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KAPITEL 1  
ALLAH är En ! (Al-Ahad)  
 
ALLAH är En.    Han är den ende Guden.  
ALLAH föddes inte.   Han kommer inte att dö.  
Han har ingen far.   Han har ingen mamma.  
Han har ingen fru.   Han har inga barn.  
Han är En och ensam.   ALLAH är En.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALLAH är En ! 
 
 



 
 

  
ALLAH behöver inte någons hjälp.  
Man behöver äta.  
Man behöver dricka.  
Man behöver sova.  
Man behöver vila.  
ALLAH äter inte.  
ALLAH dricker inte.   

 
ALLAH ger oss för  att äta.  
ALLAH ger oss för att dricka.  
 

 

 

 

 

 

ALLAH behöver inte vila.  
ALLAH behöver inte sova.   
  

 

 

 



 

A. Fyll i följande meningar.  

LLAH är ____________.  
 
A
Han är den Ende __________
ALLAH var inte _____________
Han kommer inte _______________

 

_.  
_.  

__.  

 

 

  

 
 



 

KAPITEL 2  
ALLAH är Skaparen (AL-Khaaliq)  

 
ALLAH gjorde allting.  
Han gjorde allt från ingenting.  
En gång fanns det ingen himmel.  
En gång fanns det ingen jord.  
En Gång fanns det inga blommor.  
När det inte fanns några djur.  
När det inte fanns några fåglar.  
 
 

 

ALLAH gjorde allting.  
Han gjorde himlen.  
Han placerade solen på himlen.  
Han placerade månen i himlen.  
Han placerade stjärnorna på himlen.  
Han skapade jorden. 
Han gjorde bergen.  
Han gjorde floderna.  
Han gjorde haven.  
  
 



Han gjorde växterna.  
Han gjorde de höga träden.  
Han gjorde blommor av varje färg.  
Han gjorde alla sorters djur:  
stora elefanter, tigrar, lejon, hundar 
och kattungar!  
Han gjorde de fåglar som flyger  
högt i himmlen.  
 
Vilken underbar värld ALLAH har skapat.  
Och tänk ! ALLAH gjorde allting ur ingenting!  
Finns det någon som kan göra saker ur ingenting?  
Vad kallar vi det när ALLAH gör saker och ting ur intet?  
Vi kallar det "Skapa"!  

 

   

 

 

 

 



 
Vem har gjort allt utan att använda något? 
ALLAH ! 
ALLAH kan skapa. Ingen annan kan skapa!  
Man bygger hus och allt som finns i den.  
Man gör allt av trä, metall och andra saker,  
Saker som ALLAH redan har skapat.  
Låt oss tacka ALLAH för allt det underbara  
han skapade för oss.  
 
Säg efter mig!  
AL-HAMDULILLAHI RABBIL-AALAMEEN!  
(Lov och pris tillkommer ALLAH, världens Herre.)  
 
A. Fyll i följande meningar.  
ALLAH gjorde allting.  
Han gjorde allt från :__________.  
Han satte ____________ i himlen.  
Han har skapat de höga___________.  
Han skapade_________ av varje färg.  
 
B. Svara på följande frågor.  
1. Vad kallar vi det när ALLAH gör saker och ting ur intet?  
 
2. Vem skapade dig?  
 

 



KAPITEL 3  
ALLAH är livgivaren (Al-Muhyee)  
 

Varifrån kom kycklingen ?  
Det kommer från ägget.  
Vart kom ägget ifrån?  
Den kom från en höna.  
Varifrån kom en höna ?  
ALLAH gjorde det ur ingeting !  
Var hittar du ett äpple ?  
Den växer på ett äppelträd.  
Varifrån kom äppelträdet?  
  
ALLAH skapade ur ingenting !  
 

Ni kan fråga dessa frågor varandra  
om alla saker och försöka ge ett svar. 
  
Detta kommer att visa att allt har  
en början, och allt har ett slut.  
 
 

 

 

 



Men så är det inte med ALLAH.  
Han har ingen början.  
Han har inte något slut.  
 
ALLAH är den levande.  
ALLAH är givaren av livet.  
 
 
När man tittar på himlen, solen, månen  
och stjärnorna, vem tänker du på då ?  
 
När du ser träd och berg, fåglar och djur, fisk och hav, vem 
tänker du på då ?  
 
ALLAH skapade Adam.  
Adam var annorlunda från djur och växter på många sätt.  
Adam var en man.  
Han var den första människan.  
Vi människor är annorlunda från växter och djur.  
Växter kan inte prata.  
Men Adam kunde göra dessa saker.  
ALLAH gav honom gåvan av tal.  
Han gav honom sinnet som gåva att tänka med.  
ALLAH är givaren av livet.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vem gjorde hela världen?  
ALLAH gjorde vackra jorden.  
Han fyllde jorden med många vackra saker.  
 
A. Fyll i följande meningar.  
1. Allting har en _________, så allt har en ________.  
2. Men inte så med ____________.  
3. ALLAH är L ____________.   
4. Det är ALLAH som ger oss L_______.  
 
 
B. Svara på följande frågor.  
1. Skriv ner tre saker du kan göra men växterna kan inte.  
 
2. Vem har gett oss alla dessa gåvor ? 



KAPITEL  4  
ALLAH är allt hörande (As-Samee’)  
 
ALLAH skapade oss.  
HAN skapade världen och allt i den.  

 
ALLAH  är allsmäktig !   

  
Han skapade oss.  
Han Vägleder oss.  
Han ger oss mat.  
Han ger oss dricka.  
 
När vi är sjuka, är det han som botar våra sjukdomer.  
Han ger liv.  
Han orsakar död.  
Han förlåter våra misstag.  
Han hör våra böner.    

 
 

Och hur väl  ALLAH  hör !!!!!!!!! 

 Subhan ALLAH ! 
 
 

 



JA ! ALLAH hör allt, oavsett om vi säger det tyst eller högt. 
Han hör även den tysta rop i hjärtat. 
Han hör även en viskning. 
Han hör våra böner, även om vi inte använder några ord. 
Han ensam har befogenhet att höra oss så underbart. 

 

 
 
Ingen annan kan höra som ALLAH gör!  
ALLAH hör oss, han hör allt.  
Han är så underbar att Han hör alla människor i världen vid 
samma tidpunkt.  
Vi kan be till ALLAH i våra fem dagliga böner.  
 
 
Men det är underbart att be till honom när som helst på dygnet.  
Vi kan be till honom i våra sängar.  
Vi kan be till honom i våra bilar.  
Vi kan be till honom var vi än är!  
Du kan be till honom att göra ditt dagliga arbete lätt.  
Du kan be till honom för att få dig ur dina bekymmer och 
problem.  
 

 



Du kan be till honom att göra  
dina önskningar gå i uppfyllelse.  
Fråga honom om hjälp.  
Fråga bara honom om hjälp.  
Du kan be honom om hjälp tyst  
eller högt. Han hör allt hela tiden.  
Och hur väl ALLAH hör !!!!!!  
 
ALLAH kan höra oss, även vi ens rör våra läpparna.  
HAN  är AS-SAMEE’ "!!!!!! 

  

Att tro på Honom är en del av vår 
Iman.  
 

 

 

A. Tänk och slutför hela meninger ! 

1. ALLAH är allt hörande, Han är __________.  
2. ALLAH kan höra oss, är Han allt_________.  
3. Fråga bara ALLAH om_________________.  
4. Vem svarar vår bön? ___________________. 
5. Att ha _____ i ALLAH är en del av vår Iman.  
6. Vi kan be till ALLAH när som helst på dygnet och   ____.  
 

 



Kapitel 5  
’IMAN’ – (Tron av en muslim !) 
 
Iman är ett arabiskt ord.  

Det betyder tro.  
Tron är kompletta lita på någon.  
Det betyder att om du har förtroende för 
någon,  
tror du på honom av hela ditt hjärta,  
och du inte har några tvivel om det.  
 
Kom ihåg tvivel och tro är två motsatta saker.  
Att tro är ett tillstånd där hjärtat accepterar sanningen.  
Hjärtat tror på sanningen, läppar och tunga förklarar 
sanningen, och lemmar utföra vad sanningen kräver.  

Tro (Iman) är ljus !  
Tvivel  är mörker ! 

En muslim måste ha tro(Iman) i :- 
1. ALLAH  
2. Hans änglar  
3. Hans Böckerna   
4. Hans Budbärare  
5. Domedagen  
6. Öde  (Att allt bra eller dåligt kommer från ALLAH).  
 
