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Vem Är Muslim?

Islams bokstavliga betydelse är fred, väl-
befinnande, säkerhet och frälsning. Is-
lam är ens underkastelse till Allah med 
villigt samtycke. Den som accepterar is-
lam som sin religion och lever efter dess 
regler kallas muslim.

En person initieras till islam genom att 
recitera kalima shahadah; vars inne-
börd är följande: “Jag vittnar om att det 
inte finns någon gudom värdig att dyrkas 
utom Allah; och jag vittnar också om att 
Muhammed är hans tjänare och budbä-
rare.” Minimikravet för att vara muslim är 
att tro på islams grundläggande principer 
från djupet av ens hjärta. Dessa är att tro 
på Allahs existens och enhet, Hans äng-
lar, de gudomliga böckerna skickade av 
Allah (s.w.t.), Hans profeter, livet efter det-



Ord av tawhid

ِ ٌد َرُسوُلُ اهّٰلّلٰ ُ ُمَحّمَ اََّلاِٰلَه ااَِّّلَ اهّٰلّلٰ
Det finns ingen gud utom Allah och 

Muhammad (s.a.w.) är hans budbärare
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ta och predestination. En mumin (sant tro-

ende) är den som tror på dessa principer 
och den som offentligt bekräftar sin tro.

En muslim är också en mumin efter-
som han/hon accepterar islam av hela 
sitt hjärta. De två orden kan användas 
omväxlande. En mumins egenskaper 
nämns på olika ställen i Koranen. Det är 
varje mumins ansvar att förkroppsliga de 
egenskaper som nämns i den heliga bok-
en. Det är dock inte alltid möjligt och lätt 
att kompensera för dem på grund av bris-
ter i den mänskliga naturen; och natur-
ligtvis är Allahs barmhärtighet och för-
låtelse obegränsad. Den heliga Koranen 
nämner de framträdande egenskaperna 
hos muminer enligt följande:

Rättfärdighet är inte att du vänder dina 
ansikten mot öster eller väster, utan 
[sann] rättfärdighet är [i] den som tror 
på Allah, den yttersta dagen, änglarna, 
boken och profeterna och ger rikedom, 
trots kärlek till det, till släktingar, föräld-
ralösa, behövande, resenären, de som ber 
[om hjälp] och för att befria slavar; [och 
som] upprättar bön och ger zakah (ett slags 

förmögenhetsskatt); [de som] uppfyller sitt 
löfte när de lovar; och [de som] är tålmo-
diga i fattigdom och svårigheter och un-
der strid. Det är de som har varit sanna, 
och det är de som är de rättfärdiga. (Surat 

Al-Baqarah, 2/177)



Och din Herre har förordnat att du inte 
tillber utom Honom och till föräldrar, god 
behandling. Oavsett om en eller båda av 
dem når ålderdom [medan] du är hos dig, 
säg inte till dem [så mycket som], “uff” (ett 

uttryck för missnöje), och stöta inte bort dem 
utan tala till dem ett ädelt ord. Och sänk 
ödmjukhetens vinge för dem av barm-
härtighet och säg: “Min Herre, förbarma 
dig över dem som de uppfostrade mig 
[när jag var] liten.” (Surat Al-’Isrā’ 17/23-24)

Som spenderar [för Allahs sak] under 
lätthet och svårigheter och som håller 
tillbaka ilska och som förlåter folket - Och 
Allah älskar de som gör gott; Och de som, 
när de begår en omoralisk eller orättad 
sig själva [genom överträdelse], minns 
Allah och söker förlåtelse för sina synder 
- Och vem kan förlåta synder utom Allah? 
– Och [som] inte envisas i vad de har gjort 
medan de vet. (Surat ‘Āli `Imrān, 3/134-135)

De troende är bara de som, när Allah 
nämns, deras hjärtan blir rädda, och när 
Hans verser reciteras för dem, ökar det 
dem i tro; Och på sin Herre förlitar de sig 
- De som upprättar bön, och av vad Vi har 
försett dem, spenderar de. (Surat Al-’Anfāl, 

8/2-3)

