til Allah, Al-



Tawhid ordet (enhetsbeskjennelse) 

ِ ٌد َرُسوُلُ اهّٰلّلٰ ُ ُمَحّمَ اََّلاِٰلَه ااَِّّلَ اهّٰلّلٰ
Det finnes ingen guder enn Allah. 

Muhammad er Allahs sendebud.
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lahs engler, Allahs åpenbarte bøker, pro-
fetene Allah sendte, dommedagen/livet 
etter døden/oppstandelsen og skjebnen. 
En troende, altså en ‘‘mu’min’’ derimot, 
er den som tror på alt det nevnte og som 
uttrykker sin tro og gjenspeiler den i livet 
sitt.

Siden en muslim er dypt knyttet til Is-
lam, er personen også en troende mu’min 
(en sann troende), og egenskapene til en 
troende mu’min er nevnt flere steder i 
Koranen. Hvis en troende ikke har disse 
egenskapene som er nevnt/beskrevet i 
Koranan, er det ikke Islams skyld/feil, 
men den enkeltes feil og mangel. Derfor er 
enhver troende ansvarlig for å akseptere 
og gjenspeile disse vakre egenskapene i 
sitt liv. Slik blir de omtalte egenskapene 
til troende nevnt i Koranen:

” Fromheten består ikke i at dere vend-
er ansiktene i bønn mot øst eller vest. 
Sann fromhet er å tro på Allah, dom-
mens dag, englene, skriften og profe-
tene; og gir bort av det man har av kjært 
til slektninger, foreldreløse, fattige, 
veifarende, de som ber om hjelp og for 
å befri slaver; gjennomfører bønnen, 
gir almisse, overholder inngåtte avtal-
er, er tålmodige i ulykker/sykdom, nød 
og i trengselens tid. Disse er de sanne 
og de fromme.” (Al-Baqarah, 2/177)



” Skaperen deres har befalt at dere skal 
tilbe kun Ham (at dere ikke skal tilbe andre 

enn Ham) og vise godhet til foreldre. Om 
en av dem, eller begge blir gamle hos 
deg, så si ikke (en gang) `huff`! eller vær 
frekk mot dem! Men tal respektfull til 
dem. Vær ydmyk og mild mot dem og 
si: «Herre! Vis dem barmhjertighet slik 
de oppdro meg med barmhjertighet da 
jeg var liten.» (Al-Israa, 17/23-24)

” De som gir av sine eiendeler på Allahs 
vei i gode og dårlige tider, behersker 
sitt sinne og tilgir andre (er de Gudfryk-

tige). Allah elsker de som utretter sine 
gjerninger vel. De som gjør noe skam-
melig eller gjør noe urett og synder mot 
seg selv, husker Allah med engang og 
ber om tilgivelse (fra Allah) for sine syn-
der. For hvem andre enn Allah kan til-
gi syndene? De fortsetter ikke å synde 
med vilje.” (Al-Imran, 3/134-135)

” Troende er de hvis hjerter skjelver når 
Allah`s navn nevnes, og når Hans vers 
resiteres, styrker det deres tro. De stol-
er kun på sine Skaper. De gjennomfører 
bønnen med omhu og bruker en del av 
det vi har gitt dem i vår vei.” (Al-Anfal, 8/2-

3)

” Si til dem (Mohammad): Kom, la meg re-
sitere det som deres Herre har forbudt 
(dere): At dere ikke sidestiller noe med 
Ham, at dere er gode mot deres forel-



dre og at dere ikke dreper deres barn på 
grunn av frykt for fattigdom; vi vil både 
forsørge dere og deres barn. At dere ikke 
går i nærheten av det som er skamfullt, 
verken åpenlyst eller i det skjulte. At 
dere ikke tar livet av noen som er gjort 
hellig av Gud, med mindre det er i tråd 
med lov og rett. Han har pålagt dere 
dette slik at dere kan forstå. Og hold 
dere unna den foreldreløses eiendeler, 
forutsatt med den beste hensikt inntil 
han/hun når voksen alder (og kan for-

valte sine egne midler). Og vær rettferdig 
med mål og vekt. Vi pålegger ingen med 
mer enn det de er i stand til å evne. Og 
når du taler, vær rettferdig, selv om det 
gjelder de som står deg nær. Og hold 
pakten med Allah. Dette har Skaperen 
pålagt dere, slik at dere kan tenke og 



ta lærdom. Dette er min rette vei. Følg 
denne; og følg ikke andre veier; for 
disse vil avspore deg fra Allah`s vei. 
Dette har Han pålagt dere, slik at dere 
skal bli gudfryktige.” (El-Anam,6/151-153)

” De troende har sannelig oppnådd 
sann suksess. De er ydmyke i sine bøn-
ner; unngår alt som er forfengelige og 
unyttig; som praktiserer (loven om) alm-
isse;  verner sine private kroppsdeler.” 
(Al-Mu`minun,23/1-5)

” Den barmhjertiges sanne tjenere er de 
som går ydmykt på jorden og sier `Fred 
være med dere` når de uvitende taler 
(frekt) til dem. De tilbringer sine net-
ter knelende og stående (i bønn), for sin 
Skaper. De ber `Vår Skaper, beskytt oss 
fra helvetes straff; for dens (forferdelige) 
straff tar aldri slutt. For en forferdelig 
bo og oppholdssted! ` (Den barmhjertiges 
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virkelige tjenere) er de som hverken sløs-
er eller er gjerrige, men som holder seg 
i midten av disse to (ytterlighetene). Og 
de som ikke påkaller andre guder sam-
men med Allah; som ikke urettmessig 
tar livet av andre som Allah har for-
budt og som ikke begår utroskap. For de 
vet, den som begår disse handlingene, 
skal straffes for sine synder.’’ (Al-Furqan, 

