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Undervisningsbeskrivelserne er vejledende. 
 

 

Vejledende oversigt over Najm-programmets 3-årigt forløb med i alt 9 fag. 

 

1. år Fag 

September - November Grundlæggende principper 

Januar - Marts Rettigheder 

April - Juni Renhed 

 

2. år Fag 

September - November Bønnens regler 

Januar - Marts Profetens liv 

April - Juni Koranens Videnskab 

 

3. år Fag 

September - November Hadith Videnskab 

Januar - Marts Islams Historie 

April - Juni Ægteskab 

 

 

 

Hvis du er i tvivl om noget eller har nogle spørgsmål, så er du mere end 

velkommen til at kontakte os på baseerah@muslimskungdom.dk 
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Grudlæggende principper 

Kursus  Aqeedah 

Underviser   

Hold 1.år 

Omfang 2 timer ugentligt  

Faglige mål Kursisten kan ved afslutning af forløbet: 

● Gøre rede for hvad islams 6 trosartikler er, hvad der er 

grundprincipperne i hver af dem, vigtigheden af dem, 

gavnen ved at lære om dem og hvilke elementer der kan 

svække éns tro på dem.  Ligeledes vil kursisten blive 

introduceret til grupperinger og sekter der igennem 

historien er kommet på afveje i deres tro (aqeedah).  

 

● Bruge sin nyerhvervede viden om de 6 trosartikler til at 

styrke sin tro, og sit forhold til Allah, og som skjold imod 

tvivl i troen og shaytans fristelser. 

 

● Gøre rede for hvordan de islamiske trosprincipper er 

blevet udledt.        

Undervisningsforløb, tilrettelæggelse og  eksamen 

  

Modul 1 Overordnet introduktion til Aqeedah  

● Definition af ordet Aqeedah  

● Oversigt med de vigtigste emner i Aqeedah 

● Litteratur indenfor Aqeedah 

● Hvorfor lære om aqeedah  

● Sådan lærte sahabah Aqeedah 

● Opståelsen af Aqeedah som separat videnskab 

 

Modul 2  Troen på Allah  

– Del 1: Opretholdelse af Allahs enhed i Herredømmet 

Tawheed-ur-Rubuubiyyah 

 

● Menneskets historie med troen på én Gud 

● De 3 dele i Troen på Allah 

● Definition af del 1: Tawheed-ur-Rubuubiyyah 

● Refleksioner over at Allah er Skaberen med absolut 

● Herredømme 
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● Konceptet om Allahs absolutte Herredømme 

● Eksempler på mangelfuld tro på Allahs absolutte 

herredømme 

 

Modul 3  Troen på Allah  

– Del 2: Opretholdelse af Allahs enhed i retten til at blive 

tilbedt 

Tawheed-ul-uluuhiyyah 

● Definition af Tawheed-ul-uluuhiyyah 

● Forbindelsen mellem de 3 dele af Tawheed 

● Vigtigheden af Tawheed-ul-uluuhiyyah 

● I dybden med ”La ilaha illa Allah” 

Modul 4  Troen på Allah  

– Del 2 (fortsat): Opretholdelse af Allahs enhed i retten til at 

blive tilbedt 

Tawheed-ul-uluuhiyyah 

● Definition af: ‘Ibadah (tilbedelse) 

● ‘Ibadah er formålet med menneskets eksistens 

● De 3 søjler for Ibadah 

● De 2 kriterier for accept af vores ‘ibadah  

 

Modul 5  Troen på Allah  

– Del 3 : Opretholdelse af Allahs enhed i Hans navne og 

egenskaber 

Tawheed-ul-asmaa wa sifaat 

● Definitionen af  Tawheed-ul-Asmaa was-Sifaat 

● At lære om Allah via hans navne og egenskaber 

● 4 grundprincipper i troen på Allahs navne og egenskaber 

 

Modul 6  Troen på skæbnen (Al-Qadar) 

● Definition af Al-Qadar (skæbnen) 

● ”…troen på skæbnen”, hvad vil det sige? 

