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När man bygger ett hus så är det viktigaste att man först bygger själva 
grunden, det som är längst ner, som till exempel kan vara pelare. 

Utan en bra grund kan inte huset stå upp, utan då kommer det rasa. 

Nu undrar du kanske vad det har med islam att göra? 

Jo, om man tänker sig att islam är som ett hus som det finns många viktiga saker i –
ja då är det de fem pelarna i islam som gör att huset bärs upp och inte rasar. 

Det är helt enkelt de fem pelarna som islam är byggt på! Det berättade profeten 
muhammad (frid vare med honom) i en hadith. 

Så de fem pelarna i islam är fem viktiga saker 

som varje muslim ska göra. De är grunden i ens islam.

På arabiska heter de arkaan ul-islam, och i det här häftet kommer du att få 
lära dig mer om alla fem!

Vad betyder ”pelare”??
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Första pelaren i islam heter Ash-Shahadataan på arabiska, och trosbekännelsen på 
svenska. Trosbekännelsen är ett uttalande, alltså något man säger. Det handlar om ens tro på 
allah och profeten (frid vare med honom). Trosbekännelsen är:

”Ash-hadu an laa ilaaha illa Allah, 
wa ash-hadu anna Mohammadan rasulAllah”

Den består alltså av 2 delar. 

Det betyder att det bara finns en gud, inte flera, och att 
denna Gud är allah. När man säger det så ingår det också att 
allah är den enda som är värd att dyrka. allah är den enda 
man ber till. allah är Den som har skapat allt, Den som sköter
om allt och Den som har makt över allt. allah är perfekt och det 
finns ingen som liknar allah.

Allah har skickat många sändebud eller profeter till oss människor
för att lära oss om Honom och om vad vi ska göra. Det sista 
sändebudet som skickades till alla människor var profeten  Mohammad (fvmh).

Den här delen av trosbekännelsen betyder också att man tror på allt som profeten (fvmh) sagt 
och kommit med, och att man följer honom i det han har lärt oss att göra, att man följer hans 
sunnah. Sunnah är profetens traditioner eller sätt. profeten lärde oss hur vi ska bete oss, 
vad vi ska göra och inte göra, och han är vår bästa förebild!

Trosbekännelsen
Ash-shahadataan

Del 1 Ash-hadu

an laa ilaaha

illa Allah

Jag vittnar 

att det inte finns någon gud

förutom Allah

Del 2
och jag vittnar 

att Mohammad är

Allahs sändebud

wa ash-hadu

anna Mohammadan

rasolAllah

Trosbekännelsen är väldigt viktig för oss 
muslimer! Det är bra att ofta säga den. 
Den kallas för nyckeln till Paradiset.

www.qamardesigns.se



Andra pelaren i islam heter as-salah på arabiska, och bönen på svenska. 
Bönen är väldigt viktig i islam och inget man ska hoppa över. Det innebär att muslimer ska 
be 5 gånger om dagen. Barn börjar träna på att utföra bönen på riktigt när de är 7 år 

gamla, men de kan gärna börja tidigare också. 

När vi ber dyrkar vi allah och kommer Honom närmare. Genom bönen påminns vi om 
allah och vad som är viktigt i livet minst 5 gånger om dagen, och vi kan tacka allah för 
allt vi fått. När vi ber kan vi prata till allah och göra du’a, åkallan. 
Bönen är också det första vi kommer tillfrågas om på DOMEDAGEN.

Innan man ber ska man göra wudu (tvagning).
Man har kvar sin wudu’ ända tills man gör något som gör att den bryts. 

Man står vänd mot qiblah, vilket betyder att man står 
riktad mot Ka’bah i Mecka, vart man än är i världen.

Bönernas namn & TIDER:

Fajr 2 rak’ah/enheter Bes vid gryningen, när solen precis börjat gå upp. 

Dhuhr 4 rak’ah/enheter Bes mitt på dagen. 

Assr 4 rak’ah/enheter Bes på eftermiddagen.

Maghrib 3 rak’ah/enheter Bes när solnedgången precis börjat. 