 



A. Skriv svar på följande frågor  

1. _______  är ett arabiskt ord. Det betyder tro.  
2. Tron är kompletta ____________ i någon.  
3. Iman är ___________ och Tvivel är mörker.  
4. ___________ och tunga förklara sanningen.  
5. En muslim tror på _____________ dag.  
6. Tvivel och _________ är två motsatta saker.  
7. Allt bra eller dåligt kommer från _________.  
 

 

 

 

 

 

B. En muslim har tron i.  
1.    A ________________.  
2.   Hans Ä____________.  
3.   Hans Bö___________.  
4.   Hans Bu___________.  
5.   ________ dag.  
6.  Ö______.  
 
 



Kapitel  6 
ALLAHs Budbärare    
 
Under normala förhållanden,  
ALLAH talar inte med mäniskor 
direkt.  
Han säger inte var och en av oss  
för sig att göra detta och inte göra det. 

 
 
ALLAHs sätt att berätta för oss att 
göra saker eller inte göra dem är 
genom Hans profeter och sändebud. 
Han väljer en person att ta emot 
Hans budskap. Den person som tar 
emot detta budskap blir ALLAHs 
sändebud. 

 

ALLAH sänder sitt budskap till profeterna genom Ängel 
Gabriel (A.S). Alla profeterna kom med en gemenskap 
budskap som var :- La ilaha ill ALLAH !  

 

  

 



 

Då Budbäraren ger detta budskap till människor. ALLAH 
sände profeter och sändebud till olika människor vid olika 
tidpunkter.  

De talade med människor i ALLAHs namn och väglede dem. 
Profeterna och ALLAHs budbärare var män.  

Första profeten Adam (A.S). 

 
Den sista Profeten var profeten Muhammed (frid över honom). 
 

Några andra kända profeter var:- 
1. Nuh (A.S) 
2. Ibraaheem (A.S) 
3. Isa (A.S) 
4. Ishaq (A.S) 
5. Musa (A.S) 
6. Dawood (A.S) 
7. Yusuf (A.S) 
8. Ya'qub (A.S) 
9. Yahyaa (A.S) 
10. Haroon (A.S) 
11. Loot (A.S) 
12.Iliya (A.S) 
13.Zakariya (A.S) 
14.Yunas (A.S) 



15.Ayub (A.S) 
 
A. Fyll i följande meningar. 

 
1. ALLAH sänder sitt budskap till Profeterna genom Ängel 
__________ . 
 
2. ALLAH sände profeter och sändebud till olika __________ 
på olika _________. 
 
3. Första Profeten var _______________. 
 
4. Den sista Profeten var ___________    . 
 
 
B.  Nämna några av profeternas ALLAH valde för vägleda 
människor. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kapitel 7  
Änglarna ”Malaika”  
 
Det arabiska ordet för ängel  
är Malak. Och om det är många  
änglar då är de ”Malaika”.  
 
ALLAH skapade änglarna.  
Han skapade dem precis som Han skapade människan och allt 
annat. 
Änglarna  är gjorda av ljus.  
Vi kan inte se dem, men vi vet att de finns! 
Men Hur vet vi det !!!!!! ??????? 
”Profet Muhammed (frid över honom) berättade det.”  
 
Änglarna är ALLAHs tjänare. De lyder honom hela tiden. 
Änglarna själv har ingen makt att vara olydig mot ALLAH.  
 

ALLAH ville mäniskor att lyda honom, så 
därför HAN skickade Ängel Gabriel (AS) 
till profeten Muhammad (frid över honom).  
 Ängeln Gabriel sade till profeten (frid över 
honom) vad ALLAH ville att vi mäniskor 
ska göra.  
 



 

ALLAH skickade koranens vers genom Gabriel (AS) till 
Profeten Muhammed (frid över honom). Det var Ängel Gabriel 
(A.S) plikt.  
 
ALLAH sände Ängel Gabriel (AS) till många profeter innan 
profeten Muhammed (frid över honom).  
 
Det finns många änglar. Olika änglar gör olika arbetsuppgifter.  

Ängeln Gabriel (A.S) är en av dem.  

Var och en av oss har två änglar som stannar kvar vid oss hela 
tiden.  

De lämnar aldrig oss, och de skriver ner allt vi gör och säger!  

De skriver ner goda och dåliga insatser.  
Mikaa’eel,  Israafeel, Ridhwan är också några av änglarna.  

Som  muslim tror man  på alla ALLAHs änglar.  
 Skriv svar på följande frågor.  
1. Vad är det arabiska ordet för änglar? ______________. 
2. Vem skapade änglarna? _______________________. 
3. Vad är änglar gjorda av? _______________________. 

 

 
En muslim tror på ängeln, även om han inte kan se dem. 

 



 

Kapitel  8  
ALLAHs Böcker  
 
ALLAH sände profeter för att vägleda människor.  
ALLAH sände vägledning till oss genom Hans profeter. 
Denna vägledning av Gud kallas ”Wahi”.  

et svensk ordet för ”Wahi” är budskap. D 
Budskap,är sätt att göra något känt för någon. 
Wahi (Budskapet) är en gåva av Gud till människan. 
Vem hämtade denna ”WAHI”  till profeter ?  
Det var Ängel Gabriel (AS) som hämtade”Wahi” 
 till ALLAHs profeter.  
 
Dessa var ALLAHs budskap.  
Dessa meddelanden har samlats i form av böcker.  

Den Qura'an talar om fyra sådana böcker.  
Dessa fyra böcker är:  
1. Den Suhuf som gavs till profeten Ibraaheem (AS).  
2. Den Zaboor som gavs till profeten Daawood (AS).  
3. Den Tawraah som gavs till profeten Musaa (AS).  
4. Den Injeel som gavs till profeten Isaa (A.S).  
5. Koranen som gavs till profeten Muhammed (frid över  
honom).  
 

 



Alla dessa böcker hade samma budskap ”Tawheed”, att det 
finns ingen gud utom ALLAH.  

 
Vad hände med dessa böcker?  

 
Undantag för Koranen, försvann alla andra böcker eller ändras 
av människor. Idag ursprungliga orden av dessa förlorade 
böckerna inte finns, men vi tror fortfarande att ALLAH sände 
dessa böcker. Vi har nu Koranen bara. Koranens ord är 
originala eftersom de kom till sista Profet  Muhammed (frid 
över honom).  
 
ALLAH har skyddat Koranen i dess ursprungliga form.  
Det är en del av vår tro att ha tro på Koranen.  
Koranen är den sista och slutgiltiga gudomliga boken, och 
ingen annan bok kommer att avslöjas av ALLAH igen.  
   
 
A. Samla ihop rätt Profet med rätt Bok !  
 
Böcker   Profeter  
Tawraah  Isa (AS)  
Koranen  Dawood (AS)  
Injeel   Musa (AS)  
Zaboor   Ibraaheem (AS)  
Suhuf   Muhammad (frid över honom)  



 
 
B. Fyll i följande meningar.  

 
1. Vägledning från ALLAH till profeterna kallas _______.  
 
2. Det var ängel ________ (AS) som hämtade ”wahi” till 
ALLAHs profet.  
 
3. Koranen gavs till profeten ________(frid över honom).  
 
4. Undantag för Koranen, har alla andra böckerna 
____________ eller ____________ av människor. 
 
5. ALLAH har skyddat ______________ i sin ursprungliga 
form.  
 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 9  
BISMILLAH !  ( i ALLAHs namn ) 

 

 

 

 

 

 

I ALLAHs namn, Den nåderike, Barmhärtiges !  
(Bismillaah Hirahma Niraheem) Är en Aayah (vers) i Koranen.  
Varje sura i Koranen förutom nionde Sura (At-Tauba), börjar 
med Bismillaah Hirahman Niraheem.  

 
Profet Muhammed (frid över honom) sade 
att allt bra som vi ska börja göra, vi måste 
börja med säga ”Bismillaah”. 

Om vi gör så, då kommer ALLAH öka det 
goda i det arbetet och välsigna det. Vi       

måste säga Bismillaah innan wudhu, innan 
vi dricker något, Innan vi äter någonting, När vi öppnar dörren 
till vårt hus, innan vi ska sova, innan vi ska sitta eller stå, innan 
vi sätter på våra kläder eller skor, när vi lämnar våra hus, och 
när vi sätter oss i bilen eller stiger på bussen.  
 



Vi bör också säga det innan vi börjar äta, men om vi glömmer 
att säga det i början, då måste vi säga  

”Bismillaah FI Awalehi wa Akhirih” när vi minns. 

