
   ! Islam Muslimer:

Heliga platser/heliga byggnader:
Söndagar är mycket speciellt för muslimer, för att den dagen så går muslimerna till 
moskén och det är det muslimernas kyrka heter. Dem går även till moskén på fredagar. 
Det dem gör i moskén är att dem ber, alla riktar sig åt en slags vägg som sticker ut lite 
grann och den väggen kallas för nish. Innan muslimer går till moskén måste dem tvätta 
sig, eftersom att man måste vara ren när man ber i moskén. Dem tvättar armarna, 
fötterna, nacken, ansiktet och på några fler ställen och muslimerna gör det tre gånger. I 
moskén sitter alla muslimer på mattor som ligger över golvet. Dem har inte kyrkbänkar 
som kristna kyrkor har. Man får inte ha skor på sig i moskén.

Muhammed:
I den islamska tron har man Muhammed som profet. Muhammed är född i staden Medina 
och han dog i Mecka.

Muhammed! ! ! !      Detta är staden Mecka och det är i den där 
! ! ! ! ! !       kvadraten som Muhammed blev begravd i.

Mecca är en stad i Saudiarabien.

Matregler:
Man får inte äta rovdjur, kött från grisar, blodig mat och man får inte äta kött som har dött 
av någon annan slags anledning än av att den skulle slaktas. 

Heliga skrifter:
Muslimernas heliga skrifter heter Koranen.



Symboler:
Islams symbol symboliserar en halvmåne. Det är därför deras 
symbol är en halvmåne med en stjärna brevid.

http://www.google.com/search?q=islams

Ritualer:

Bröllop:

Före bröllopet brukar vänner och släktingar fira det blivande paret i sina respektive 
föräldrarhem. Vi kristna brukar ju vanligtvis ha så att bruden har möhippa och killen har 
svensexa. 

Efter det tar man bruden till vigsellokalen. Vigseln kan ske i en moské men även hemma. 
Bröllopet är oftast en enkel ceremoni, där det blivande paret inför sin gud förklarar att de 
hör ihop. Därefter läses Koranen (muslimernas heliga skrifter. Det behöver inte vara en 
präst det kan vara vilken muslimsk man som helst kan göra det. Bruden leds oftast in av 
sin far eller en bror. Inom kristendom brukar bruden gå in i kyrkan med sin far. Det är två 
muslimska vuxna män som är vittnen till vigseln. Före bröllopet måste bruden få ett 
kontrakt från mannen som hon ska gifta sig med, i det kontraktet så har mannen 
undertecknat där det står att han ska ge bruden en slags gåva och den gåvan är pengar. 

Efter vigseln går det nyblivna paret ut tillsammans. När de kommer fram till dörren gäller 
det att vara snabb och sätta sin fot över den andres. Enligt gammal tradition är det 
nämligen så att den som gör det först kommer att få makten i äktenskapet! 

Bruden ska helst ha en traditonell vit bröllops klänning. Ett muslimskt bröllop kan pågå i 
flera dagar. Gästerna har sina vackraste kläder. Enligt muslimsk sed ska kvinnornas kläder 
täcka armar och ben och de ska helst också ha en slöja över håret. 

Bröllopspresenterna, som ofta innebär att man skänker pengar, lämnas till brudparet när 
bröllopsfesten är över. Inom kristendom lämnar vi (kristna) vanligtvis presenter/gåvor till 
det nygifta paret. Bröllopsfesten ska vara så storslagen som möjlig med många gäster, 
sång och dans och mycket mat och dryck, men inte alkohol och en inte heller en stor 
bröllopstårta. 

http://www.google.com/search?q=islams
http://www.google.com/search?q=islams


Dop:

När ett barn föds är glädjen stor. En muslim ser sitt barn som en väldigt stor gåva och ett 
förttroende från gud. Dopet är vanligtvis sju dagar efter barnet fötts. Både släktingar och 
vänner kommer på dopet och det håller hus vanligast i föräldrarnas hus. Efter så kallad 
prästen viskat en sak i barnets öra så har föräldrarna en stor fest för lilla nyfödda barnet.

Begravning:  ! ! ! ! ! ! ! ! ! !     
Kremering är förbjuden i Islam. Det är också förbjudet att öppna en muslimsk grav och 
flyttning av gravsatt stoft kan komma ifråga endast i speciella fall. För muslimer är 
samhörigheten mellan deras gravplatser av stor betydelse. Hur begravning skall ske, är 
också noggrant reglerat inom Islam. Dessa förhållanden har lett till att det bland muslimer 
finns starka önskemål om egna begravningsplatser. Det finns särskilda regler för hur 
graven skall grävas och hur den döde skall placeras där.

De fem pelarna:

Dem fem grundpelarna har ett syfte och det är att dem ska stärka banden mellan de 
troende och gud.

Första pelaren:! ! ! ! ! ! ! ! ! !                        
Det är den viktigaste av dem alla fem. Den kallas för bland annat trosbekännelsen eller 
Shahada. Shahada betyder vittnes börd på Arabiska. Barn vars föräldrar är muslimer 
behöver inte avlägga vittnesbörden, för att betraktas som muslim. 

Andra pelaren:! ! ! ! ! ! ! ! ! !                   
Andra pelaren heter salat på Arabiska. Den andra pelaren är bönen den innebär att man 
ska be 5 gånger om dagen. Innan man ber så måste man tvätta sig tre gånger i ansiktet, 
fötterna, armarna, nacken och på några fler ställen. Det finns också något som kallas för 
torrtvätten och det innebär att om man inte har vatten så tvättar man sig med en sten. 

Tredje pelaren:! ! ! ! ! ! ! ! ! !          
Den tredje pelaren är Vallfärden och den menas att man ska åka till Mecca och be minst 
en gång i livet (där profeten Muhammed är begravd. 
! ! ! ! ! ! ! !                

Fjärde pelaren:! ! ! ! ! ! ! ! ! !        
Under en hel månad får muslimerna varken dricka eller äta när solen skiner, det menas 
med att dem får inte äta eller dricka under dagarna i en månad, men på kvällarna får dem 
äta hur mycket dem vill och det gör dem. Om man är gravid, sjuk eller ett barn så får man 
inte fasta. Man gör det för att man ska tänka på hur de fattiga har det.



Femte pelaren: ! ! ! ! ! ! ! ! ! !           
Den femte pelaren kallas för zaket på Arabiska. De muslimer som har råd ska ge en gåva 
till de fattiga varje år. Man brukar säga att gåvorna ska gå till välgörande ändamål.

! ! ! ! ! ! ! !                   

Andra saker:

Det finns ca 1,3 miljarder muslimer i världen. Halam är ett Arabiskt ord och det betyder 
något som inte är tillåtet. Islam är ett Arabiskt ord som betyder underkastelse och ordet 
muslim betyder den som underkastar sig.  