● Hvordan forholder vi os til vores skæbne rent praktisk? 

● Afvigere i troen på skæbnen 

● Misforståelser og tvivl ang. troen på skæbnen 

● Gavnen ved at tro på skæbnen 

 

Modul 7 Troen på englene 

● Den detaljerede tro på englene: 

● Englenes egenskaber 

● Englenes opgaver 

● Effekten af troen på englene 

● Mangler og fejl i troen på englene 
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Modul 8  Troen på bøgerne 

● Den detaljerede tro på bøgerne 

● Annullering af éns tro på englene 

● Al-qurans unikhed 

● Effekten af troen på bøgerne 

 

 Troen på budbringerne 

● Den detaljerede tro på budbringerne 

● Annullering af éns tro på budbringerne 

● Budbringernes unikhed 

● Effekten af troen på budbringerne 

Modul 9 Introduktion til termerne Shirk, Kufr og Nifaaq 

● Lille shirk og stor shirk 

● Lille kufr og stor kufr 

● Nifaaq og dens relation til Kufr 

Modul 10  Introduktion til vigtige principper i islamisk tro (del 1) 

● Termerne “As-Salaf” og “Ahlu-Sunnah-Wal-Jama’ah” 

● Hvordan udledes den islamiske tro (hvad er vores kilder)? 

● Balancen mellem intellektet og den autentiske tekst 

Modul 11  Introduktion til vigtige principper i islamisk tro (del 2) 

● Sahabahs status i Islam 

● Principper hvad angår det muslimske samfund (ummah)  

● Hvordan vælges den muslimske nations leder? 

Modul 12  Repetition - eller fuldføre pensum hvis man mangler noget.  

Modul 13 Eksamen 

Undervisningsform (tavleundervisning, gruppearbejde, pararbejde, projektarbejde, 

powerpoint, kahoot osv) 

Litteratur og evt. 

materialer 

● Al-Quran 

● Hadith samlinger 

● Troen på én Gud (Abu Ameenah Bilal Philips) 

● General Precepts of Ahlus-Sunnah (Naser Al-’Aql) 

● Al-Aqeedah Al-Waasitiyyah (Ibn Taymiyyah) 

● Islamguiden (Exhibition Islam) 

 

Evaluering og 

Eksamen 

1-1½ times afsluttende skriftlig eksamen uden hjælpemidler 

Beståelsesprocent : 70% 
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Rettigheder 

Kursus  Tarbiyyah Islamiyyah 

Underviser  

Hold 2. år 

Omfang 2 timer ugentligt 

Faglige mål Kursisten kan 

·         

·         

Undervisningsforløb, tilrettelæggelse og  eksamen 

  

Modul 1 Al Ikhlas (Oprigtighed) - Vigtigheden af, at en muslim altid skal 

være oprigtig overfor Allah i sine handlinger 

Modul 2  Taqwa - Hvad betyder taqwa og hvordan har man taqwa i 

hjertet? 

Modul 3  Allahs rettigheder - Hvilke rettigheder har egentlig over for 

Allah? Og hvordan handler vi på dem? 

Modul 4  Profeten saws´s rettigheder - Hvilke rettigheder har egentlig 

over for profeten saws? Og hvordan handler vi på dem? 

Modul 5  Sahabas rettigheder - Hvilke rettigheder har vi egentlig over for 

sahabah? Og hvordan handler vi på dem? 

Modul 6 ´Ulama´s (lærdes) rettigheder - Hvilke rettigheder har egentlig 

over for ´ulama? Og hvordan handler vi på dem? 

Modul 7  Forældrenes + børnenes rettigheder - Denne lektion bliver en 

blanding af forældrenes rettigheder, som børnene skal handle på 

og omvendt. 

Modul 8  Ægtefællens rettigheder - Hvilke rettigheder har man over for 

hinanden som ægtepar?  

