Allah
et son prophète

-

la formule : < Il n'y a de
divinité qu'Allah et Mahomet est le prophète
d'Ailah >;
la prière obligatoire cinq fois par jour, le
visage tourné vets La Mecque;
le jeûne, entre le lever et le coucher du soleil,
durant le mois de Ramadân, le neuvième du
7a récitation de

calendrier musulman;

Mahomet fut le dernier grand fondateur de
religion. Sa doctrine, l'islamisme, est simple et

-

la pratique de I'aumône, non

seulement par

charité, mais par piété;

le pèlerinage à La

N{ecque,

au moins

facilement assimilable.

- fois dans la vie.

La tradition afÊrme que Mahomet vit le jout à
La N{ecque, en I'an y7o. Dès sa prime jeunesse,
ayant f idolâtrie en horreur, il pratiqua le monothéisme des juifs et des chrétiens. A l'âge de
vingt-cinq âns, il épousa une riche veuve.
Après avoir assumé la direction de plusieurs
caravanes, il abandonna le commerce et se
retira dans la solitude. Il vécut dans une grotte,
où il reçut la visite de l'ange Gabriel qui lui
aurait révélé plusieurs vérités sacrées et L'aarait

A mesure que la religion de Mahomet se répandit
dans le monde, il devint impossible à tous ses
adeptes d'entrepfendre le long pèlerinage à La
N{ecque. Cependant, de nos jours, des milliers
de pèlerins le font encore. L'image que vous avez

une

sous les yeux représente le pèlerinage à la Kaaba

de La Mecque, centre du monde musulman.
Vers l'an rooo, les Musulmans avaient conquis
un empire qui s'étendait de l'Inde, à l'est, à
l'Espagne et au Portugal, à l'ouest. Le rxe et
Ie xe siècle furent les siècles d'or de I'islam.
Les cultures gréco-latine, byzantine et persane

désigné comme prophète.

Mahomet avait alors quarante ans. Trois ans plus
tard, il se mit à prêcher contre i'idolâttie. Deven.u
une meflace pour le commerce cle La Mecque, il
décida, eî 6zz, de quittet cette ville pour se
réfugier à Médine, ville plus hospitalière. L'année
6zz marqte le commencement de l'ère musul-

formaient la base de sa civilisation. Les
mathématiques, la médecine, la géographie, la
philosophie et Ia litt&ature arabes fleurirent de
Cordoue à Bagdad. Par I'Espagne, la civilisation
arabe passa à l'Europe qu'elle revitalisa.

mane ou hégire. En 6p, Mahomet rentte à
La Mecque et renverse les idoles de la Kaaba.
Il meurt deux ans plus tard.

De nos jours, l'islamisme compte

environ
35o millions d'adeptes, répartis surtout en Asie,
dans le Proche-Orient, I'Afrique et I'U.R.S.S.

L'extension de l'islam en Europe f:ut affëtée
par \a défaite des Musulmans à Poitierc (732) et
l'échec du siège de Vienne (1683).

Sa doctrine avait été transcrite : petr après sa
mort, une commission de ses disciples approuva
ces écrits qui furent appelés Conn. Le Coran,
qui est divisé en r14 chapitres ou sourates,
est donc la base de la docttine islamiclu-e.

Le principe fondamental de I'islamisme est
très simple : il n'y a qu'un seul Dieu, Allah.

La

sainte rtosquée de

La

Mecqae arec, at! centre, la Kaaba,

édifæ cubique qui ett le sanctuaire de l'islam. A m des
angles de la Kaaba re lrlt/ae scellée /a ninte pierre noire.

Les obligations imposées par cette religion sont
les suivantes :

Seals les Muwlmam peiluent pénétrer dans
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zich reeds over het grootste deel van Arabië en
verschillende delen van Klein-Azië verspreid. En
in de loop van de volgende vier eeuwen verspreidde

ALLAH EN ZUN PROFEET

de lslam zich met dezelfde snelheid verder, gedeel-

De jongste van de grote wereldgodsdiensten werd
gesticht door een Arabier, Mohammed, die ongeveer zes eeuwen na Christus leefde.

telijk omdat de

in het jaar 570 te Mekka werd
geboren, was zijn vader reeds overleden. Tijdens
zijn pri lle jeugd verloor hij ook nog zijn moeder.
Hij werd toen door een oom grootgebracht. Tijdens
de eerste jaren van zijn leven moest hii de kamelen
verzorgen en de schapen hoeden. Toen hi1 vijfentwintig was, huwde hij een rijke weduwe en het
staat wel vast, dat hij ook zelf een rijk kamelenbezitter werd. Met de tijd moest hij de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de organisatie van
verschillende karavaantochten naar andere landen.
De afgoderij die hij bij zijn reizen overal om zich
heen zag, vervulde hem met afkeer.

