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Ligesom i Bibelen findes fortællingen om Abra-
ham, der skal ofre sin søn også i Koranen. I 
Bibelen er historien fortalt i en sammenhæng. 
Det er den ikke i Koranen. Her dukker der bid-
der af historien op i forskellige suraer. 
Suraer er det arabiske ord for kapitler, og der 
findes 114 suraer i Koranen. 

ISMAEL - SØN AF HAGAR
Også i den islamiske tradition fik Abraham en 
søn med trællen Hagar, nemlig sønnen Isma-
el. Og i Koranen er det netop Ismael, Abraham 
skal ofre og ikke Isak. 

Sura 37, vers 102-111
Da denne (Ismael) var blevet gammel nok til at 
gå ham til hånde, sagde han: ”Min kære søn! 
Jeg drømmer, at jeg bringer dig som slagtoffer. 
Se, hvad mener du?” 
Denne sagde: ”Far, gør, hvad du bliver befalet! 
Du skal, om Gud vil, finde, at jeg er en af de 
udholdende.”

Da de nu begge havde overgivet sig til Gud, 
og han (Abraham) havde lagt ham (Ismael) 
ned, med panden mod jorden, råbte Vi til ham: 
”Abraham! Du har nu gjort drømmen til sand-
hed. Således gengælder vi dem, der handler 
godt. Dette er den åbenlyse prøvelse.” 

Vi løste ham om det vældigt slagtoffer og efter-
lod til de senere slægter ordet over ham: ”Fred 
være med Abraham!” Således gengælder Vi 
dem, der handler godt. Han er en af Vore tro-
ende tjenere.
(Fra Koranen på dansk af Ellen Wulff)

Et andet sted i Koranen kan man læse om, 
hvordan Abraham og Ismael derefter rejste til 
Mekka og byggede Kaba’en sammen. Når mus-
limer beder deres fem daglige bønner, vender 
de hovedet mod Kaba’en. Det er er også der, 
alle muslimer mindst en gang i deres liv bør 
tage til på en pilgrimsrejse. 

ABRAHAM OG ISMAEL I KORANEN

Sura 2, vers 125
Og da Vi gjorde huset til at tilflugtssted og sik-
kerhed for menneskene. ”Tag jer Abrahams 
sted til bedested!” og Vi pålagde Abraham og 
Ismael et hverv: ”Rens Mit hus til dem, der går 
rundt om det, til dem, der hengiver sig til guds-
dyrkelsen, og til dem, der bøjer sig og kaster 
sig ned!”

Sura 2, vers 127-128
Og da Abraham opførte Husets grundmure 
sammen med Ismael. ”Herre! Tag imod dette 
fra os! Du er Den Hørende og Den Vidende.
Herre! Få os begge til at overgive os til Dig, og 
skab af vore efterkommere et fællesskab, der 
overgiver sig til Dig! Vis os vore ritualer, og til-
giv os! Du er Den Tilgivende og Den Barmhjer-
tige.”

Sura 22, vers 26
Og da Vi gjorde Husets sted til bolig for Abra-
ham: ”Sæt intet ved Min side! Rens Mit hus til 
dem, der rundt om det, og til dem, der står og 
knæler og kaster sig ned i bøn!”
(Fra Koranen på dansk af Ellen Wulff)

Allah
Koranen 
er skrevet 
på arabisk. 
Og på 
arabisk 
hedder 
Gud 
Allah. 
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HISTORIEN KORT FORTALT PÅ NUTIDSDANSK
En nat drømte Abraham, at han skulle ofre sin søn Ismael til Gud.
Abraham fortalte Ismael om drømmen. Han ønskede at høre, hvad drengen mente, han skul-
le gøre. Ismael svarede, at han skulle gøre, hvad Gud havde pålagt ham.
Abraham accepterede Guds ønske, lagde Ismael med panden mod jorden og gjorde sig klar 
til ofre ham. Men netop som han skulle til at slå drengen ihjel, viste ærkeenglen Jibril sig for 
ham. Englen stoppede Abraham, og Gud sendte i stedet en vædder.
Da befalede Gud, at Abraham skulle rejse ind i byen Mekka og gøre Kabaen til et bedehus. 
I bygningens mur indsatte Abraham en hvid sten, der stammede fra Paradisets Have. Stenen 
havde Gud givet ham, og den skulle være et symbol på Guds storhed.

Hagar og Ismael efterlades
I Koranen står der ikke noget om, hvordan Hagar og Ismael blev sendt bort, men den fortæl-
ling står i stedet i en hadith. Her beskrives det, hvordan Abraham førte Hagar og Ismael ud i 
ørkenen til et bedested udenfor byen Mekka. Han anbragte dem begge under et træ, gav dem 
vand og dadler og forlod dem så. 
Da vandet slap op, løb Hagar fortvivlet frem og tilbage syv gange, mens hun søgte efter vand. 
Fortællingen om Hagars søgen efter vand til Ismael danner grundlag for et af de ritualer, der 
også i dag udføres under pilgrimsrejser til Mekka.

Hadith
Hadith-samlingerne er de vig-
tigste religiøse tekster i islam 

næst efter Koranen. Her 
kan man finde fortællin-

ger, som ikke er med 

i Koranen. Hadith 
er et arabisk ord for 
fortælling eller be-
retning. Det bliver 
tit oversat med or-
det ”tradition”. Ha-
ditherne forklarer 
muslimer, hvordan de 

skal opføre sig og leve 
deres liv. 

ISAK - SØN AF ABRAHAMS HUSTRU 
I sura 11 kan man læse historien om Abraham, 
der fik besøg af tre fremmede. De fortalte Abra-
ham, at hans hustru skulle føde sønnen Isak, på 
trods af hendes høje alder.

Sura 11, vers 69
Og Vore udsendinge bragte Abraham det gode 
budskab. ”Fred!” sagde de. Han sagde: ”Fred!” 
og snart havde han fremskaffet en stegt kalv. 

Sura 11, vers 71-73
Som hans hustru stod der, kom hun til at le. 
Så bragte Vi hende det gode budskab om 
Isak, og om Jakob efter Isak.
”Ak!” sagde hun. ”Skulle jeg få et barn, når 
jeg er en gammel kone, og denne min mand 
er en olding? Det er en forunderlig ting!”
De sagde: ”Undrer du dog over Guds afgørel-
se? Guds barmhjertighed og velsignelse være 
over jer, I Husets folk! Han er prisværdig og ær-
værdig.”
(Fra Koranen på dansk af Ellen Wulff) 


