Islams fem pelare
Islam kräver av sina anhängare, inte bara att tro på vissa saker men också att utföra vissa
arbetsuppgifter. I det här avsnittet kommer vi att behandla de uppgifter som hänför sig till
att tillbedja Gud.
Tillbedjan av Gud, i en eller annan form, är gemensam för alla religioner i världen. Syfte
att tillbedja Gud i Islam är att framkalla Hans hjälp och vägledning i att leda ett
meningsfullt liv i denna värld, och att förvärva Hans egenskaper.
När vi prisar en sak, vill vi förvärva den och uppskatta dess attribut. Att Prisa Gud är att
uppskatta Hans egenskaper och väcka en önskan att förvärva dem. Att vara barmhärtig när
situationen så kräver, att vara bestämd när situationen erfordrar. Den Helige Profeten
sade: "Skapa i er Guds egenskaper". Enbart recitation av Guds beröm av tungan, alltså
inte tillräckligt.
I vidare bemärkelse, är tillbedjan lyda Gud. Olika rituella dyrkar beskrivs nedan är bara
medel för att utbilda själen och disciplinera sig själv. De fem grundläggande akter av
tillbedjan i islam är:
1. Trosdeklaration
2. Bön
3. Fasta
4. Pilgrimsfärd
5. Zakat
Nu, en efter en, kommer vi att studera dessa olika former av tillbedjan.

1. Trosdeklaration
Det första steget mot genomförandet av tron i islam är att förklara den. Deklarationen av
tro eller Kalima bär i sina två korta meningar islams essens:
"Det finns ingen värdig tillbedjan förutom Gud
Muhammed är Guds sändebud "
Reciterande av denna Kalima kännetecknas som ett bevis på konverterring till den nya
tron, nämligen Islam.
2. BÖN
Det finns två typer av bönen i islam: Du'a eller tyst bön, åberopar Guds hjälp, och Salat
eller den rituella bönen. I det här avsnittet kommer vi att behandla främst Salat.

Den utförande av Salat var en plikt som ålades på den helige profeten och hålla upp
Bönen är oftast upprepade föreläggande i den heliga Koranen.
I Islam är ingen dag som reserverats enbart för bön såsom sabbaten (lördag) för judarna
och söndag för de kristna. För muslimer är bönen som en del av vardagen. Det är en bön i
morgonen före soluppgången, en annan strax efter middag och tredje på eftermiddagen,
fjärde strax efter solnedgången, och en femte senare på kvällen. Namnen på dessa fem
dagliga bönerna är följande:
Fajr Bön på morgonen före soluppgången
Zuhr Bön i tidig eftermiddag
Asr Bön sent på eftermiddagen
Maghrib Bön strax efter solnedgången
Isha Bön senare på kvällen

3. FASTA
Den tredje akten av dyrkan i islam är fasta under den muslimska månaden Ramadan, får
observeras av alla vuxna muslimer som kan. Fastan börjar före gryningen och fortsätter till
solnedgång. Under denna period får en muslim inte äta eller dricka något och avstår från alla
vulgärt språk eller handling. Fastande i en eller annan form har utövats av nästan alla
religioner. Syftet med fastan i islam sammanfattas nedan:
genom att fasta en muslimsk lyder Guds befallning som är en motivering för fasta i sig
fastan är att en mini offra sina fysiska behov som gör att man mår bättre andligen
erfarenhet visar att andra tillbedjanden som dua och Salat blir roligare och andligen mer
fördelaktigt, när man fastar
det är genom fasta som vi får kännedom om hur de hungriga och fattiga människor i världen
känner verkligen
av rent medicinska skäl, fasta är en utmärkt aktivitet och en bra träning för kroppen system
Personer som antingen är sjuka eller på resa, är undantagna från fastan i Ramadan. De måste
dock göra upp dessa fastan vid ett annat tillfälle. De människor som är kroniskt sjuka eller för
gamla för att hålla fastan är tillåtet att mata en fattig människa för varje fasta som de missar.
Muslimer, som inte är undantagna enligt ovan, får fasta under 29 eller 30 dagar senare.
Fastan börjar med observation av Ramadans nymåne och slutar med anblick på den nya
månen av månaden Shawwal.
Bortsett från den obligatoriska fastan i månaden Ramadan kan en person hålla frivilliga fastan
som helst han önskar så länge dessa fastar inte påverkar hans normala arbetsuppgifter.