 

 Kort sagt !  Vi måste göra till en vana att säga Bismillaah 
innan vi börjar göra alla goda saker. 
 

 

 dygder.  
 

A.

Säger Bismillaah har stora

 Svara på frågor.  
 
1. Varför ska vi säga Bismillaah innan vi börjar göra 
n
 
 
 
2
b
 
 
 

ågot?  

. Vilka saker tycker ni att vi ska säga Bismillah innan vi 
örja göra dem ?  

 
 

 

 



Kapitel  10  
I
 
SLAMs Fem Pelare   

Islam bygger på fem pelare.  
Grundläggande uppgifter av muslim kallas för  
pelarna.  
De fem grundpelarna i  islam är :- 

1. ”Ash-Shahaadah” (Försäkran om tro : 
”Laa ilaha illa-ALLAH, Muhammadur-Rasoolullaah”  (Det finns 

m ALLAH och Muhammed är hans 
udbärare)  

2. ”Salah”: Den obligatoriska bönen  

kah till de  
ttiga och de som är i behov).  

. ”Sawm”: Fastan under månaden Ramadan.  

er 
för att utföra 

ajj, (om man kan göra det).  

ingen gud värd  
att dyrka uto
b
 

(Muslimer ber fem gånger  varje dag.) 

3. ”Zakah”: Betalningen av rena avgifter  
(Alla rika muslimer måste ge Za
fa
 
4

 

5. ”Hajj”: Pilgrimsfärden. En muslim besök
Ka'bah minst en gång i sitt liv 
H
 



Dessa grundläggande uppgifter är kända som de fem 
grundpelarna i islam. En byggnad som har fem pelare kommer 

cepterar att ALLAH profeter 
är fr Muhammad (frid över honom) är 
ALL

. Söka ord bland de  
,  SAWM  

      A    W    M    M   G    D    O    H    Q  
 A    Q  

att stå fast. Om alla muslimer gör dessa fem saker bra, kommer 
islam vara fast.  

En muslim är en som lyder ALLAH i allt. Han accepterar och 
tror att Gud existerar, och att Han är en. Som har inga föräldrar 
och har inga barn heller.  Och ac

om ALLAH och profet 
AHs budbärare och tjänare. 

A
HAJJ,  SHAHAADAH, SALAH, ZAKAH
 
D     W    Q    M    L    K    H    Y     Z    T  
S      S     H     A    H    A    A    D    A    H  
Q     A     O    N     Z     J     J    U     K    R  
N      L      I     B    X    H    J     I      A    E  
S
G     H     T     V    C     F    S     P   
 
B. Koppla ihop med passande :- 
  
Att säga ”La illa Ha illal ALLAH  Salah  
Att be fem gånger om dagen   Hajj  
Ge pengar till de m e  Sawm  m so  behöv r det 
Fastan under månaden Ramadan  Shahaddah  
Besöka Ka'bah    Zakah  
 



Kapitel  11  
Al-Masjid (moskén)  
 

En moské är en plats där muslimer 
ber fem gånger om dagen.Det 
arabiska ordet för moskén är 
”Masjid”. När det är dags för Salah 
(bön), det mu'adh-dhin ropar ut 
adhaan från moskén. 

  

 

 

Den adhaan är en uppmaning till bön. Vissa moskéer är små. 
Vissa moskéer är mycket stora. Om du går till en moské, hittar 
du tvagningplats  på ett ställe. Där finns många vattenkranar 
och dessa vattenkranar är för att göra Tvagning(Wudu) innan 
vi börjar be.  

När vi ska gå in i moské, då går man med höger fot först, och 
säger:  
Bismillaah, wassalaatu wassalaamu "Alaa rasoolillaah. 
Allaahummaftah lee abwaaba rahmatik.  
(I ALLAHs namn och böner och frid vare över ALLAHs 
budbärare. O ALLAH, öppnar portarna till Din barmhärtighet 
för mig).  

 



 

Du ska ta av dig skorna eller sandaler  
och lämna dem vid ingången till 
moskén. Flesta Moskéer i dag har skor 
ställ. I bönen hallen finns det en nisch, 
som kallas mihraab.  
Den mihraab visar riktningen för qiblah.  
Den ”qiblah” är riktningen som vi ber 
mot.  
 
Moskén ska hållas rena. Innan vi går till moskén, måste vi se 
till att vårt  kropp och kläder är rena och att de inte luktar illa.  
Moskén är en plats för tillbedjan. Det är inte bra att äta eller 
dricka i en moské. Det är inte en plats för att ta mat och dryck.  
Efter Salah, lämnar moskén med vänster fot ut först och  
 

Säger:  
Bismillaah, wassalaatu wassalaamu "Alaa rasoolillaah. 
ALLAHumma innee as'aluka min fadlik.  
(I ALLAHs namn och böner och frid vare över ALLAHs 
budbärare. O ALLAH, jag ber dig om ditt barmhärtighet).  
 
A. Koppla ihop .  
• Det arabiska ordet för moskén är    Masjid  
• En person som kallar adhaan kallas    Mihraab  
• Vattenkranar i moskén är för muslimer att göra   Wudhu  
• Nisch i moské som visar riktningen för qiblah heter Mu'adh-dhin  



 
 

B. Ringa in rätt svar.  
• Det är OK att kasta papperslappar i moskén.  Ja    Nej  
• Vi måste hålla våra Masjid rent och snyggt.  Ja    Nej  
• Jag måste ta mig skorna inne i moskén.   Ja    Nej  
• Den mihraab är en nisch i en av väggarna i moskén.  Ja   Nej  
 

C. Vilken av följande du'aa sägs vid inträdet i moskén och 
som man säger när man lämnar den?  
 
Bismillaah, wassalaatu wassalaamu "Alaa rasoolillaah. 
ALLAHumma innee as'aluka min fadlik.  
 Bismillaah, wassalaatu wassalaamu "Alaa rasoolillaah. 
Allaahummaftah lee abwaaba rahmatik.  
 
Memorera båda dessa du'aas så att du kan recitera dem nästa 
gång du går till moskén, vilket kommer att göra ALLAH nöjd 
med dig.  
 

 

 

 

  



Kapitel  12  
Al-adhaan (The Call to Prayer)  
 
Den mu'adh-dhin ropar ut adhaan  
fem gånger om dagen i moskén.  
Muslimer sedan gör redo för att gå  
och be Salah. Den adhaan påminner  
muslimerna att det är dags för bön.  
När vi hör adhaan bör vi förbereda  
oss för Salah. Vi  bör lämna åt sidan 
 allt när vi hör Adhann.  
 
 
Adhann ropar ut så här :  
 
ALLAHu Akbar, ALLAHu Akbar  
(ALLAH är störst, är ALLAH störst) 
ALLAHu Akbar, ALLAHu Akbar  
ALLAH är störst, är ALLAH störst  
Ash-hadu allaa-ilaaha illallaah  
Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom ALLAH  
Ash-hadu allaa-ilaaha illallaah  
Jag vittnar om att det inte finns någon gud utom ALLAH  
Ash-hadu anna muhammadar rasoolullaah  
Jag vittnar om att Muhammed är ALLAHs sändebud  
Ash-hadu anna muhammadar rasoolullaah  
Jag vittnar om att Muhammed är ALLAHs sändebud  



 
Hayya "alassalaah, Hayya" alassalaah  
Skynda till bön, skynda till bön  
Hayya "alal falaah, Hayya" alal falaah  
Skynda till framgång, skynda till framgång  
ALLAHu Akbar, ALLAHu Akbar  
ALLAH är störst, är ALLAH störst  
Laa-ilaaha illallaah  
Det finns ingen gud utom ALLAH  
 
 
Visst är det vackra ord !!!  
 
A. Fyll i följande påståenden.  

 
1. Den mu'adh-dhin ropar _________ fem gånger om dagen.  

 
2. Muslimer får då redo att be _______________.  
3. När du hör adhaan, bör man  förbereda sig för _________.  

 
Vem  kan ADHANN utantill ???????  
 

  



Kapitel  13  
Hur Utför man Wudhu?  
 
Profeten Muhammed (frid över honom) sade att en persons 
bön (salah) är inte godkännas om han inte är ren. Så, innan vi 
ska be vi måste rena oss själv. Vi  bör tvätta bort smutsen.  

En muslim bör se till att hans kläder är rena.  
Wudhu bör göras med rent vatten.  
 