25/63-68)

” De nevnte er de (Den Barmhjertiges sanne 

tjenere er de) som ikke bevitner falsk; og 
hvis de møter noe som er syndig, går 
de forbi med verdighet. Og når de blir 
påminnet Herrens åpenbaringer, for-
blir de ikke blinde og døve (likegyldige) 
mot dem.’’ (Al-Furqan, 25/72-73)

” Bland ikke sannheten med løgn med 
vilje, og skjul den heller ikke. Etabler 
bønnen, gi almisse og bøy dere i tilbe-





delse sammen med de som bøyer seg 
ned (ruku).” (Al-Baqarah, 2/42-43)

” Dere troende! Unngå antakelser (for 

mye mistenksomhet), for noen antagels-
er er synd. Ikke forsk etter hemme-
ligheter, ikke baksnakk hverandre; 
skulle noen av dere likt å spise sin 
avdøde brors kjøtt? Dere ville virkelig 
avsky dette! Ha frykt for Allah. For Al-
lah vil tilgi syndene, Han er evig barm-
hjertig og nåderike.” (Hudjurat, 49/12)

‘’ Si: “Vi tror på Allah og det som er 
åpenbart for oss, og på det som er åpen-
bart Abraham, Ismail, Ishaq, Jaqoob og 
deres etterkommere; samt det som ble 
åpenbart for Moses og Jesus (Tora og Bibel 

i sin opprinnelige tilstand), og på det de an-
dre profetene mottok fra sin Herre. Vi 
gjør ikke forskjell på noen av dem, og vi 
underkaster oss Allah.” (Al-Baqarah, 2/136)

” Tal ikke nedsettende om dem som 
påkaller andre utenom Allah; for de vil 
som tilsvar tale nedsettende om Allah 
i sin uvitenhet. Slik har vi gjort deres 
handlemåte skjønn for dem selv. Deres 
ende vil være tilbake til deres Herre.  
Da vil Han meddele dem det de pleide 
å gjøre for dem selv.” (Al-Anam, 6/108)

” De troende menn og kvinner er 
hverandres (venner og hjelpere) og bes-
kyttere; de påbyr det gode og forbyr det 



onde, de utfører bønnen, gir almisse og 
adlyder Allah og Hans sendebud. Allah 
vil omfavne disse med sin barmhjer-
tighet. Allah er sannelig allmektig og 
vis.’’ (Al-Tavba, 9/71)

” Allah befaler dere at dere gir den som 
er dere betrodd til deres rette og rett-
messige eiere, og dømmer med rettfer-
dighetssans når dere skal dømme. Se, 
Allah gir dere utmerkede råd. Allah er 
den som ser og hører alt.” (An-Nisa, 4/58)

” O Mennesker! Spis av det dere er tillat 
(halal) og rent på jorden; ikke følg Sa-
tans fotspor, for han er sannelig deres 
åpenbare fiende.” (Al-Baqarah, 2/168)

” Når en ulykke rammer dem (gud-

fryktige), sier de: “Vi tilhører Allah, 
og vi skal sannelig vende tilbake til 
Ham.” For dem vil det være velsignelse 
og nåde fra deres Herre, og det er de 
som (faktisk) har nådd den riktige vei.” 
(Al-Baqarah, 2/156-157)

” De sov lite om natten og bad ved mor-
gengry om Allahs tilgivelse. De hjalp 
trengende av det de eide og til de som 
søkte om hjelp.” (Al-Zariyat, 51/17-19)

” I de hus Allah har gitt tillatelse for 
bygging hvor hans navn skal husk-
es, lovpriser de Allah hver morgen og 
kveld. Disse menneskene lar verken 
handel eller salg hindre dem i å 
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minnes Allah, utføre bønn eller gi alm-
isse; de frykter en dag (dommedagen) der 
hjertene vil bli rystet og øynene vil bli 
(stive) som stein (av skrekk). (Og de oppfører 

seg slik) for at Allah skal belønne dem 
for de gode gjerninger de har gjort og 
gi dem enda mer i sin nåde. Allah gir 
ubegrenset til hvem Han vil.” (An-Nor, 

24/36-38)

” Når de hører det som er åpenbart til 
Profeten, ser du deres øyne fylles av 
tårer på grunn av sannheten de blir 
kjent med. Og de sier: Vår Herre, vi tror, 
skriv oss derfor opp blant dem som 
bærer vitnesbyrd.” (Al-Maidah, 5/83)

” Så hva dere enn mottar av verdslige er 
kun en forsyning for dette livet. Og det 
som er hos Allah derimot, er bedre og 
varig. Denne belønningen er for de tro-
ende og de som setter sin lit til Allah, 



de som unngår store synder og skam-
melige gjerninger, de som tilgir når de 
er sinte, adlyder sin Skaper og utfører 
bønnen rett; tar avgjørelse i samråd, 
gir veldedighet av det vi har gitt dem og 
hjelper hverandre når de blir angrepet 
(av overgripere).’’ (As-Shura, 42/36-39)

” Over denne boka (Koranen); er det in-
gen tvil. Dette er en veiledning for de 
sannferdige og gudfryktige. De tror 
på (det ukjente), utfører bønn og gir til 
veldedighet av det vi har gitt dem. Og 
de tror på det som er åpenbart til deg 
og de før deg, og tror absolutt på dom-
mens dag.” (Al-Baqarah, 2/2-4)
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