4. PILGRIMsfÄrd
Den fjärde akten av islamisk tillbedjan är att göra Hajj eller pilgrimsfärd till Mecka. En
muslim måste utföra denna pilgrimsfärd minst en gång under sin livstid om ekonomiska och
politiska förutsättningarna är gynnsamma. Tyngdpunkten i denna pilgrimsfärd är Kaba, som
byggdes av profeten Abraham cirka 4000 år sedan. Idag står Kaba i mitten av en stor gård
Masjid al-Haram eller den Heliga moskén. Gård Masjid al Haram innehåller, förutom Kaba,
den Maqam-e-Ibrahim (Abrahams plats) och källa Zamzam.
Hajj utförs under den muslimska månad Dhul Hijjah som kommer två månader efter högtiden
Eid al Fitr. De olika ceremonier av Hajj inkluderar:
(i) Att gå in i läget för Ihram genom att bära endast två sömlösa vita lakan. Detta görs av
pilgrimerna när de når vissa avgränsade platser nära Mecka.
(ii) Att säga att talbiyah börjar vid den plats där kläs Ihram. Talbiyah består i att säga högt
följande:
"Här kommer vi, o Gud, här kommer vi, ingen kampanjon har Du, här kommer vi. All beröm
och välsignelser tillhör Dig och allt Konungariket också, ingen kompanjon har Du, här
kommer vi."
(iii) När du går in Mecca, vallfärdare utför den första ”tawaf” som består av att gå runt Kaba
sju gånger i en moturs riktning.
(iv) Efter genomgången tawaf, vallfärdarna utför ”sa´y” som består av att löpa mellan de två
små kullarna Safa och Marwa i närheten av Kaba. Dessa är de två kullar där Hajirah sprang på
jakt efter vatten när profeten Abraham var tvungen att lämna henne där på Gudomlig
befallning.
(v) Efter att ha utfört ”sa´y” flyttar vallfärdarna till Mina, en slätt som ligger cirka 6,5 km
öster om Mecka, för att övernatta där.
(vi) Nästa morgon, pilgrimerna lämnar för slätt av Arafat som ligger cirka 14,5 km sydost om
Mecka. De kommer dit vid eftermiddag, utför den kombinerade Zuhr och Asr Böner och
lyssnar på en predikan från imamen. Vallfärdarnas vistelse i slättet Arafat varar bara till
solnedgången. Detta är samma slätt där profeten Muhammed levererade sitt avskedstal.
(vii) Efter solnedgången lämnar vallfärdarna Arafat och kommer till en plats kallad
Muzdalifah. I den heliga Koranen, det här stället kallats al Mash'ar al Haram, den Heliga
Monument. Vid ankomsten i Muzdalifah, utför vallfärdarna deras kombinerade Maghrib och
Isha Böner och övernattar där. På morgonen, efter att ha sagt Fajr bön, återvänder vallfärdarna
till Mina återigen.
(viii) Vallfärdarna kommer till Mina den tionde dagen av Dhul Hijjah. Detta är den mest
sysselsatta dagen på pilgrimsfärd. Den första ceremoni som utförs vid Mina är att kasta små
stenar eller ”ramy al jimar”. I denna ceremoni pilgrimerna kastar stenar på tre pelare i en
symbolisk handling att slå djävulen.
(ix) Den tionde dagen av Dhul Hijjah är också den dag då vallfärdarna offrar sina djur. Denna

dag firas också över hela den muslimska världen som den festliga dagen av Eid al Adha.
(x) Efter offrandet får pilgrimerna sina huvuden rakade eller sitt hår klippt. Efter detta får de
klä av Ihram och får bära deras vardagliga kläder.
(xi) Klädda i sina vardagliga kläder utför vallfärdarna en annan ”tawaf” av Kaba. Detta tawaf
kallas tawaf -e- ziarat.
(xii) Före den tionde dagen av Dhul Hijjah slutar, pilgrimerna utför en annan ”sa´y” mellan
kullarna Safa och Marwa.
(xiii) Efter detta kommer vallfärdarna tillbaka ännu en gång till Mina där de stannar till den
tolfte eller trettonde Dhul Hijjah. Under dessa två eller tre dagar fortsätter vallfärdarna att
utföra ceremonin ”ramy al jimar” eller stenkastningen.
(xiv) På eftermiddagen den tolfte Dhul Hijjah (eller den trettonde) återvänder vallfärdarna till
Mecka för den sista ceremonin på pilgrimsfärd. Ceremonin består av farväl tawaf av Ka'ba
varefter hela pilgrimsfärd är klar och pilgrimerna är fria att gå vart de vill.
Även om inte en del av den föreskrivna pilgrimsfärd, många vallfärdare fortsätter till Medinah
och besöker Masjid al Nabvi eller Profetens moské. Det var i en del av denna moské som
profeten Muhammed blev begravd.
Medan Hajj får endast utföras under den fastställda datum för månad Dhul Hijjah ett lägre
Pilgrimage kallas Umrah får ske individuellt när som helst under året.

5. Zakat (OBLIGATORISK ALMS med föreskrivna Tarriff)
Barmhärtighet gentemot mannen, i vidaste bemärkelse, är en hörnsten i det islamiska
samhället och ett ständigt tema i Koranens läror. Det finns två typer av
välgörenhetsorganisationer i Islam: det obligatoriska och frivilliga. Den obligatoriska
välgörenheten kallas Zakat medan frivillig välgörenhet kallas Sadaqah.
Begreppet Zakat var inte helt nytt för islam, liknande allmosor ge hade varit ålagda på
israeliterna och de kristna också. I Islam tar Zakat formen av en föreskriven bidrag baserat på
en persons förmögenhet och inkomst. Storleken på bidraget varierar med typ av egendom,
men på ett genomsnitt till två och en halv procent av det totala värdet. Behållningen av Zakat
är tänkt att användas till:
lindra fattigdom och nöd
hjälpa de skuldsatta
ger komfort och bekvämlighet för resenärer
ge stipendier till studerande
ge lösen för krigsfångar

för spridande av Islamsbudskap
möta kostnader för insamling av Zakat
annat till nytta för samhället
Zakat är därför en plikt ålagda av Gud till gagn för samhället som helhet. Medan å ena sidan
är dessa bidrag till välgörande ändamål för att tillgodose behoven i samhället, å andra sidan
renas hjärtat från själviskhet och girighet genom att ge i Guds namn.