Og vigtigheden af et succesfuldt ægteskab. 
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Modul 9  Naboens rettigheder -  

Modul 10  Rettighederne over for ens brødre og søstre i Islam -  

Modul 11   Repetition - eller fuldføre pensum hvis man mangler noget.  

Modul 12 (2018) Eksamen 

Modul 13  

Undervisningsform (tavleundervisning, gruppearbejde, pararbejde, projektarbejde, 

powerpoint, kahoot osv) 

Litteratur og evt. 

materialer 

Titler på bøger og evt. links til hjemmesider til hovedlitteratur eller 

supplerende litteratur 

Evaluering og 

Eksamen 

 (løbende evaluering, hvilken type eksamen og hvor mange point 

skal man opnå for at bestå?) 
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Renhed 

Kursus Fiqh At- Tahaarah 

Underviser  

Hold 
1. år 

Omfang 2 timer ugentligt 

Faglige mål Kursisten kan 

Ved slutningen af dette forløb vil den enkelte kursist være i stand 

til at udføre sin renselse og salah, på en korrekt måde, samt 

forståelsen for deres regler og ahkam 

 

·         

  

Undervisningsforløb, tilrettelæggelse og  eksamen 

  

Modul 1 (Titel + særlige fokuspunkter/begreber) 

Hvad er fiqh 

Hukm Al-Taharah 

Modul 2 Typer af vand 

Beholdere 

Modul 3 Nasaja 

Modul 4 De tre kategorier i Nasaja 

Modul 5 Istinja  

Modul 6 Wudu 

Modul 7 Makruh hat al-wudu 

Modul 8 Mash Ala Al khufain 
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Modul 9 Ghusl, dens hukm og dens typer 

Modul 10 Søjlerne af Ghusl 

Modul 11 Tayammum 

Modul 12 Repetition - eller fuldføre pensum hvis man mangler noget.  

Modul 13 Eksamen 

Undervisningsform (tavleundervisning, gruppearbejde, pararbejde, projektarbejde, 

powerpoint, kahoot osv) 

Litteratur og evt. 

materialer 

Titler på bøger og evt. links til hjemmesider til hovedlitteratur eller 

supplerende litteratur 

Evaluering og 

Eksamen 

 (løbende evaluering, hvilken type eksamen og hvor mange point 

skal man opnå for at bestå?) 
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2 år 
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Bønnens regler 

Kursus Fiqh As-Salah 

Underviser  

Hold 
1. år 

Omfang 2 timer ugentligt  

Faglige mål For at have fuldført kurset Fiqh as-Salah med excellence. Kurset 

har givet den studerende kendskab til reglerne for salah, herunder 

hvordan man udfører salah som Profeten, sallallahu ‘alaihi wa 

salam, udførte den. Derudover har den studerende fået kendskab 

til de forskellige bønner, eksempelvis den rejsendes bøn, fredags-

, Taraweeh-, Eid- og begravelsesbønnen samt bønnernes 

forskellige regler og betingelser. 

·         

·         

  

Undervisningsforløb, tilrettelæggelse og  eksamen 

  

Modul 1 Introduktion til forløbet 

Vigtigheden af salah og dens historie 

Definitionen af salah 

Modul 2 Det at lave salah om eller lave qadha 

Hvem er forpligtet til at bede? 
Adhan og iqamah 

Det at lave salah om eller lave qadha 

Hvem er forpligtet til at bede? 

Adhan og iqamah 

Modul 3 Betingelser for en gyldig salah 

Søjlerne for Salah 
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Modul 4 Sunnan Al Salah 

Makruhat al Salah 

Modul 5 Det der bryder ens slah 

Sujud al sahu 

Sujud al tilawa (recitation) 

Modul 6 Salatul Jama´ah 

Den rejsendes salah 

Modul 7  Salatul juma´h, dens betingelser og regler 

Modul 8 Salatul juma´h, dens betingelser og regler 

Frivillige salawat  

Modul 9 Salatul Eid 

Salatul taraweeh 

Modul 10  Salatul janaza og dens regler 

Modul 11  (Jeg vil sikkert være bagud med tid, og her kan jeg tage de 

resterende inshaAllah) 

Modul 12  Repetition - eller fuldføre pensum hvis man mangler noget.  

