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INLEDNING
 Oändligt Hamd, tack och lovsång till Allâh تعالــى , som 

har skapat mänskligheten och hela universum med gu-
domlig visdom och för ett stort syfte.

Må välsignelser och frid vara över vår profet Muham-
med ملسو هيلع هللا ىلص, universums barm härtighetsmedel, den mest fram-
stående förlikningsmannen och Allāhs تعالــى största profet, 
över hans familj, över hans följeslagare och över alla dem 
som har följt och fortsätter att följa hans heliga väg.

Ilm Al-Hâl avser en gren av islamisk kunskap som ger 
information om Îmân (tro) och ‘ibâdah (dyrkan), som var-
je muslim är skyldig att skaffa sig.

Profeten Muhammed ملسو هيلع هللا ىلص sade: “Det är obligatoriskt 
för varje muslimsk man och kvinna att skaffa sig kun-
skap.” Den obligatoriska kunskap som universums stolt-
het ملسو هيلع هللا ىلص angav i sina välsignade ord är verkligen “Ilm Al-
Hâl”. Denna kunskap kommer att göra det möjligt för den 
som uppriktigt agerar utifrån den att nå lycka både i den-
na värld och det andra livet. Av denna anledning är det 
obligatoriskt och nödvändigt (fardh) för varje muslimsk 
man och kvinna att lära sig de frågor som rör Îmân (tro) 
och ‘ibâdah (dyrkan). Man kan inte bli en perfekt Mumin 
(troende) utan att lära sig och tro på dessa grundläggande 
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saker, som kallas “Dharûrah Al-Dîniyyah” (nödvändiga 
religiösa regler).

Denna bok om Ilm Al-Hâl har utarbetats utifrån 
MADHAB:s regler, i syfte att hjälpa varje muslim att 
lätt lära sig och memorera de väsentliga frågorna i Islâm.

Må Allâh تعالــى vara nöjd med detta ödmjuka arbete. 
Âmîn.

Viktig anmärkning
Kära läsare,
I det här arbetet ingår några Sûrahs (kapitel), Âyât 

(verser) och Duas (böner) med Koranens bokstäver till-
sammans med deras translitterering till det latinska al-
fabetet. Detta görs för att göra det möjligt för dem som 
inte är bekanta med det arabiska alfabetet att börja läsa 
och memorera texterna omedelbart. Det är dock i princip 
omöjligt att transkribera dem korrekt till det latinska al-
fabetet för att kunna recitera dem korrekt. När våra läsare 
väl har lärt sig att recitera dem på egen hand med hjälp av 
translittereringen rekommenderas de starkt att lära sig det 
korrekta uttalet av en hodja (imam).
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Några av riktlinjerna för att läsa Sûrahs och Duas 
korrekt i deras översättningar:

â :uttalas tunnt och förlängning som t.ex.”Bismillâhi”
â :uttalas tjockt och förlängning såsom “Ta’âmi”,yusrâ”
û :uttalas tunnt och förlängning som t.ex.”Innahû, lahû”
û :uttalas tjockt och förlängning, t.ex. “Rûûhu”.
î :uttalas tunnt och förlängning som t.ex.”Hamîdun, ‘ilmihî”
î :uttalas tjockt och förlängning som “Rahîmu, mustaqîmu”.

Tecken på förlängning: â, û, î (indikerar en förläning 
på circa lyfta upp ett finger)

.”Hamza. Exempel “Lâ ta’khudhuhû, bi-shay’in (ء) : ‘
.”Ayn. Exempel “Iyyâkana’buduwaiyyâkanasta’în‘ (ع) : ‘
Gh : (غ) Ghayn. Exempel “Ghayri, faraghta”.
Dh : (ض) Dhâd. Exempel: “An-qadha, tadhlîl, fadhîlata”.
Kh : (خ) Khi. Kommer ut från halsen. Exempel “Khalfa-
hum, khawf”.
Th : (ث) Tha. Ljud mellan tänderna. Exempel: “Kawthar, 
thanâ’uk”.
Dh : (ذ) Dhâl. Läsa oskarpt (läspa). Exempel: “Alladhî”.
Th : (ظ) Thi. Läsa oskarpt(läspa). Exempel: “Athîm, thahrak”.
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FÖRSIKTIGHET:
 Läsaren måste hantera denna bok med största re-

spekt och får inte placera den på låga ställen eller kasta 
ner den eftersom den innehåller vissa heliga texter som 
Âyât (verser) ur den heliga Koranen, Hâdîth Al-Sharîf 
och Duas (böner). Vi ber er att hålla Detta viktiga på-
pekande i minnet hela tiden.

VÅR DÎN (RELIGION):
ISLÂM

DÎN (RELIGION):
 Vår dîn, Islâm är ett system av gudomlig lag. Om en 

person med sunt förnuft väljer det som livsstil med hjälp 
av sin fria vilja, kommer det att leda honom eller henne 
till lycka och framgång både i denna värld och i det andra 
livet.

Från och med Adam عليــه الســام, den första människan 
och den första profeten, har Allâh تعالــــى uppenbarat sina 
gudomliga religioner för mänskligheten genom sina pro-
feter. Allâh تعالــــى fullbordade vår religion, Islâm, genom 
sin profet Muhammad Mustafâ ملسو هيلع هللا ىلص . Den som har gått in i 
Islâms fålla kallas muslim. Vi bör tacka Allâh تعالــــى med 
beröm (Alhamdulillâh) för att vi är muslimer.
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SHARÎ’AH (ISLAMS RELIGIÖSA LAG)
 Sharî’ah betyder bokstavligen “religion”. Religio-

nens regler om Al-’ibâdah (dyrkan) och Al-Muâmalah 
(uppförande) kallas också för Sharî’ah. Med andra ord 
är Religion Sharî’ah och vice versa.



IMAAN
(TRO)
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ÎMÂN (TRO)
 Îmân är acceptans och hjärtlig bekräftelse av allt som vår 

profet Muhammed ملسو هيلع هللا ىلص överfört det som har uppenbarats 
för honom av Allâh تعالــــى. Iman består av det hjärtliga be-
kräftelsen av islam. Det är dock nödvändigt för en person 
att recitera Kalimah Al-Shahâdah1 med tungan och att tro 
på den med hjärtat, under sitt liv och vid sin död för att 
behandlas som muslim.

Principerna för Îmân är sex styckna. De förklaras nedan 
genom den arabiska originaltexten och översättningen av-
”Âmantu”:

 ٰاَمْنُت ِباهللِ َوَمٰاِئَكِت۪ه َوُكُتِب۪ه َوُرُسِل۪ه َواْلَيْوِم اْلِٰخِر
۪ه ِمَن اهللِ َتَعاٰلى َواْلَبْعُث َبْعَد  َوِباْلَقَدِر َخْيِر۪ه َوَشِرّ
 اْلَمْوِت َحقٌّ اَْشَهُد اَْن ٰل ِاٰلَه ِالَّ اهللُ َواَْشَهُد اَنَّ

ًدا َعْبُدُه  َوَرُسولُُه ُمَحمَّ
Âmantu billâhî wa malâ’ikatihî wa kutubihî wa rusuli-

hî wa-l yawm-il âkhiri wabi-l qadari khayrihî wa sharri-