Sättet att utföra wudhu:  
  
 
 
 
 
 
 
 
1. Gör  avsikt (”Niyyaa”) att rena dig själv för Salah.  
2. Börja i ALLAHs namn genom att säga:  
´Bismillaah` - I ALLAHs namn  
3. Tvätta höger och vänster hand tre gånger. Man bör tvätta upp 
till handleden och mellan fingrarna.  
4. Skölj munnen tre gånger.  
5. Sniff vatten i näsan ge den ett lätt slag, tre gånger.  
6. Tvätta ansiktet tre gånger, från hårfästet till botten av hakan och 
från öra till öra.  
7. Tvätta högra underarm upp till armbågen inklusive hand tre 



gånger. Tvätta den vänstra underarmen upp till armbågen 
inklusive hand tre gånger.  
8. Med lätt våta händerna  torka av huvudet gång från hårfästet i 
nacken och tillbaka till fronten.  
9. Med våta händer, torka insidan av öronen med pekfingret och 
utsidan av öron med tummen en gång.  
10. Tvätta fötterna börjar med höger fot, från tårna till hälarna och 
vrister. Gör detta tre gången. Kom ihåg att gnida mellan tårna.  
11. Nu recitera ash-Shahaadah.  
”Ash-hadu allaa ilaahaa illallaahu wa ash-hadu anna 
muhammadan abduhu warasooluh”.  
Jag vittnar om att det inte finns någon gud värd att dyrka utom 
ALLAH och jag vittnar att Muhammad är Hans tjänare och 
budbärare.  
A. Välj det rätta svaret.  
När man gör wudhu:  
1. Man tvättar alltid sin____________   foten innan min vänstra. 
                                                    (vänster / höger)  
2. Man sköljar ur sin mun _________ gånger.  
                                                                          (tre / fyra)  

3. Man glömmer inte säga Bismillaah när man _______.  
                                                                   (börjar / slutar)  

4. Man tvättar sitt ansikte _____man tvätta sina underarmar upp 
till armbågarna med händerna.    (före / efter)  

5. Jag sniffar vatten i näsan och ge det en __________slag.  
                                                                         (mild / hård)  
 



Kapitel  14   
De fem dagliga bönerna  
 
Den andra pelaren i islam är Salah. En muslim måste be fem 
”Fard” böner om dagen.  
”Fard” är ett arabiskt ord som betyder obligatorisk.  
De fem ”Fard”  böner är obligatoriska böner.  
Ingen muslim bör undvika dem, utan giltigt skäl.  
 

De fem dagliga bönerna har följande ”Fard” rak'ahs.  
1. Fajr,  Gryningsbönen har två rak'ahs  
2. Dhuhr,  eftermiddagsbönen har fyra rak'ahs  
3. ASR,  Mid-eftermiddagsbönen har fyra rak'ahs  
4. Maghrib,  solnedgångens bön har tre rak'ahs  
5. Isha’,  nattbönen har fyra rak'ahs  
I muslimska länder, När tiden för någon av dessa böner har 
startat kommer man höra mu'adh-dhin i moskén ropa ut adhaan 
(Men inte i Sverige.)  
 
ϖ En muslimsk gör då wudhu och gör dig redo för 
Salah.  
ϖ Vänder mot  qiblah för att utföra bönen.  
ϖ Han lyfter sina händer med nivån på öronen 
eller hans axlar och säga:  
     ALLAHu Akbar  
     ALLAH är Störst !   



 

ϖ Hans bön (salah) har startat. Hans första rak'ah 
har startat.  
 
Rak'ah:  
Vad är en rak'ah?  
En rak'ah är en uppsättning recitationer och 

rörelser.  
En rak'ah består av följande saker:  
¬ Recitera Al-Fatihah stående i början.  
¬ Recitera en annan sura från Koranen. 

¬ Ruku ": Bagskytte (medan du håller båda 
knäna)  
¬ Rising och stå rakt ifrån att böja  
¬ Sujud: Prostration - gjort två gånger (lägger 
händerna, panna och näsa, knä och tår på marken)  
Du kommer lära dig i detalj hur varje del av rak'ah 
sker senare!  
 
A. Avkoda och skriv räta raka för varje Salat.  
 
1. hirbMag ______har tre rak'ahs.  
2. huhDr _______  har _________ rak'ahs.  
3. shaI _________ har _________ rak'ahs.  
4. Fráj _________  har _________ rak'ahs.  
5. srA __________ har __________ rak'ahs.  



 
B. Koppla ihåp bönen (salah) till tider då man ber.  
            Fajr    Solnedgångens  
            Maghrib  Natt  
            Dhuhr   Gryningsbönen  
            Isha  Eftermiddag  
            ASR  Mid-eftermiddagsbönen  
 

  



Kapitel  15-A 
Profeten Muhammed (frid över honom) 
 
Födelsen av Profeten (frid över 
honom)  
Profeten Muhammed (frid över 
honom) föddes i Mecka i måndags, 
Rabee 'al-Awwal, i året för  

Elephant.Det var år 570 enligt den 
kristna kalendern. Profeten 
Muhammed (frid över honom) 
föddes  
50 dagar efter händelsen under året för Elephant.  
 
Och vilket år är av Elephantens År? Araberna innan islam hade 
naturligtvis ingen kalender. De räknade dagarna och 
månaderna, men de gjorde inte deras antal år. I stället skulle de 
endast ger varje år ett namn efter någon speciell händelse som 
har hänt under det året.  
 
Det år, då ALLAHs budbärare (frid över honom) föddes något 
mycket märkligt hänt.  
 
En etiopisk härskare vid namn Abraha härskade Jemen vid 
denna tidpunkt. Han var arg för att många människor gick till 
Mecka varje år för att besöka Ka'bah.  
Tillsammans med dem, tog de alla sina affärer och handel där.  



Abraha blev svartsjuk. Han ville att folk skulle komma till 
hans stad istället. Han beslöt att bygga en stor kyrka i San'a
Han hoppades att folk skulle besöka sin kyrka och stoppa 
besöka Ka'bah.  
 
A
till den kyrka ändå. De fortsatte att besöka Ka'bah.  
 
A
med en stor armé att bryta ner Ka'bah. På framsidan av armén
han placerade en elefant. Ingen i Makkah hade någonsin sett en
elefant tidigare.  
 

a. 

braha byggt en fantastisk kyrka i San'aa, men folk kom inte 

braha behövs inga fler ursäkt. Han bestämde sig för Mecka 
 

 

Abraha var inte långt från Mecka när elefanten stanna och det 
skulle inte gå vidare. Abrahas stora armé stannade också.  
 
V
historia, och ni kommer att lära er mer om det i detalj sena
Inshaa ALLAH.  
 
S
året ALLAHs budbärare (frid över honom) föddes.  
 
A
1. På framsidan av a
2. Abraha ville bryta ner  ____________.  
3. Abraha byggt en fantastisk ___________
 

id denna punkt ett mirakel hände. Koranen berättar den 
re, 

edan dess har detta år kallades året för elefanterna. Det var 

. Fyll i följande.  
rmén, sätta Abraha ett _________.  

_ i San'aa.  



 
Kapitel  15-B  

med’s Familj (frid över honom) 

rofetens mor hette Aminah Bint Wahb.  
en som hette 

rofetens far hette Abdullah och 

ågra månader före förlossningen av profeten Muhammed 
ed 

a 

 gammal när 

or Aminah födde honom, hans farfar Abdul-
ib 

 

Profeten Muham
 
P
Hon tillhörde en respekterad familj av stam
Quraysh.  
 
P
hans farfars namn var Abdul-
Muttalib. De hörde också till 
Quraysh stammen.  
 
N
(frid över honom), hade hans far Abdullah gått till Syrien m
en handel husvagn. När han återvände han blev sjuk. Han 
stannade i Yathrib (Madinah) en stund med hopp att må br
innan han skulle  tillbaka till Mecka. Men tyvärr han inte 
kunde nå Mecka. Han dog i Medina månader före 
förlossningen av hans son. Abdullah var bara 25 år
han dog.  
När hans m
Muttalib gav honom namnet Muhammed. Abdul-Muttal
hoppades att hans barnbarn skulle beröm och respekteras av
alla i världen. 
  
 
 



 
A. Svara på följande frågor :- 

ad var profetens farfars namn?  __________ 

rof t?  

. Fyll i följande meningar.  
___(frid över honom).  