Allah, de God der moslems (: mohammedanen), is
eigenlijk dezelfde als de God van de Joden en als die
van de christenen. Overigens erkende Mohammed
velen van zijn voorgangers en ook Jezus, als echte
profeten. Maar hij beschouwde zichzelf als de laatste
en grootste van alle profeten. De verplichtingen die
hij aan zijn volgelingen oplegde, waren eenvoudig.
Zij moesten vijfmaal per dag bidden, met het aangezicht naar Mekka gekeerd. Gedurende de maand
Ramadan moesten zij elke dag tussen zonsopgang en

Arabische invloed tijdens

deze

periode als gevolg van militaire veroveringen groter
werd, gedeeltelijk ook door de aantrekkelijke eenvoud van de nieuwe godsdienst.

Toen Mohammed

zonsondergang vasten.

Zil moesten aalmoezen geven,

niet slechts terwille van de liefdadigheid, maar ook
als bewijs voor hun godsvrucht, en zij moesten ten
minste éénmaal in hun leven een pelgrimstocht naar
Mekka ondernemen. Ten slotte werd van hen verwacht, dat zii de Koran zouden lezen, de heilige
schrifturen, waarin een beschrijving is opgenomen
van de onthullingen aan Mohammed door Gabrië1.

Op zijn veertigste jaar liet hij het leven van koopman
en karavaanleider varen en ging in een grot wonen.
Hij verklaarde, dat de engel Gabriël hem bezocht
had en hem vele heilige waarheden had geopenbaard,

waarvan de belangrijkste was dat er slechts één
God, Allah, bestaat, en dat hij, Mohammed, als Zijn
profeet moest optreden.

Toen de lslam zich verder en verder verspreidde,
werd het voor al zijn aanhangers onmogelijk, de
lange pelgrimstocht naar Mekka te maken. Maar
tot op de huidige dag vervullen toch ontelbare
duizenden deze plicht. De afbeelding hiernaast geeft
de indrukken van een kunstenaar weer van de pelgrims in de Heilige Moskee te Mekka.

tijd af predikte Mohammed een nieuwe
godsdienst en trok hij ten strijde tegen afgoderij,
Van die

waar hi; die ook vond. Gedurende de volgende
twaalf jaar moet het ernaar hebben uitgezien, dat
de nieuwe godsdienst tot mislukking was gedoemd.
Mohammed en een handvol volgelingen die hij om
zich heen had verzameld, werden van alle zijden
bitter vervolgd. Toen in 622 zijn vrouw stierf, zag
de toestand er zo donker uit, dat Mohammed zelf
naar Medina, ongeveer driehonderd kilometer
ten noorden van Mekka, vluchtte.

Tegen het jaar 1000 hadden de moslems een rijk
veroverd, dat zich van de lndus in het oosten tot
Spanje en Portugal in het westen uitstrekte. ln dat
rijk werd veel overblijvende wijsheid van het oude
Griekenland en het oude Rome verbonden met de
opkomende wijsheid van Perzië. En vanuit de universiteiten, die de moslems te Cordova en in verschillende andere Spaanse steden stichtten, zou deze
gecombineerde en herlevende wijsheid zich over
Noord- en West-Europa verspreiden.

Toch is het jaar van de Hegira, de vlucht uit Mekka,
het begin van de Mohammedaanse jaartelling, om-

dat Mohammed in Medina volgelingen vond, die
bereid waren voor hun nieuwe geloof te vechten.
Tijdens de volgende acht jaar groeide dit groepje
volgelingen uit tot een werl<elijk leger, zodat in

630 Mohammed naar Mekka terugkeerde in de dubbele hoedanigheid van profeet en veroveraar. Toen
hij twee jaar later stierf, had de lslam, zoals de Mohammedaanse godsdienst ook wel wordt genoemd,

De Heilige Moskee von lAekka is de grote tempel von de mohommedaanse wer eld . De gewijd e zworte steen bevindt zi ch oan zijn
zuidwestelijke hoek. Slechts moslems hebben het recht, Mekko
te betreden.
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