Isha 4 rak’ah/enheter  Bes när det är helt mörkt ute.

Bönen
As-Salah

När man ber ska man ha rena kläder 
på sig, och be på en ren plats. 

Man kan använda sig av en bönematta. 

Wudu’ bryts om man:
• Går på toa
• Pruttar
• Sover 
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Den tredje pelaren i islam heter Az-zakat på arabiska, 
och allmosan på svenska. Det betyder att man ska ge en del 
av ens tillgångar/pengar till fattiga och behövande. 

Om man till exempel har samlat en viss summa pengar eller guld, 
så ska man betala 2,5% av ens tillgångar (det man har) 
i zakat varje år. 

Det betyder att ju mer pengar eller tillgångar man har, 
desto mer kommer man att betala varje år i zakat/allmosa.

Själva ordet zakat betyder också rening på arabiska, 
så det gör att när man ger zakat renas man och ens pengar. 
Zakat är inte bara till hjälp för de fattiga och behövande, 
utan gör också rika inte är för giriga eller själviska. 
Det får dem att dela med sig av det som Allah har gett
dem, och att inse att allt vi har kommer ifrån Allah.

Som muslim är det väldigt viktigt att man är generös och ger av det man har 
till andra som behöver det. Därför uppmuntras vi att ofta ge bort pengar, 
och inte bara vår zakat, och att hjälpa behövande. När man ger bort pengar

vid andra tillfällen än till zakat brukar det kallas för sadaqah.

Allmosan 
Az-Zakat
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Fjärde pelaren är att man fastar under Ramadan. 
Ramadan är en månad i den islamiska månkalendern. 
Det är den bästa månaden på hela året och den månad då Koranen började uppenbaras. 

Under ramadan fastar muslimer. Det betyder att man varken äter eller dricker något under 
dagen, från fajr, precis innan soluppgången, till maghrib, solnedgången. 

När man fastar så tränar man sig själv att bli en bättre och starkare 
muslim, med mer taqwa, gudsmedvetenhet och få starkare IMAAN, tro. 
Man ska anstränga sig för att bli en bättre person. 
Man ska passa på att försöka göra mer goda gärningar och 
mer ibadah, dyrkan, som till exempel att be mer och 
läsa mer koran. 

Under ramadan får man minst 10 GÅNGER så mycket i belöning för varje god gärning man gör 
jämfört med under andra månader!

När man fastar ska man inte bara hålla sig borta från mat och dryck utan också från dåligt 
beteende som att bli arg, ljuga, svära eller vara elak.

Alla muslimer fastar under ramadan förutom:
• Sjuka
• Gamla som inte orkar fasta
• Resande
• Gravida och ammande kvinnor
• Små barn (barn börjar fasta på riktigt när de nått något som heter puberteten. 

Innan dess brukar en del barn prova på att fasta några timmar om dagen eller så!)

Ramadan 
Sawmu Ramadan

www.qamardesigns.se



Den femte och sista pelare är hajj, vallfärden till Mecka. 
Varje vuxen muslim ska göra vallfärden en gång i i livet, om man har råd 
och är frisk. 

När man har utfört vallfärden så renas man från alla ens synder, och man 
blir lika fri från synd som när man först föddes och var en nyfödd bebis. 
När man är på hajj gör man olika ritualer som profeter gjort tidigare på samma platser.

Mecka är en väldigt speciell plats, den bästa och heligaste platsen på hela jorden, 
där man kan samla på sig otroligt mycket belöning. 

En bön i moskén Mecka där Ka’bah finns är värd lika mycket som hundratusen vanliga böner!

När man är på hajj utför man olika ritualer och gör vissa saker, till exempel:

• Tawaf runt Ka’bah. Då går man runt Ka’bah 7 gånger. 

• Har på sig ihram-kläder. Dricker Zamzam-vatten.

• Saiy – då går man 7 gånger mellan kullarna Safa och Marwa.

• Står vid Arafah-berget och gör du’a.

Vallfärden
Hajj-ul-Bayt

Tälten i Mina

Vandring mellan 
kullarna Safa & Marwa

Ihram-kläder
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