 
V
Vad var Profetens faders namn?  __________  
Vad var profetens mor namn?   __________ 
Vad är namnet på vår älskade p e __________ 
 
 
 
B
1. Aminah födde __________
2. Abdul-Muttalib ville kalla  hans sonson _________
3. Profeten Muhammeds far dog _______ innan han föddes
 
 

__.  
.  

 

 

 



Kapitel  15-C  
Profeten Muhammed (frid över honom)  
    
De flesta av Quraysh som används för att skicka sina nyfödda 
barn till öknen. Där de skulle tillbringa sin tidiga barndom med 
en beduin familj.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Detta gav barnen en god hälsa. Det höll dem borta från den 
överbefolkade staden. Detta hjälpte dem också att lära sig det 
rena arabiska språket. Enligt tradition fick profeten (frid över 
honom) om hand av Bibi Haleemah Sa'diyyah.  
Haleema tog ansvar att ta hand om Muhammad (frid över 
honom) och ta honom. 
Hon skulle komma till Makah två gånger om året så att 
Muhammad (frid över honom) skulle träffa sin mor och 
morfar.  
 



Haleemah Sa'diyyah ammade honom i två år och han stannade 
hos henne i fyra år. Han tog hand om får så snart han var 
gammal nog att gå och lärt sig om öknen. Han väckte stor 
lycka till sina fosterföräldrar.  
Hans mor Aminah kallade honom tillbaka till Makah i slutet av 
fyra år. När han var sex år tog hans mamma honom till Yathrib 
(Medina), där hans far dog.  
Men Aminah själv insjuknade och dog på väg tillbaka till 
Makah på Abwa, en plats mellan Medina och Makah.  
 

A. Svara på följande frågor.  
1. Vem var Haleemah Sa'diyyah?  
 
2. För hur många år stannade Profeten Muhammed (frid över 
honom) är fortfarande med Haleemah Sa'diyyah?  
 
B. Hitta dessa ord i diagrammet nedan.  
Muhammad, HALEEMAH, Abdullah, Aminah, Makkah  
 
 

M N B V C X M Z A S 
M U H A M M A D M F 
G H A J K L K Q I W 
E R L T Y U K I N O 
P Z B X C V A B A N 
M A B S D F H G H C 
K J A B D U L L A H 
L Q H A L E E M A H 
 



Kapitel  15-D 
Profeten Muhammed (frid över honom) 
 
ALLAHs sändebud (frid över honom) 
kom nu under hand om sin farfar Abdul-
Muttalib. Abdul-Muttalib som var åttio år 
gammal då. Han var chef för Hashimi 
klanen.  
 
Abdul-Muttalib älskade sin lilla barnbarn mycket. Han höll 
pojken med honom när han vilade i skuggan av Ka'bah. Här 
dem kunde se världen gå förbi.  
 
När pojken var åtta år gammal, Abdul-Muttalib dog. Nu 
profeten (fred vare med honom) kom under vård av sin farbror 
Abu Talib. Abdul-Muttalib var klok nog att ge honom till vård 
av Abu Talib, eftersom han och profeten far Abdullah födda av 
samma mamma.  

 
Abu Talib tog särskilt hand om sin 
brorson. Han höll honom kärare än 
hans egna söner. Han gjorde honom 
sova i sin egen säng. När profeten 
(fred vare med honom) var tolv år 
gammal, planeras Abu Talib att gå 

med handel karavan till Syrien. Abu Talib tog honom med sig 
till Syrien.  



 
När karavanen nått Busra (en del av Syrien), en kristen munk 
vid namn Bahira såg Profeten (fred vare med honom).  

Bahira var lärda och kloka. Han kände igen Muhammad (fred 
vare med honom) som den sista profeten.  
 
Han berättade Abu Talib att hans brorson var inställt på att bli 
en profet. Han rådde Abu Talib att se efter honom med särskild 
omsorg.  
 
A. Namn följande släktingar till profeten Muhammed (frid 
över honom).  
1. Farfar _________ 
2. Far  _________  
3. Mother _________  
4. Amma _________  
5. Farbror _________  
 
B. Fyll i följande meningar.  
1. Profetens far var ___________________________  
2. Profeten (frid över honom) föddes i ____________  
3. Profetens far dog i _________________________  
4. Busra är i _________________________________  
 
 
 
 
 



Kapitel  16  
Profetens Kindness 
 
En dag ALLAHs budbärare (frid över honom) var ensam i den 
muslimska lägret nära slagfält. Han lade sig till vila i skuggan 
av träd och somnade. En man från fienden kom förbi av en 
slump. När han såg att profeten (frid över honom) sover  
ensam, flyttade han nära Profeten och tog hans svärd från 
locket och lyfte den över honom. Just då profeten (frid över 
honom) vaknade.  

 
Mannen frågade: "O Muhammad! Vem 
kommer att rädda dig från mig nu?  
Profeten (frid över honom) lugnt 
svarade: 'ALLAH! "  
Utfrågning profetens svar, föll mannen 
darrade av rädsla, och svärdet ner från 
hans hand.  
Profeten (frid över honom) tog upp 
svärdet och frågade mannen, "Men vem 
kommer att rädda dig från mig?"  

Mannen hade inget svar.  
Profeten (frid över honom) lät mannen gå.  
 
 

 



 

A.  
Fyll i historien.  
 
ALLAHs budbärare (frid över honom) låg i skuggan av 
en _______ och somnade.  
En av de _____ kom förbi av en slump. Han sa, "O 
Muhammad! Vem kommer _____ dig från mig nu?  
 
Profeten (frid över honom) svarade lugnt,'________!'  
 
Hörde detta, mannen darrade och ______ föll ner från 
hans händer.  
 

B.   

Den här historien lär mig. 
  
1. ALLAHs sändebud (frid över honom) hade tillit till 
ALLAH och som gjorde honom till en mycket modig 
man.  
2. ALLAHs sändebud (frid över honom) var mycket 
vänlig och förlåtande även mot människor som var elak 
och ovänlig mot honom.  
  



Kapitel  17  
Profetens vänlighet 
 
Profeten (frid över honom) serveras alltid mat till sina gäster.  
Han underhöll både muslimer och icke-muslimer på hans hus. Han 
tjänade dem själv.  

  
 

 

 

 

När profeten (frid över honom) gav en gäst all mat i sitt hus 
medan han och hans familj gick hungriga.  
 En annan gång kom en man till profeten hus som gäst. Denne 
man ännu en muslim.  
Profeten (frid över honom) tjänade honom med mjölk från en get, 
och gästen drack all mjölk. Profeten (frid över honom) gav honom 
mer mjölk, och lite mer tills mannen hade druckit mjölk sex getter. 
Profeten (frid över honom) fortsatte att tjäna honom.  
A. Ringa in rätt svar.  
1. Profeten (frid över honom) var alltid ______ till sina gäster.  
                                                                            (Bra / dåliga)  
2. Profeten (frid över honom) _____________ hans gäster.  
                                                       (Serveras / aldrig serveras)  
3. Mannen drack mjölk från ____________ getter.  
                                                                                (Fem / sex)  



Kapitel  18  
Dhikr och Du'aa  

 
Dhikr är ett arabiskt ord. Om du gör dhikr av 
någon som du minns den personen. Du nämner 
honom själv eller till någon. Inom  
islam betyder det att minnas ALLAH.  
 
Du'aa är också ett arabiskt ord. När du gör Du'aa till någon du 
ber till honom att ge dig vad du behöver. En muslimsk bara ber 
till ALLAH och ber ALLAH om vad han behöver.  
 
Du'aa är ett sätt på vilket muslimer dyrka ALLAH.  
Muslimer gör bara du'aa till ALLAH.  
 

Vi bör göra allt slags du'aa till ALLAH som han 
säger: "åberopa mig och jag kommer att besvara 
dina samtal." Vi måste be ALLAH om hjälp. Du 
lär dig dhikr och du'aa i detalj senare, inshaa 
ALLAH.  

 
Gud är vår skapare. ALLAH har gett oss allt vi har - våra liv 
och allt vi har. Varje gåva är från ALLAH.  
Vi bör vara tacksamma mot honom för dessa gåvor. Vi borde 
älska honom över allting. Vi tillber Honom. Vi tillber ALLAH, 
frukta Honom, förlita oss enbart på honom och hoppas bara för 
hans nåd.  



 
Vi dyrka Honom genom att be till honom.  
Men hur? ALLAHs budbärare (frid över honom) sade att vi 
kan göra detta genom att säga ett antal uttalanden, några av 
dem är så här:  
Subhaan-ALLAH, Al-Hamdu lillaah, Laa ilaha illallaah, 
ALLAHu Akbar  
Om vi säger detta från våra hjärtan, kan vi komma närmare 
ALLAH. Inget namn är större än ALLAHs namn.  

