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FORORD
Endeløs hamd og lovprisning til Allah Ta‘ālā, som har 

skapt menneskeheten og hele universet med en stor 
visdom og hensikt.

Salât og selâm være med Mohammed (s.a.w.) som 
har blitt sendt til universet som den mest barmhjertige, 
den mest utmerkede forbønnen og den største Profeten 
av Allâh Te’âla, hans familie, ashab og alle de som har 
fulgt og fortsetter å følge hans hellige vei.   

Ilmihal (Konsis Fiqh) er en viten som fremlegger 
nødvendig kunnskap om muslimenes tro og tilbedelse.

Profeten (s.a.w.): Det er obligatorisk for enhver 
muslimsk mann og kvinne å tilegne seg kunnskap. 
Med disse ord fra universets stolthet (s.a.w.) forklares 
den obligatoriske kunnskapen, den faktiske “Ilmihal”. 
Denne kunnskapen vil, uten tvil, gjøre det mulig for den 
som oppriktig handler etter den lede sin tilhenger til lykke, 
både i denne verden og i det hinsidige. 

Av den grunn er alle muslimske menn og kvinner pliktet 
til å tilegne seg kunnskap om tro og tilbedelse. En kan 
ikke bli en komplett og perfekt muslim uten å lære og tro 
på nødvendige regler i religionen, “Dharurah-ad-Diniyyah”

Vedrørende dette temaet har det blitt skrevet både 

ْْ
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korte og mere omfattende versjoner av Ilmihal. For å 
hjelpe muslimene med å forstå de grunnleggende 
temaene innenfor Hanafi medheb på en enkel måte, og 
lære seg de utenat, har vi ansett det som fornuftig å skrive 
denne “Ilmihal”.

Måtte Allah, den barmhjertige, være fornøyd med oss 
for våre bestrebelser.
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VIKTIG MERKNAD
Kjære leser, i dette arbeidet er det tatt med noen 

kapitler (surah), vers (ayah) og bønner (Do’a) på arabisk 
sammen med sine transkripsjoner i det latinske alfabetet. 
Dette gjøres for å hjelpe dem som er ukjent med alfabetet 
i Koranen til å begynne å lese og å huske tekstene. Likevel 
er det i hovedsak umulig å skrive dem nøyaktig i det 
latinske alfabetet for korrekt resitasjon. Derfor, anbefales 
våre lesere på det sterkeste å lære seg korrekt uttale fra en 
kvalifisert religionslærer før man memorerer dem.

Når en skal lese surah og do’aer med det latinske 
bokstaver må en overholde tegnesetningen nedenfor:

â : leses lys og lang, for eksempel Bismillâhi.
â : leses mørk og lang, for eksempel Taâmi eller jusrâ.
û : leses lys og lang, for eksempel İnnehû eller lehû.
û : leses mørk og lang, for eksempel Rûhu.
î : leses lys og lang, for eksempel Hamîdün eller ‘ılmihî.
î : leses mørk og lang som (ıy), for eksempel Rahîmü 

eller müstekîmü. 
Tegn for lange vokaler (Med): vokalene â-û-î forlenges  

én elif lengde, og â
-
- û

-
- î

- fire elif lengder. 
.Hemze, for eksempel Lâ te’ẖuzühû eller bi shey’in (ء)  : ’ 
 Ayn, for eksempel ijjâke na‘büdü eller ijjâke  neste‘în (ع) : ‘
ġ : ( غ ) ghayn, for eksempel  ġayri eller feraġte 
d-ż : (ض) Dad. For eksempel Enkada, tadlîl eller fażîlete
ḫ : (خ) Khi. Kommer ut skurrende fra halsen, for eksempel 

ḫalfehüm eller ḫavf 
s : (ث) Se. Leses lespende, for eksempel Kevser eller senâük.
z : (ذ) Zel. Leses lespende, for eksempel Ellezî.
ž : (ظ) Dhi. Leses lespende, for eksempel Ažîm eller 

žahrak. 



Forkortelser:
(a.s.) : Aleyhisselâm
(s.a.w.) : Sallallahu aleyhi we sellem
(r.a.) : Radiallahu anh
(rah.) : Rahmetullahu aleyh

NB! 
Leserne må behandle denne boken med den ytterste 

respekt og ikke holde den under navlehøyde eller kaste 
den ned, siden den inneholder hellige vers og kapitler fra 
Koranen, Hadith og bønner. Vi ber deg om å alltid ha 
dette i minne.




