
PREFAÄÅ

Nesfârflite muläumiri fli laude Preaslåvitului fli
Preamåritului Allah care a creat omenirea fli tot universul
cu un scop bine fltiut.

Pacea fli binecuvantarea lui Allah så fie asupra celui
mai mare ocrotitor, protector fli Profet-Muhammed Mustafa
(Allah sa-l binecuvânteze-sallallâhu aleyhi ve sellem-
S.A.V), asupra familiei sale, asupra companionilor såi fli
a tuturor celor ce-l urmeazå!

“ILMIHAL” este fltiinäa care relevå specificul
învaäåturilor necesare despre credinäa fli cultul
musulmanilor.

Profetul a zis:“A însufli fltiinäa este o obligaäie pentru
orice musulman, bårbat sau femeie”Aceastå fltiinäå, în
legatura cu care cuvintele sfinte fli cinstite ale Profetului
explicå obligativitatea însuflirii ei de cåtre musulmani,
este neîndoielnic “ILMIHAL”, care-i va ajuta så câfltige
fericirea atât în aceastå lume, cât fli în Lumea de Apoi.
Iatå de ce este obligatorie însuflirea de cåtre orice
musulman, bårbat sau femeie, a elementelor necesare în
ceea ce priveste credinäa fli cultul. Pânå ce nu învaäå
concepte importante denumite “Zarurat-y Diniyye” fli nu
crede în ele, un om nu poate fi un musulman complet fli
desåvârflit.

Existå unele cåräi “ILMIHAL” mai mari sau mai mici
care trateazå aceastå temå. În aceastå idee, am considerat
necesar så pregatesc acest “ILMIHAL”, cu scopul de a
veni în ajutorul copiilor musulmani în memorarea,
cunoaflterea fli reäinerea mai ufloarå a problemelor de bazå.

Sper så fie un succes cu consimäåmântul Celui Drept!
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PENTRU DEPRINDEREA

REGULILOR RELIGIEI

ILMIHAL

Cunofltinäe religioase obligatorii pentru
toäi copiii Muslumani care urmeazå

cursurile despre Coran în cadrul flcolilor
primare fli gimnaziale

(Ghid de rugåciuni  cu fotografii)



IMPORTANT DE REÄINUT

Stimate cititor;

In lucrarea de faäå s-a acordat loc unor sura, versete fli
rugi împreunå cu citirea lor în alfabetul român. Acest lucru
este pentru a-i ajuta pe cei care nu cunosc literele Islamului,
så le memoreze. Inså, nu este posibilå memorarea corectå
în alfabetul românesc. Cei care memoreazå cu aceste
caractere trebuie neapårat så înveäe citirea corectå de la un
hoge. Atunci când sura se citeflte în limba românå, så se
acorde atenäie semnelor de mai jos:

Âa: litera a se va citi moale fli alungit,

Aa: litera a se va citi dur fli alungit,

Uu: u se va citi alungit

Ii: i se va citi alungit

Litera h (subliniat) se va citi gutural,

Literele  s  fli  z (subliniat) se pronunäå printre dinäi.

NOTÅ:
Vå reamintim cå, deoarece în cartea de faäå existå capitole

fli versete din Coran, ea nu trebuie låsatå pe jos fli trebuie
tratatå cu respect.
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RELIGIA NOASTRÅ

ISLAMUL
RELIGIE (DIN);

Religie (Din); norme fli rânduieli divine care îi cålåuzesc
pe cei cu raäiune, prin voinäa lor, spre fericire,  sånåtate fli
împlinire în viaäa lumeascå de pe påmânt fli în Lumea de
Apoi.

Allah Preamaritul (Allahu Teâlâ hazretleri), începând
cu Adem, primul om fli primul  profet, le-a fåcut cunoscut
oamenilor profeäii fli religiile lor, fli în esenäå, aceste religii
sunt forme ale Islamului. Pentru cå mai târziu aceste religii
divine s-au degradat fli fli-au pierdut originea, Allah Cel
Drept, prin mijlocirea Profetului nostru, ne-a facut cunoscutå
religia islamicå de acum, cea din urmå, dar cea mai adevaratå
fli cea mai desåvarflitå dintre religii. Cel care crede în religia
islamicå este numit musulman. Noi, slavå lui Allah, suntem
musulmani.

fiERIAT;

fieriat-din punct de vedere al religiei înseamnå legile
care se referå la rugåciuni fli conduitå.
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PRINCIPIILE ISLAMULUI
1. Så crezi în Allah Preamåritul;
2. Så crezi în Ingerii Lui;
3. Så crezi în Caräile Lui;
4. Så crezi în profeäii Lui
5. Så crezi în Ziua de Apoi
6. Så crezi în Destin, så crezi cå Binele fli Råul au fost

create de Allah Preaînaltul, så crezi cå dupå moarte existå
într-adevår înviere.

Cine nu recunoaflte unul din cele flase principii ale
Credinäei (Iman) înseamnå cå le neagå pe toate. De exemplu
cine recunoaflte cinci principii, dar nu crede în Ziua de Apoi,
nu poate fi musulman.

CREDINÄA IN ALLAH PREAMÅRITUL
Primul principiu dintre cele flase principii ale Credinäei

este så crezi în Allah Preainaltul. Adicå, Allah existå!
Persoana Lui deäine toate însuflirile perfecte (adicå este

ståpân pe tot ce este frumos, fårå excepäie), este curat fli
departe de orice imperfecäiune.

Insuflirile (calitåäile) Lui Allah Preainaltul se împart în
douå: 1. Sîfât-î zâtiyye 2. Sîfat-î subutiyye

Insufliri existenäiale (sîfât-î zâtiyye)
Personalitatea Lui Allah Preamåritul se caracterizeazå

prin flase însufliri:

1. Existenäa (vugiud): Allah existå;
2. Vechime (kîdem): nu are trecut, este etern;
3. Sfârflit (bekâ): nu are sfârflit, este veflnic;

CREDINÄA (IMAN)
Credinäa (iman) înseamnå a accepta fli a aproba toate

prescripäiile revelate fli relevate Profetului nostru, Muhammed
(Sallallâhu aleyhi ve sellem-s.a.v) de catre Allah Preaînaltul fli
transmise de El oamenilor. Credinäa  constå în totalitatea acestor
comunicari. Dar, pentru ca omul, atât în viaäå, cât fli dupa moarte,
så fie respectat ca un musulman trebuie så facå mårturia de
credinäå prin viu grai fli så accepte cu inima.

PRINCIPIILE CREDINÄEI sunt în numår de flase. Cele 6
principii sunt explicate în “AMENTU” de mai jos, atât în limba
arabå, cât fli în traducere.

Amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve’l
yevmi’l-ahiri ve bi’l-kaderi hairihi ve flerrihi mine’llahi teala ve’l-
ba’su ba’de’lmeuti hakkun eflhedu en la ilahe illallah ve
eflhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluh.

Sensul este: Eu cred în Allahu Teâlâ, în Ingerii Lui, în
Cåräile Lui, în Profeäii Lui, în Ziua de Apoi, în Destin, cred cå
Binele fli Råul au fost create de Allah Preamaritul. Este adevårat
cå dupå moarte existå înviere. Eu mårturisesc cå în afarå de
Allah Preamaritul nu existå altå divinitate. Incå o datå mårturisesc
cå Muhammed (s.a.v.) este robul fli Profetul Lui.
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