  
 

 

 

 

Du'aa:  
Bön: Du'aa är ett bra verktyg i händerna på en muslim. Bönen 
är en muslimsk styrka. Vi kan be till ALLAH på vårt eget 
språk. Vi kan be till ALLAH i våra egna ord, men det är alltid 
bättre att be som vår Profet (frid över honom) har lärt 
us.ALLAH's Messenger (frid över honom) har lärt oss åkallan 
eller du'aa för varje tillfälle.  
 
Dessa är några av dem:  
Om du lämnar ditt hus säger:  
Bismillaah, tawakkaltu "alallaah, wa laa hawla wa laa 
quwwata illaa billaah  



 
Innan du anger en moské, säger:  
Bismillaah, wassalaatu wassalaamu "Alaa rasoolillah.  
ALLAHummaftah lee abwaaba rahmatik  
 
I ALLAHs namn och böner och frid vare 
över ALLAHs budbärare. O ALLAH, 
öppna portarna för din nåd för mig. 

  
När du kommer ut från moskén, säger:  
Bismillaah, wassalaatu wassalaamu 
"Alaa rasoolillah.ALLAHumma innee a
I ALLAHs namn och
budbärare. O ALLAH, jag ber er om era välsignalse  
 

N

s'aluka min fadlik  
 böner och frid vare över ALLAHs 

är vi går till sängs, säger:  
 wa ahyaa  

är du vaknar ur din sömn på morgonen, 

Bismik-ALLAHumma amootu
I ditt namn, O ALLAH, dör jag och jag 
ska leva.  
 

N
säger:  
Al-Hamdu lillaahilladhee ahyaanaa ba'da 
maa amaatanaa wa ilaihin-Nushoor  
Allt beröm är för ALLAH som har för
oss att dö, och till Honom är uppståndelsen  

t oss till liv efter att få 

 



När du nyser, säger:  

Al-Hamdu lillaah   

AH  

AH förbarma dig  
gå in på toaletten, säger:  

nee 

jag söker skydd hos dig från den 
liga djävlar  

hufraanak  

sh-hadu allaa ilaaha illallaahu wahdahu Laa shareeka Lahu, 
"abduhu wa rasooluh.  

ans 

Allt beröm är för ALL
När du hör en muslim säger (Al-Hamdu lillaah) på nysningar, 
säger:  
Yarhamuk-ALLAH  
Må ALL
När du är på väg att 
Bismillaah. ALLAHumma in
a'oodhu bika minal-Khubuthi 
Wal-Khabaa'ith .  
I ALLAHs namn. O ALLAH, 
manliga och kvinn

 
När du kommer ut från toaletten, säger:  
G
Jag behöver er förlåtelse, (O ALLAH)  
 

När du slutför din wudhu, säger:  
A
wa ash-hadu anna Muhammadan 
Jag vittnar om att ingen har rätt att bli dyrkad utom ALLAH 
ensam, utan en partner, och jag vittnar att Muhammad är H
slav och budbärare.  
 



I begrepp att börja re
A

citera Koranen säger:  
'oodhu billaahi minash-shaitaanir-rajeem.  

Jag söker ALLAHs skydd från Satan, en utvisats från Hans 
barmhärtighet.  
 
A. Skriv svar på följande frågor.  
. Vad är muslimer menar med dhikr?  

kr av någon du 

1
 
Dhikr är ett arabiskt ord. Om du gör dhi
_____________ den personen. I Islam dhikr sätt att 
D_______________A___________.  
 
2. Vad gör muslimer menar med du'aa
 
 

?  

u'aa bl.a. ett arabiskt ord. Om du gör Du'aa till någon 
ou____________ denna person för något du ___________. 

. Bismillaah, tawakkaltu "alallaah, wa laa hawla wa laa 
ah  

______________.  

a maa amaatanaa 

D
y
En muslimsk frågar bara ____________ om hjälp. En 
muslimsk gör bara ________to __________.  
 
B. När säger du?  
1
quwwata illaa billa
 
Jag säger detta du'aa när jag lämnar 
___________________
 
2. Al-Hamdu lillaahilladhee ahyaanaa ba'd



w
 

a ilaihin-Nushoor  

när jag 
_____________________________________________.  

fter att jag 
_____________________________________.  

Jag säger detta du'aa 
_
 
3. Al-Hamdu lillaah  
 
Jag säger detta du'aa e
_
 
4. Ash-hadu allaa ilaaha illallaahu wahdahu Laa shareeka 
L
 

ahu, wa ash-hadu anna Muhammadan "abduhu wa rasooluh.  

_______________________________________________.  

u'aa när jag lämnar 
_______________________________.  

em.  

______________________________________.  

  

Jag säger detta du'aa efter jag avsluta min 
_
 
5. Ghufraanak  
 
Jag säger detta d
_
 
6. A'oodhu billaahi minash-shaitaanir-raje
 
Jag säger detta du'aa innan jag 
_
 
 



Kapitel  19  
nvända Höger Hand  

 

  
 

 

 

 

 

 

Det är god sed att använda höger hand för att ta emot saker, för 
att äta och dricka, och för att skaka hand.  
Man bör utgå från den högra sidan när ta på skor eller sandaler, 
och samma sak för  kläder.  

Likaså bör man sätta rätt fot fram först när de går in i en 
moské, och kommer ut ur toaletten.  
För att vänstera hand bör det användas för att hantera saker 
som är orena.  
Den vänstra hand bör användas när man blåser vatten ur 
näsborrarna eller för rengöring sig själv i toaletten.  
Det bör användas för att tvätta bort föroreningar av alla slag.  
 
 

A



 

 

A. Ringa in rätt svar.  
 

. Ange toaletten med min (vänstra / höger) fot.  

 

. Lämna huset med min (vänstra / höger) fot.  
 

. Ange Masjid med min (vänstra / höger) fot.  

 

Profeten (frid över honom) lärde mig att  
 
1
 
2. Ät med min (vänstra / höger) hand. 
 
3

4
 
5. Drick med min (vänstra / höger) hand.  
 
B. Fyll i luckorna.  
 
1. Använd höger__________ För att ge och ta saker.  
 
2. Använd ______ hand för att hantera saker som är orena.  
 
 
 

 



Kapitel  20  
tikett för toalettbesök  

stinjaa är ett arabiskt ord. Det betyder 

ent genom att ta bort alla smutsiga 

E
 
I
rening. Om du rena något, gör du det 
r
och farliga sak av det.  
När du behöver gå på toaletten, inte 
ha något med dig som har ALLAHs 
namn på den.  

ismillaah. ALLAHumma innee a'oodhu bika minal-Khubuthi 

 ALLAHs namn. O ALLAH, jag söker skydd hos dig från den 
ga djävlar  

n till 
aletten.  

 
ågon säger (as-salaamu alaikum) Reagerar inte på den som 
lar till dig. Inte urinerar stående, utan en bra anledning.  
m du nyser, bör du prisa Gud i ditt hjärta.  

Säger det inte högt.  
 

 

Att stiga in på toaletten med vänster fot, säger:  
B
Wal-Khabaa'ith    
I
manliga och kvinnli
 

Håll dig avskärmade från insyn genom att stänga dörre
to
Prata inte i toalleten. Du ska inte returnera hälsning t.ex. om
n
ta
O
Al-Hamdu lillaah.  



Kom ut från toale
Säger:  
Ghufraanak.  

tten med din högra fot först,  

ag behöver er förlåtelse, (O ALLAH)  J
A. Fyll i tomrummet.  
1. Om du N__ __ __ __ __ i toa, bör d
2. Kliv in i T _ _ _ _ _  _ med vänste
3. När du är i Toallet , s
från någon som hälsar dig.  
4. __ __ __ __ __ J __ __ betyder ren
 
B

u prisa Gud i ditt hjärta.  
r fot.  

ka du inte S __ __ __ __ __  hälsning 

ing.  

. Ringa in rätt svar.  
alskt)  Säg inte Al-Hamdu lillaah högt i toallet. (sant / f

Jag skulle urinera stående. (sant / falskt)  
Jag skall inte göra någonting med ALLAHs namn på den i 
toaletten. (sant / falskt)  
 
 

  



Kapitel  21 
Etikett  fö
 
 
 
 
 
 
 
 

r äta och dricka  
 

n present från ALLAH.  

på bordet. Du kan 

Mat och dryck är en fi
Tvätta händerna ordentligt innan du äter. Komma till 
förhandlingsbordet i rena kläder. Sitt rakt 
hålla händerna i knät när du inte äter. Omedelbart innan du äter 
eller dricker du ska säga:  
 Bismillaah  

ch efter att äta och dricka ska du säga:  
Al-Hamdu lillaah  

gra hand, sedan tugga 
väl och sväljer den långsamt.  
Om du delar din tallrik med någon, ta mat från din sida av 

o

Plocka upp en liten bit mat med din hö

talrik.  Om det finns olika sorters mat, är det okej om du flyttar 
din hand runt. Detsamma gäller för frukt och sötsaker. Använd 
tre fingrar för att äta. Du ska inte blåsa på mat eller dryck. Håll 
koppen eller glaset från munnen, och sedan föra det nära igen 
efter att du fått din andedräkt. Inte luta sig bakåt när du äter 
eller dricker.  



Det är tillåtet att 
äta och dricka är mycket bättre.  
När du äter, föra maten till munnen. B

äta och dricka stående, men sitta ner för att 

öj inte för att möta den 

nvänds, kan finnas kvar i knät eller på bordet.  

LLAHs sändebud (frid över honom) sade: "Låt ingen bland 
r äta med vänster eller dricka med sin vänstra, för Satan äter 
ed sin vänstra och drycker med sin vänstra."  

ar inte uppmärksam på ditt ätande, onödigt buller antingen 
ed munnen eller med din tallrik.  

halvvägs mellan tallriken och din plats. Handen, som inte 
a
 
A
e
m
v
m
Att prata med munnen full är ett tecken på mycket dålig i 
bordsskick. När du har placerat en bit mat i munnen, t
den igen. Om en bit mat är för varm, ta en klunk vatten eller 
annan dryck som serveras till maten för att kyla ner den. När 
du äter något och sedan oly
alls, sedan sv
bit mat som är förstörd, kan du spotta ut d
uppmärksamhet.  
  
När du är klar med din måltid, 
Al-Hamdu lillaahilladhee at'amanaa wa saqaanaa wa 
ja'alanaa muslimeen  

a inte ut 

ckligt upptäcka att du inte gillar det 
älja den, inte spotta ut det. Men om du råkar ta en 

et utan att väcka 

säger följande du'aa:  

Allt beröm är för ALLAH som har försett oss med mat och 
dryck och gjort oss muslimer.  
 

  



Kapitel  22  
Etikett för att gå ut  
 
När du lämnar ditt hem, säger den här bönen:  
Bismillaah, tawakkaltu "alallaah, wa laa hawla wa laa 
quwwata illaa billaah.  
I ALLAHs namn, jag sätter min tillit till ALLAH, och det finns 
ingen makt förutom ALLAH.  

 

Gå sedan med lätthet.  
Gå inte för fort eller för 
långsamt.  
 
När ALLAH's Messenger (frid 
över honom) gick, gick han 
med lätthet.  
När han vände sig till någon

 

 för 
att prata, vände han hela sin 
kropp helt.  

Om du hittar något skadligt på vägen, lägga det åt sidan
ALLAH kommer att b
ALLAHs budbärare (frid över honom) sade:  
"En man klev en gång på en spik på vägen och sade själv at

. 
elöna dig för din goda gärning.  

t 
an skulle rycka upp den besvärliga anläggningen så att det 

an muslim. ALLAH, 
därför förlät alla hans synder. "  

h
aldrig mer skulle inte skada någon ann



Om du stöter på m
dem.  
Den unge bör säga Salaam til
d
 
När du kommer tillbaka in  iditt hus säg:- 
(As-salaamu alaikum) ti
 
A. besvara dessa frågor.  

uslimer på vägen säger: As-salaamu alaikum 

l de gamla och 
e förbipasserande till ett sammanträde.  

ll din familj.  

 

Vad bör vi vara försiktig när vi
1. Att gå på _____________.  
2. Inte gå för snabbt eller för 
_______________.  

 går ut?  

3. Att ta bort allt ___________ 
4. Att säga As-salaamu alaikum
träffar en annan ____.  
 

_ från vägen. 
 om jag 

2.Vem måste vara den första at
 

t säga As-salaamu alaikum  

1. Den unga personen eller den gamla människan?  
Den _______________ person.  
 
2. Promenerande person eller sittande person?  
Den ______________ person.  
 
 



B. Memorera.  
 
Lär dig du'aas för att lämna och in i ditt 
Kom ihåg att säga dem nästa gång.  

Bismillaah, tawakkaltu "alallaah, wa
quwwata illaa billaah.  

finns ingen  makt, fö

hus.  

 
 laa hawla wa laa 

I ALLAHs namn, jag sätter min tillit till ALLAH, och det 
rutom ALLAH som kan skydda.  

 
hi Kharajnaa, wa 

  
n, och i ALLAHs namn lämnar 

re vi sätter vår tillit.  

 

Bismillaahi walajnaa, wa bismillaa
'Alaa rabbinaa tawakkalnaa
I ALLAHs namn vi går i
vi, och i vår Her
 
 
 

 



Kapitel  23 
Etikett av Sova  
 
Före sänggåendet skaka ut din filt. Håll ihop dina händer, blåsa 
försik
Surat al-Falaq och Surat an-Naas. Torka sedan händerna över 
kropp
gånge e 
göra det. Därefter ligga på höger sida och säga:  
Bism
I ditt  jag lever.  
 
När p ) gick till sängs, 
skulle han sova på sin högra sida och placera sin högra hand 
under hans högra kinden.  
 
Sov inte liggande platt på ansiktet eller på magen. Täck inte 

t. Håll ditt ansikte 
avslöjat så att du kan andas bra.  
 
Gå till sängs tidigt så att du kan vakna tidigt på morgonen. Gör 
en vana att stiga upp tidigt så att du kan be salat-ul-Fajr i tid.  
 
 

 

 

tigt i dem och sedan recitera Koranen Surah Ikhlaas, 

en så långt du kan nå, börjar med huvudet. Gör detta tre 
r, som profeten Muhammed (frid över honom) brukad

ik-ALLAHumma amootu wa ahyaa.  
namn, O ALLAH, dör jag och

rofeten Muhammad (frid över honom

ansiktet med filten även om det är kall



När man vaknar 
Al-Hamdu lillaahilladh
ilaihin-Nushoor.  
A
att dö, och till Honom är uppståndelsen.  
 
A. Vad är sant eller falskt!  
1. Jag måste sova på min mage.  
2. Jag måste sova på en ren säng.  
3. Det är OK att täcka mitt ansikte med en filt un
4. Jag recitera Koranen Ikhlaas, Surat Al-F
Naas Innan sova.  
5
 
B. Vad jag måste försiktigt om.  
 
V
1. Jag måste sova på en ______ säng. (stökigt / Ren)  
2. Jag måste komma ihåg _____ Samtidigt som jag i säng
(ALLAH / Mina vänner)  
3
4. Jag borde inte ligga på min ______ (höger / mage)  
5. Jag skulle aldrig täcka mina _____ med en filt. (Fot / 
a
 

man  sägaer:  
ee ahyaanaa ba'da maa amaatanaa wa 

llt beröm är för ALLAH som fört oss till liv efter att få oss 

der sömnen.  
alaq och Surat An-

. Jag går till sängs tidigt.  

ilka är de saker du måste vara försiktig när du sover?  

en. 

. Jag måste ligga ner på min ______ sida. (Höger / vänster)  

nsikte)  

 
 



KAPITEL  24  
Vänlighet till föräldrar  

 
Efter att vara lydiga till ALLAH och 
A
honom), en muslim måste va
lydiga mot sina föräldrar. Han bo
vara artig och hjälpsam mot dem. 
Han borde undvika att göra saker 
som irriterar dem och försöka vara 
snäll mot dem. 
 
E
honom att göra!  
 
Om dina föräldrar tala om för dig att borsta tänderna, ell
göra dina läxor eller att tvätta själv, eller att få något fr
köket, bör du göra snabbt som du blir tillsagd.  

När en man frågade profeten Muhammad (fred vare med 
honom), "vilken åtgärd 
som är älskade av G
The Profet Muhamm

LLAHs sändebud (fred vare med 
ra 

rde 

n muslim bör lyda sina föräldrar och göra saker de säger åt 

er att 
ån 

ud?" 
ad 

(fred vare med honom) 
svarade: 'Den Salah vid 
rätt tid. "  

 



 
Mannen frågade då honom om 
profeten Muhammad (fred vare

det nästa bästa åtgärden, och 
 med honom) sa, "Godhet mot 

öräldrar."  