Säg, “Kom, jag ska recitera vad din Herre 
har förbjudit dig. [Han befaller] att du inte 
ska förknippa något med honom, och till 
föräldrar, god behandling, och döda inte 
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dina barn ur fattigdom; vi ska försörja dig 
och dem. Och närma dig inte omoralig-
heter - vad som är uppenbart av dem och 
vad som är dolt. Och döda inte den själ 
som Allah har förbjudit [att dödas] utom 
med [laglig] rätt. Detta har Han instrue-
rat dig att du får använda anledning.” Och 
närma dig inte den föräldralösas egen-
dom annat än på ett sätt som är bäst tills 
han når mognad. Och ge fullt mått och 
vikt i rättvisa. Vi laddar inte någon själ 
förutom [med det inom] dess kapacitet. 
Och när du vittnar, var rättvis, även om 
[det gäller] en nära släkting. Och Allahs 
förbund uppfyllas. Detta har han instru-
erat dig för att du ska komma ihåg. Och 
detta är min stig, som är rak, så följ den; 
och följ inte [andra] vägar, för du kommer 
att skiljas från hans väg. Detta har han 



instruerat dig så att du kan bli rättfärdig. 
(Surat Al-’An’ām, 6/151-153)

Förvisso kommer de troende att ha lyck-
ats: De som är ödmjukt undergivna under 
sin bön; Och de som vänder sig bort från 
dåligt tal, och de som håller zakah; Och 
de som vaktar sina privata delar. (Surat Al-

Mu’minūn, 23/1-5)

Och den Barmhärtiges tjänare är de som 
lätt vandrar på jorden, och när de okunni-
ga tilltalar dem [hårt], säger de fredsord, 
och de som tillbringar [en del av] natten 
för sin Herre nedböjande och stående [i 
bön]. Och de som säger: “Vår Herre, avvär-
ja helvetets straff från oss. Sannerligen, 
dess straff är ständigt vidhängande; Ja, 
det är ondskefullt som bosättning och bo-
stad.” Och [de är] de som, när de spende-
rar, gör det inte överdrivet eller sparsamt 
utan är alltid, mellan det, [rättvist] mått-
liga. Och de som inte åberopar en annan 
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gudom med Allah eller dödar den själ 
som Allah har förbjudit [att dödas], utom 
med rätt, och begår inte olagligt sexuellt 
umgänge. Och den som skulle göra det får 
straff. (Surat Al-Furqān, 25/63-68)

Och [de är] de som inte vittnar om lögn, 
och när de går nära dåligt tal, går de förbi 
med värdighet. Och de som, när de på-
minns om sin Herres verser, inte faller på 
dem döva och blinda. (Surat Al-Furqān, 25/72-

73)

Och blanda inte sanningen med lögn el-
ler dölj sanningen medan du vet [den]. 
Och upprätta bön och ge zakah och buga 
med dem som bugar [i tillbedjan och lyd-
nad]. (Surat Al-Baqarah, 2/42-43)

 O ni som har trott, undvik mycket [ne-
gativa] antaganden. Visserligen är något 
antagande synd. Och spionera inte eller 
baktala varandra. Skulle någon av er vilja 
äta sin brors kött när han är död? Du skul-





le avsky det. Och frukta Allah; Sannerli-
gen, Allah accepterar omvändelse och 
barmhärtig. (Surat Al-Ĥujurāt, 49/12)

Säg, [O troende], “Vi har trott på Allah och 
det som har uppenbarats för oss och det 
som har uppenbarats för Abraham och 
Ismael och Isak och Jakob och ättlingar-
na och vad som gavs till Mose och Jesus 
och vad som gavs till profeter från sin 
Herre. Vi gör ingen skillnad mellan någon 
av dem, och vi är muslimer [i underkas-
telse] till honom.” (Surat Al-Baqarah, 2/136)

Och förolämpa inte dem de åberopar an-
dra än Allah, så att de inte förolämpar 
Allah i fiendskap utan kunskap. Sålunda 
har vi gjort varje samhälle tillfredsstäl-
lande till deras gärningar. Sedan kommer 
de tillbaka till deras Herre, och han kom-
mer att informera dem om vad de bruka-
de göra. (Surat Al-’An’ām, 6/108)