Modul 13 Eksamen 

Undervisningsform (tavleundervisning, gruppearbejde, pararbejde, projektarbejde, 

powerpoint, kahoot osv) 

Litteratur og evt. 

materialer 

Titler på bøger og evt. links til hjemmesider til hovedlitteratur eller 

supplerende litteratur 

Evaluering og 

Eksamen 

 (løbende evaluering, hvilken type eksamen og hvor mange point 

skal man opnå for at bestå?) 
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Profetens liv 

Kursus  Seerah 

Underviser  

Hold 2. år 

Omfang 2 timer ugentligt 

Faglige mål Kursisten kan 

·        forholde Seerah til den sociale kontekst 

·        bruge Seerah-litteratur som redskab til navigation i sit liv  

  

Undervisningsforløb, tilrettelæggelse og  eksamen 

  

Modul 1  Intro 

Modul 2  Individet  

Modul 3  Børn og opdragelse 

Modul 4  Medier 

Modul 5  Populærkultur 

Modul 6  Køn 

Modul 7  Ægteskab 

Modul 8  Forældre og familie 

Modul 9  Os og dem  
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Modul 10  Arbejde, formål og balance 

Modul 11  Moskeen og samfundet 

Modul 12  Repetition - eller fuldføre pensum hvis man mangler noget.  

Modul 13 Eksamen 

Undervisningsform Tavleundervisning,powerpoint, gruppearbejde, pararbejde,  

Litteratur og evt. 

materialer 

Muhammad: How He Can Make You Extraordinary 

af Dr. Hesham Al-Awadi 

Evaluering og 

Eksamen 

Skriftlig og aktiv deltagelse 
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Koranens videnskab 

Kursus Uluum Al-Qur’an 

Underviser  

Hold 2. år 

Omfang 2 timer ugentligt 

Faglige mål Kursisten kan 

·        Overordnet forstå og besvare spørgsmål på 3 områder 

1) Den fysiske bog: Hvordan blev al-Quran samlet som bog, 

dens udvikling til dags dato 

2) Når man åbner bogen: Forklaring omkring sprog, de “7” 

bogstaver, sproget og tegnenes udvikling, temaer, 

kategorisering af vers og kapitler 

3) Når man læser og forstår bogen: Fortolkning, 

oversættelse, ophævede vers, baggrunde bag 

åbenbaringer.  

4) Løbende evaluering af projektarbejde. 

 

Undervisningsforløb, tilrettelæggelse og  eksamen 

  

Modul 1 Introduktion til al-Quran  

Arabernes tid før og efter al-Quran, al-Quran i historien, al-Qurans 

mirakuløse indflydelse på samfundet. Syn på al-Quran i dag. 

Hvordan skal vi tilgå al-Quran? Misforståelser i forhold til al-

Quran. Kvalitet contra kvantitet.   

Modul 2 Introduktion til al-Quran 

Definition af al-Quran fra Quran og Sunnah.  

Modul 3 Samling af al-Quran - Del 1(Fra Allah swt til Profeten Muhammad)  

Modul 4 Samling af al-Quran - Del 2 (Under abu Bakrs tid)  

Modul 5 Samling af al-Quran - Del 3 (Under Uthmans tid) 
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Modul 6 Sprogets udvikling. Sprog, font, tegn og fordeling af vers og 

kapitler, fordeling af vers før og efter Hijra.  

Modul 7 De 7 bogstaver. De forskellige recitationer. Lighed og forskel. 

Visdomme bag.  

Modul 8 De ophævede vers samt årsagerne bag versenes åbenbaring.  

Modul 9 Fortolkning af al-Quran 

Modul 10 Fortolkning af al-Quran 

Modul 11 Projekt arbejde - afslutning og evaluering 

Modul 12  Repetition - eller fuldføre pensum hvis man mangler noget.  

Modul 13 Eksamen 

Undervisningsform (tavleundervisning, gruppearbejde, pararbejde, projektarbejde, 

powerpoint, kahoot osv) 

Litteratur og evt. 

materialer 

Titler på bøger og evt. links til hjemmesider til hovedlitteratur eller 

supplerende litteratur 

Evaluering og 

Eksamen 

 (løbende evaluering, hvilken type eksamen og hvor mange point 

skal man opnå for at bestå?) 
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3 år 
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Hadith Videnskab 

Kursus  Mustalah ul-Hadeeth 

Underviser  

Hold 3. år 

Omfang 2 timer ugentligt 

Faglige mål Kursisten kan ud fra dette forløb få viden indenfor  

● Sunnah og hadeeths plads i vores Sharia 

● Indblik i Mustalah al hadeeth på et basalt og stærkt niveau 

● De lærdes store indsats i at beskytte sunnah og ahadeeth 

● Definitioner og fundamentale begreber indenfor hadeeth 

videnskab 

  

Undervisningsforløb, tilrettelæggelse og  eksamen 

  

Modul 1 Vigtigheden af Sunnah + Definitioner af sunnah og hadeeth 

Modul 2  Hvad er mustalah al hadeeth + Ahaad og Muttawatir 

Modul 3  Kan Ahaad ahadeeth bruges som bevis? 

Modul 4  Opdelingen af accepteret og afviste ahadeeth 

Modul 5  Betingelserne for autentiske ahadeeth 

Modul 6  Betingelserne for accepteret ahadeeth 

Modul 7  Hadeethens tilskrivning + grader af sahih 

Modul 8  Tilsyneladende modstridende ahadeeth 

Modul 9  Afviste ahadeeth og konsekvenserne relateret til disse 
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Modul 10  Typer af svage ahadeeth 

Modul 11  At handle ud fra svage ahadeeth 

Modul 12  Repetition - eller fuldføre pensum hvis man mangler noget.  

Modul 13 Eksamen 

Undervisningsform (tavleundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, powerpoint, 

kahoot osv) 

Litteratur og evt. 

materialer 

- https://obeyd.files.wordpress.com/2011/12/english-

translation-of-the-ode-of-bayquniyyah.pdf 

- Hadeeth terminology - Sh. Rahwaan  

- Tayseer ulum al hadeeth (arabisk) 

- Bayquniyyah (arabisk) 

-  Nukhbatii al fikar - Ibn Hajar al ‘Asqalani (arabisk) 

Evaluering og 

Eksamen 

Der vil blive foretaget løbende evalueringer, samt en endelig 

eksamen (måske en mundtlig eksamen), med en 

beståelsesprocent på 70% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://obeyd.files.wordpress.com/2011/12/english-translation-of-the-ode-of-bayquniyyah.pdf
https://obeyd.files.wordpress.com/2011/12/english-translation-of-the-ode-of-bayquniyyah.pdf
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Islamiske historie 

Kursus  Islamiske historie 

Underviser  

Hold 
3. år 

Omfang 2 timer ugentligt 

Faglige mål Kursisten kan 

·         

·         

  

Undervisningsforløb, tilrettelæggelse og  eksamen 

  

Modul 1 (Titel + særlige fokuspunkter/begreber) 

Introduktion 

Definition af Islamisk historie 

Begrebet Islamisk stat 

Modul 2  Tilgange til Islamisk historie 

Khulafa Al Rashidun perioden; Abu Bakr & Omar (ra) 

Modul 3 Ahlu sunna’s forhold til sahabah (ra) 

Khulafa Al Rashidun perioden; Abu Bakr & Omar (ra) 

Khulafa Al Rashidun perioden; Uthman & Ali (ra) 

Modul 4 Introduktion om Bani Ummayah 

Grundlæggelsen af Ummayah Kalifat og dens fald. 

Etablering af Khilafah Al Ummawiyah i Andalusion 

Modul 5  Forsat; 

Bani Ummayah 

Grundlæggelsen af Ummayah Kalifat og dens fald. 

