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PREFÁCIO
Infinitas graças e louvores sejam para Allah, o 

Altíssimo. Aquele que criou o homem e o universo 
inteiro com a Sua sabedoria divina e por um grande 
propósito.

Que a paz e as bênçãos estejam sobre 
Muhammed, sallalláhu ‘alayhi wa sallam, o meio de 
compaixão para com o universo, o intercessor mais 
ilustre e mais querido Profeta de Allah (louvado 
seja), sobre seus familiares, seus companheiros e 
sobre todos aqueles que têm seguido e continuam 
a seguir o seu caminho sagrado.

O conteúdo deste “Ilmuhál” pertence a um ramo 
do conhecimento islâmico que fornece informações 
sobre o Imán (fé) e a Ibádah (adoração) que 
são obrigatórios para todos os muçulmanos a 
adquirirem.

O Profeta Muhammed, sallalláhu ‘alayhi wa sallam 
(a paz e a bênção de Allah estejam sobre ele) disse: 
“É Fardh (obrigatório) para todo muçulmano 
e muçulmana adquirir o conhecimento” O 
conhecimento neste manual (Conciso de Fikh) 
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fornece informações essenciais sobre İmán (Fé) e 
Ibádah (adoração) que irá orientar seus aderentes 
para a felicidade tanto neste mundo como no outro. 
O crente não poderá tornar-se um Muçulmano 
completo e perfeito sem aprender e crer nesses 
fundamentos, que em árabe é chamado de 
“Dharúrah Díniyyah” (Regras necessárias da 
religião).

Existem muitos livros Concisos de Fikh, escritos 
de diversos tamanhos, grandes e pequenos. Então 
nós também achamos adequado elaborar este 
livro com o objetivo de ajudar a todas as crianças 
muçulmanas que, aprendem e memorizam 
facilmente os elementos essenciais da religião 
islâmica.

Este livro de Ilmuhál é preparado com base nas 
regras da MEDH-HAB HANEFÍ, com o objetivo de 
ajudar todos os muçulmanos a aprenderem e a 
memorizarem facilmente os assuntos essenciais do 
Islam. Que Allahu Te‘álá esteja satisfeito com este 
humilde trabalho. Amin.