å kommer de att vara nöjd 
 föräldrar är nöjda med dig, då 

ig.  

ma är upptagen i köket och din lillebror 
ekymrar henne?  

r till rummet och leka med honom så att min 
amma kan göra sitt arbete.  

f
 
Om du är snäll mot dina föräldrar, s
med dig och älskar dig. Om dina
ALLAH också e med dig och älskar d
 
A. Vad ska du göra ... ... ... .. !  

 
1. Om din mam
b
a. Jag kommer att börja slåss med min bror.  
b. Jag tar min bro
m
c. Jag kommer också att börja störa min mor.  
 
2. Om du läser en bok och din äldre syster ber om ett glas 

a. Jag kommer att tala om för henne 
b. Jag kommer att ge den till henne så att hon blir lycklig med 
mig. Om jag gör henne lycklig ALL g.  

vatten?  
att få det själv.  

AH kommer att älska mi
c. Jag ska säga till henne att vänta.  
 
3. Om din pappa säger till dig att göra din läxa innan du kan 
spela med dina leksaker?  
a. Jag skall berätta för honom att sluta tala om för mig vad jag 



s
b. Jag kommer att agera som om jag inte har hört honom.  
c. Jag kommer att göra vad han säger till mig eftersom jag vill 
att han ska ä
 
 

B. Fyll i följande Hadeeth.  
 
N
honom) om vilka åtgärder som ä

ka göra.  

lska mig.  

är en man frågade profeten Muhammad (fred vare med 
r den mest älskade av ALLAH 

ch profeten Muhammad (fred vare med honom) svarade: 'Den 
näst 

 profeten Muhammad (fred vare med 

o
________ vid rätt tidpunkt. "Mannen frågade då om det 
bästa åtgärden, och
honom) sa," __________ till föräldrar ".  
                
 

 

 
 

  



KAPITEL  25  

äspningar:  

m du ska gäspa, gäspa  inte högt men 
ningar. 

år Profet Muhammad (fred vare med 

Vardagliga artigheter  
 
G

O
lugnt. Talar inte medan gäsp
V
honom) sa åt oss att sätta vår hand över 
munnen medan gäspningar. Gäspningar 
är från Satan. Försök att täcka munnen 
och kväva din gäspa så mycket du kan.  
 
Nysningar:  
Nysningar
D

 är en välsignelse från ALLAH. 
u bör inte försöka kväva en nysning.  

Det finns ingen anledning att förhindra 
et. När man är på väg att nysa, ska man 
ända bort ansiktet eller täcka munnen och 
te med handen eller näsduk. Detta kommer att dämpa bullret 

g. Om du måste 
det åt sidan.  

 

d
v
in
och kommer inte irritera folk omkring di
snytta, göra det snabbt och vände huvu

Nysning är en välsignelse från ALLAH, därför bör man säga 
(AL-Hamdu Lillaah) på nysning.  
 
När en muslim nyser och prisar ALLAH, hans omgivning 
skulle svara genom att säga: (Yarhamuk ALLAH)  



 
 
Att Säga Salaam:  

Hälsa muslimer genom att säga  
(As-salaamu alaikum) är en ren vänlighet 

an inte 
baka, 
ar genom att säga 

 ihåg att närmaste folk till ALLAH 
um först.  

och artighet. En muslim bör hälsa både 
muslimer han känner och dem som h
känner. När du går ut i ditt hem eller till
måste du hälsar på dina familjemedlemm
(As-salaamu alaikum). Kom
finns de som säger As-Salaamu alaik
 
Att Tala:  
S
alltid försöka

äga As-Salaam bör komma innan man börjar talar. Man bör 
 tala bra. Antingen talar bra eller hålla tyst. Om 

 länge utan att 
innas ALLAH är ett 
nning. Ljug inte. Tala 
 förstår dig.  

du håller tyst du förblir säkra. Prata inte för
minnas ALLAH. Prata mycket utan att m
tecken på hårdhet i hjärtat. Alltid talar sa
tydligt. Tala så att alla som lyssnar på dig
 
"Var Snäll" och "Säga Tack":  

"var snäll" och "Tack" bör bli en viktig del av ditt liv. Alltid 
säga: "var snäll" eller "Tack" (Jazaakallaahu Khairan) för 
någon tjänst eller artighet.  
 
V
utanför familjen. Detta är inte bra. Du bör alltid försöka va

issa människor reserven "var snäll" och "Tack" för dem 
ra 



artiga mot alla.  
K
A

om ihåg att den person som inte tacka folk inte tacka 
LLAH. Framför allt, alltid tänka på ALLAH för Hans gåvor.  

 

in gäspning.  

___ ALLAH.  
. Kom alltid ihåg att tacka _______ för hans gåvor.  

e säga (Alhamdulillah) på _____________.  

 
A. Skriv svar på följande frågor. 
 
 
1. Försök att täcka munnen medan _______ d
2. Täck munnen medan ________________.  
3. En muslim ska säga (Assalam O Alykum) till alla 
__________ han känner dem eller inte.  
4. Prata inte för länge utan ______
5
6. Du bord
7. Nysningar är en __________ från ALLAH.  
8. När du kommer hem, säger (Assalam O Alykum) till din 
________.  
9. Alltid talar sanning. _______ inte .  
10. Säga "god" och '________' bör bli en del av ditt liv.  
 

 
 

  



KAPITEL  26  
ALLMÄNNA Plikter  
ALLAH skapade jorden. Det är vår plikt att vårda den och 
s
Vi är övervakare för denna jord. V
a
v
fel ställe ".  
 

Strö i sovrummet!  
Strö runt ditt hus!  
Kull på din skola!  
Strö i klassrummet!  
Smuts i toaletterna!  
Smuts i parkerna!  
Skräp i trädgården!  
Skräp på strä
 
Det finns många sätt som var och en av oss kan ta hand o
A

kydda den.  
i är ansvariga för varje del 

v den. Vi bör inte skada, förorena eller förstöra det. Vet du 
ad är föroreningar? Enkelt, förorening betyder "någonting" på 

nderna!  

m 
LLAHs värld. Om vi håller våra platser ren, ALLAH 
ommer vara nöjd med oss och belöna oss.  

 
 

k
 
 
 



Dessa är några sätt so
• Placera alltid skräp i soptunna
Placera saker för återvinning så
burkar i miljöstation.  
  
  
 
 
 
 

m man kan hålla sin omgivning ren:  
n.  
som papper, tomma flaskor och 

 på sina rätta ställen. Kasta dem inte runt!  

t rent.  
ren.  

kola ren.  
 Det är en gåva från ALLAH. Stänga av 

attenkranar ordentligt. Lämna dem inte droppande. Stänga av 

r.  
 Håll toaletterna golven rena. Ingen tycker om att använda en 
mutsig toalett. När du använder toaletten, lämna det rent.  
om ihåg ALLAH älskar skönhet!  
LLAH älskar folk som håller sig ren och snygg.  

 
 
• Förvara dina saker
• Håll ditt hus rent.  
• Håll plats runt huse
• Förvara din skola 
• Håll plats runt din s
• Använd vatten noga.
v
dem även om det inte var du som lämnade dem droppande.  
 
ALLAH kommer att belöna er för era insatse
•
s
K
A
Plocka upp allt skräp du ser omkring dig även om det inte var 
du som kastade den där.  



 
ALLAH ser vad du gör och kommer att belöna er för att hålla 
Hans värld ren.  
En muslim bör alltid hålla sig ren och snygg. En smutsig 
kropp, smutsiga kläder, smutsigt hår, smutsiga tänder och 
smutsiga fötter är alla obehaglig sevärdheter, kanske till och 
med ge en dålig lukt. De förolämpar och glädja andra 
människor.  
Gillar du att sitta nära någon smutsig? Borsta tänderna efter 
måltid innan du går till sängs och när du stiger upp.  
 
Rena kläder, rena vita tänder är trevliga sevärdheter! Håll dig 
ren hela tiden, och andra kommer att vilja vara nära dig. 
ALLAH kommer att älska dig om du är rent och hålla din 
omgivning ren.  
 
A. besvara dessa frågor.  
1. Vem äger världen? ______________________.  
2. Se dig omkring och skriv ett sätt som du kan  
hålla ALLAHs värld ren ___ ________________. 
 
 
 

WASSALAM  O  ALYKUM VARAHMAT
ALLAHI  VABARAKATUHU

 

 
 ! 

 