Etablering af Khilafah Al Ummawiyah i Andalusion 

Modul 6  Oversigt over de enkelte Abbasi perioder 

Introduktion om Al-Abbasiyyeen 
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Mu´tazilah & fitnaen om Quran 

Modul 7  Al-ABB Kalifat 2 & 3 periode: 

Nominelle Kaliffer & Seldjuker 

Al-Qaramita, Al Fatimiyyah & Al-Hashshashin 

Korstogene 

Zinki & Ayyubierne  

Modul 8 Al-ABB Kalifatets 4 periode 

Mamelukkerne 

Slaget mod mongolerne  

Mamelukkerne Vs Osmannerne 

Modul 9 Intro til Osmanniske Stat & Kalifat 

Sultaner & begivenheder  

Al-Safaweyeen (Shia) Vs. Osmannerene  

Modul 10  Muslimerne vs. portugiserne 

Den muslimske helt Ahmad ibn Ibrahim Ghazi 

Muslimernes opdagelse af Amerika før Columbus 

Den muslimske helt Zumbi 

Den sande historieom Vlad Dracula 

Det Osmanniske kalifats nedgang 

Modul 11 1. Verdenskrig og….. 

Modul 12  Repetition - eller fuldføre pensum hvis man mangler noget.  

Modul 13 Eksamen 

Undervisningsform (tavleundervisning, gruppearbejde, pararbejde, projektarbejde, 

powerpoint, kahoot osv) 

Litteratur og evt. 

materialer 

Titler på bøger og evt. links til hjemmesider til hovedlitteratur eller 

supplerende litteratur 

Evaluering og 

Eksamen 

 (løbende evaluering, hvilken type eksamen og hvor mange point 

skal man opnå for at bestå?) 
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Ægteskab 

Kursus  Fiqh Al-Nikah 

Underviser  

Hold 
3. år 

Omfang 2 timer ugentligt 

Faglige mål Kursisten kan 

·        Få kendskab til Allahs formål Nikah som en helhed og 

alt hvad der er under det, igennem Quran og Sunnah 

·        At få kendskab til de forskellige fiqh regler inde for 

Kitabul-Nikah 

  

Undervisningsforløb, tilrettelæggelse og  eksamen 

  

Modul 1 (Titel + særlige fokuspunkter/begreber) 

Modul 2   Definition, dens Hukm og Perspektivering til Shariahs formål  

med Nikah  

Modul 3 Ægteparrets rettigheder igennem Quran og sunnah og ‘Urf. 

Modul 4 Valg af ægtefælle  

Modul 5  Forlovelse Ahkam  

Modul 6  Søjlerne i Nikah kontrakten  og dens visdomme  1 

Modul 7 Søjlerne i Nikah kontrakten  og dens visdomme  2 

Modul 8  At-Talaq og dens Ahkam samt visdommen bag det 

Modul 9   Al-khula’, Al-Faskh, , Al-Li’an, Azhihar , Al-Ila 
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Modul 10  Al-Iddah, Al- Raj’a 

Modul 11 Al-Walima 

Modul 12  Repetition - eller fuldføre pensum hvis man mangler noget.  

Modul 13 Eksamen 

Undervisningsform (tavleundervisning, gruppearbejde, pararbejde, projektarbejde, 

powerpoint, kahoot osv) 

Litteratur og evt. 

materialer 

Al-fiqh al-Manhaji, Al-Mughni, Almuhathab, Daleel Ut-talib, Al-

Muwatta, Kitab Al-Akhyar, Kitab Al-Iqna’, Subul Assalam, Kitab 

Al-Ikthiyar, Manhaj As-Salekeen, Tafsir Ibn Kathir, Tafsir As-

sa’di, Tafsir Al-Baghawi. 

Evaluering og 

Eksamen 

Evaluering gives efter hvert modul og der bliver brugt en model  

ved navn ‘’Smitte modellen’’. Eksamen vil være en skriftlig 

eksamen. I form af spørgsmål til Cases.  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 


