Det Islamiske Trossamfund af Bosniakker i Danmark centrale ritualer
Det Islamiske Trossamfund af Bosniakker i Danmark baserer sig på sunni-muslimsk
trosretning, Hanafi retsskole (opkaldt efter imam Abu Hanifa) og Maturidi retsskole, som er
en af de største retsskoler inden for Sunni-muslimsk teologi.
”Der findes fire sunni-muslimske retsskoler, som varierer indbyrdes i deres fortolkning af
islams hellige skrifter på en del områder, og som derfor giver forskellige retningslinjer
for, hvordan muslimer bør forholde sig i forskellige situationer. Sunni-muslimer er dog
enige om de grundlæggende dogmer og om udførelsen af ritualerne, som de foreskrives i
islams fem søjler”.
IZBD er en paraplyorganisation som har andre menigheder under sig, som er geografisk
opdelt rundt omkring i Danmark. IZBD servicerer deres medlemmer, således at de har
mulighed for at udøve såvel religiøse som kulturelle aktiviteter, herunder ved undervisning
inden for Islamisk tro og teologi og praktiseringen af Islam som religion.
Herunder de ritualer og aktiviteter, som opretholdes i IZBDs menigheder.
Bøn – salat
Der udføres 5 faste daglige bønner i de fleste af vores menigheder. Disse 5 bønner forgår på
bestemte tidspunkter på dagen. Bønnerne er en form for personlig samtale med Allah. Det er
en pligt for troende muslimer at bede fem gange i løbet af døgnet på bestemte tidspunkter og
denne form for bøn skal udføres på en bestemt måde.
Fredagsbøn
Hver fredag udføres der fælles fredagsbøn efter de islamiske forskrifter, hvor Imamen taler
til de tilstedeværende, fredagsbøn erstatter den obligatoriske bøn der hedder ”Duhr”.
Ramadan
Ramadan er en fastemåned inden for den muslimske trosretning. Herunder forskellige
aktiviteter i vores menigheder, såsom fælles spisning ved fastebrydning.
Almisse – zakat
Zakat er en islamisk almisse. En muslim har pligt til én gang om året, at give en bestemt
andel (2 %) af sin overskydende formue - til de fattige. Vores medlemmer betaler Zakat til de
lokale menigheder, kaldt også for (bejtul mal), som senere fordeles til dem som har brug for
det.
Pilgrimsfærd – hajj
Under en pilgrimsfærd, rejser man til dette hellige sted for at følge profet Ibrahims sunna.
Hajj er navnet på pilgrimsfærden til Mekka. Muslimer er forpligtet til at udføre denne ritual
mindst én gang i livet, hvis de er i stand til det (fysisk, mentalt og økonomisk). Vi hjælper
vores medlemmer med at udøve denne ritual, igennem vores samarbejdsorganisationer.
Vielsesritualet
Ritualet udføres af en vielsesbemyndiget person som er benævnt vielsesforretter.

Mindst to myndige personer skal være tilstedeværende som vidner under hele ritualet.
Vielsesforretteren spørger under ritualet bruden og brudgommen hver især, hvorvidt det
er deres egen fri vilje, at blive ægteviet til den anden part af brudeparret, samt om
vedkommende er klar over hvad dette indebærer og forpligter. Såfremt begge parter
erklærer sig indforstået med dette, ved at svare ja, skal vielsesforretteren vie dem sammen i
Allahs navn, og derefter erklære dem for ægteparret.
Efter dette, betragtes parret som juridisk gyldigt viede til hinanden, derefter skal man
selvfølgelig offentligt registreres efter dansk lovgivning.
Islamiske højtider
I islam er der to religiøse højtider, ”offerfesten” og ”fastebrydningsfesten”. Offerfesten
(arabisk: Eid ul-Adha) kaldes også for den store Eid. Fastebrydningsfesten (arabisk: Eid ulFitr) kaldes også for den lille Eid.
Ritualet for Eid bønnen
I vores menigheder udføres der Eid bønnerne i forbindelse med de to islamiske fest højtider,
kaldt Eid. Den ene Eid i forbindelse med afslutning af ramadan måned - og den anden i
forbindelse med måneden, hvor der bliver udført Hajj (pilgrimsrejsen til Mekka).
Begravelse i islam
Døden opfattes af muslimer ikke som en afslutning på livet, men blot som en milepæl på
vejen til det evige og fredfyldte liv i Guds nærhed.
IZBD har deres egen begravelse service (VATAN), hvor vi tilbyder vores afdøde medlemmer
at blive transporteret og begravet i hjemmelandet.

