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Islams fem søyler  

I et hus er det søyler. Akkurat som stolper som holder huset oppe. Islam har 

fem søyler, de religiøse pliktene som pålegges enhver voksen muslim, som 

holder troende oppe.  Disse pliktene pålegges begge kjønn. 

1 Trosbekjennelsen (shahada). Shahada er den islamske trosbekjennelsen - 

«Det er ingen Gud uten Allah, og Muhammad er hans profet (rasul).» 

2) Den rituelle bønnen (salah). Salah er en religiøs plikt for alle troende. Den 

rituelle bønnen er omtalt i Koranen, i hadith-litteraturen, og behandlet i 

rettslitteraturen 

3) Den rituelle avgiften (zakat). Zakat er en obligatorisk plikt for folk som har 

råd til det, rituell avgift eller skatt som omtales i Koranen. Og innebærer at den 

troende plikter å gi 2,5 % av sitt årlige overskudd til gode formål. Hvis muslimer 

har mer enn en gitt mengde gull eller sølv smykker så må de betale zakat på det 

også. Zakat betales direkte til fattige og trengende. 

4) Ramadan/Fasten (sawm).  Sawm betyr å faste. Det betyr at de kan ikke spise 

fra daggry til solnedgang.  Ramadan feires hvert år i den niende måned i den 

muslimske kalenderen. 

5) Pilegrimsferden til Mekka (hajj). Hajj er obligatorisk pilegrimsferd til Mekka 

for de som har midler (finansielle) eller helse til det. Pilegrimsferden feires 

hvert år i den tolvte måned i den muslimske kalender. 
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Ramadan/ fastemåneder 

Ramadan er den muslimske kalenderens niende måned. 

Ifølge troen var det under ramadan at profeten Muhammed mottok sin første 

åpenbaring. Siste ti dager annen hver dag i ramadan (dvs. den 21. 23. 25. 27. og 

den 29.) er det Sabeqadar/ lelatulqadar. En av de dagene mener muslimer at de 

fikk koranen men 27. dagen er autentisk. 

I fastemåneden skal friske, voksne muslimer avstå fra mat, drikke, sex, røyking 

og krangling fra soloppgang til solnedgang. 

Fasten er ingen plikt for barn, pluss at kvinner som er gravide, har 

menstruasjon, nettopp har født eller ammer er fritatte. Også syke, gamle eller 

folk på reise er fritatt. 
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Hensikten er å føle ydmykhet, medfølelse og takknemlighet gjennom fysisk, 

moralsk og åndelig disiplin. 

Siden den islamske kalenderen følger månefasene, kommer ramadan til ulike 

tider hvert år. Muslimske måneder har 29 eller 30 dager derfor kommer 

ramadan i forskjellige årstid. Alle muslimer i er vant til å faste i alle slags vær og 

tid. For eksempel om vinteren har man korte dager og om sommeren har man 

lange dager. 
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Id al-fitr  

Id al fitr blir ofte bare kalt id eller eid. Det er en muslimsk høytid som markerer 

slutten på fastemåneden ramadan. Den blir feiret med bønnesamlinger, 
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gjestebud med åpen hus hvor man besøker hverandre og serveres masse god 

mat.  

Man tar på seg nye klær. Jentene pynter sin hendene med henna maling. Barna 

får gaver eller penger som kalles for idi, og det er stor dag for dem. 

Det er vanlig å besøke gravsteder og gi gaver til hverandre. 

I forbindelse med Id festen betaler man obligatorisk fasteavgift som kalles zakat 

al-fitr for hvert familie medlem. I år var det 50 kroner pr person. Avgiften skal 

gå til de trengende. Den må ikke forveksles med Zakat.  

De troende takker Gud for at han gav dem styrke til å gjennomføre fasten. Id 

feiringen tar til ved solnedgang på siste dagen i ramadan/ faste måneder. 

Festen varer tre dager. 

 

Spørsmål til teksten: 

• Hvor mange søyler er det i Islam og hva menes med dette? 

• Skriv litt om de fem søylene? 

• Hvilke måned i muslimske kalender har ramadan? 

• Hvor mange dager er det i muslimske kalender? 

• Hvorfor faster muslimer i Ramadan? 

• Hvem fikk Quran i ramadan? 

• Hva er det viktigeste å gjøre i ramadan? 

• Hva forventer muslimer etter ramadan? 

• Hva er id/ eid? 

• Hva gjør muslimer på id dagene? 

 


	Islams fem søyler
	Ramadan/ fastemåneder
	Id al-fitr
	Spørsmål til teksten:




