
SÖKANDE

Härmed bekräftar jag efter att ha fått kunskap om Islams högvärdiga läror och inför vittnen 
att jag erkänt Guds enhet och att profeten Muhammed (fred vore med honom) är Hans sista 
sändebud och att jag därmed valt Islam som min religion. Jag har med kunskap om 
shahadatains*  innebörd uttryckt orden: 

 1- Ashhadu an la ilaha illa Allah 
     (det finns ingen gudom utom Gud) 

 2- Ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah (Muhammed [fvmh] är Guds sändebud) 

  
* Shahadatain är pular form av substantivet Shahadah som härrör från verbet shahida (på arabiska) 

som betyder att observera, att vittna om, eller intyga.

Islamiska namn (frivilligt)

Blankett 132 - Konvertering till Islam

I Guds, den barmhärtige förbarmarens namn!

E-post: info@imamalicenter.se 
 www.imamalicenter.se

Plusgiro 
643195-1

Öppettider 
mån-tors 
10:00  - 16:00

Telefontider 
mån-tors 
11.00 - 15.00

Besökadress 
Datavägen 2B 
175 43 Järfälla

Imam Ali Islamic Center 
Tel. 08-580 123 14  
Fax: 08-580 128 81

Handläggarens namn & underskrift

Ifylles av handläggare Datum

Personnummer

Förnamn Efternamn

Adress

Postnummer Postadress

Telefonnr.

-

Ort NamnförtydligandeDatum

Underskrift sökande
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