De troende männen och de troende kvin-
norna är varandras allierade. De föreskri-
ver vad som är rätt och förbjuder vad som 
är fel och etablerar bön och ger zakah och 
lyder Allah och Hans Sändebud. De - Al-
lah kommer att förbarma sig över dem. 
Sannerligen, Allah är upphöjd i kraft och 
vis. (Surat At-Tawbah, 9/71)

Sannerligen, Allah befaller dig att ge för-
troenden till vem de är skyldiga och när 
du dömer mellan människor att döma 
med rättvisa. Utmärkt är det som Allah 



instruerar dig. Sannerligen, Allah hör och 
ser alltid. (Surat An-Nisā’, 4/58)

O människor, ät av allt som är på jorden 
[som är] lagligt och gott och följ inte Sa-
tans fotspår. Han är verkligen en klar 
fiende för dig. (Surat Al-Baqarah, 2/168)

Och de som undviker de stora synderna 
och omoralerna, och när de är arga, förlå-
ter de, Och de som har svarat på sin herre 
och etablerat bön Och vars angelägenhet 
[bestäms av] samråd sinsemellan, Och 
utifrån vad Vi har gett dem, de spenderar. 
Och de som, när tyranni drabbar dem, för-
svarar sig själva, (Surat Ash-Shūraá, 42/37-39)

Som, när olyckan drabbar dem, säger: “Vi 
tillhör verkligen Allah, och sannerligen 
till honom kommer vi att återvända.” 
Det är de över vilka välsignelser kommer 
från deras Herre och barmhärtighet. Och 
det är de som är de [rätt] vägledda. (Surat 

Al-Baqarah, 2/156-157)

De brukade sova lite om natten, Och tim-
marna före gryningen bad de om förlåtel-
se, Och från deras egendom [gavs] rätten 
för den [nödvändiga] framställaren och 
de fattiga. (Surat Adh-Dhāriyāt, 51/17-19)

[Sådana nischer finns] i moskéer som Al-
lah har beordrat att uppstå och att hans 
namn ska nämnas där; upphöjer Honom 
inom dem på morgonen och på kvällarna 
[Är] män som varken handel eller för-
säljning distraherar från minnet av Allah 
och utförandet av bön och givande av 
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zakah. De fruktar en dag då hjärtan och 
ögonen [rädsla] kommer att vända sig 
om - Att Allah kan belöna dem [i enlighet 
med] det bästa av vad de gjorde och öka 
dem från sin välgörenhet. Och Allah ger 
försörjning till vem Han vill utan hänsyn. 
(Surat An-Nūr, 24/36-38)

Och när de hör vad som har uppenbarats 
för Budbäraren, ser du deras ögon sväm-
ma över av tårar på grund av vad de har 
erkänt av sanningen. De säger: “Vår Her-
re, vi har trott, så registrera oss bland vitt-
nena. (Surat Al-Mā’idah, 5/83)

Så vad du än har fått - det är bara [för] att 
njuta av det världsliga livet. Men det som 
är med Allah är bättre och mer varaktigt. 
För de som har trott och förlitar sig på sin 
Herre och de som undviker de stora syn-
derna och omoralerna, och när de är arga, 
förlåter de, och de som har svarat på sin 



herre och etablerat bön och vars angelä-
genhet [bestäms genom] samråd sinse-
mellan, och av vad Vi har gett dem, spen-
derar de. Och de som, när tyranni drabbar 
dem, försvarar sig själva.  (Surat Ash-Shūraá, 

42/36-39)

Detta är boken som det inte råder några 
tvivel om, en vägledning för dem som 
är medvetna om Allah - som tror på det 
osynliga, upprättar bön och spenderar av 
det som Vi har gett dem, och som tror på 
det som har uppenbarats för dig, [O Mu-
hammed], och vad som uppenbarades 
före dig, och om Livet Efter detta är de 
säkra [i tro]. (Surat Al-Baqarah, 2/2-4)
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