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FÖRORD
Samtidigt som den islamiska livsstilen håller på att få
den största nästkommande population i världen, finns
det ett stort behov av att korrigera och ge nyttig och
användbar information om den islamiska tron för
såväl praktiserande muslimer som för de som vill
veta mer om Islam och är intresserade av islam.
Ironiskt nog, efter 11 9:s vansinnesdåd ser man
att det västerländska samhället har en ovanlig och
ofta irrationell motvilja mot islam. Men samtidigt
stimulerar detta intresset för många nyfikna och
omtänksamma icke-muslimska västerlänningar att med en kritisk blick se på
massmedia som sätter islam och dess anhängare i dåliga sammanhang som t.ex.
”extremister” eller ”Amerika-hatare”, medan deras personliga erfarenheter av
muslimerna ofta är motsatsen.
Därmed försöker de hitta sanningen om religionen och försöker få egna
svar på frågor som antingen ignoreras eller vrids i massmedia, och sanningen
är så vriden i massmedia att den innehåller desinformation. Resultat utav detta
blir ett tomrum i information som ropar efter ett informativt, meningsfullt och
seriöst svar.
Dr. Abdurrahman Al-Sheha har i sitt banbrytande kompendium «Nyckeln till
att förstå islam" inte bara varit inriktad på detta behov, utan har också skrivit
en unik bok som introduktion vilken i sig är både användarvänlig, omfattande
och vetenskaplig.
Islamisk väckelse i den muslimska världen på mitten av 1920-talet lade
grunden till muslimska länders befrielse från kolonisering. Själva väckelsen
led inte brist på forskare eller kunskap som syftade till att konsolidera nya
grundläggande friheter med det som fanns i Allahs Bok (Koranen) och uttalanden
(Sunnah) av Hans ädla Profet
ofet (frid och välsignelser vare över honom).
Visst har dessa geniala muslimska forskare gjort en stor insats för att
bygga och rekonstruera strukturer inom organisationer som ger plats åt
återuppvaknande islamiska rörelser. Men för det mesta är nästan alla dessa
islamiska diskurser skrivna med ett språk och stil som riktar sig till personer
som redan är muslimer eller till erfarna som känner till sådana uttryck och
5
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sätt att tala och skriva som man använt.
Dr. Abdurrahman Al-Shehas bok ”Nyckeln till att förstå islam” är en
enkelt skriven bok som erbjuder en mängd information till en icke-muslim
som söker en klar och kortfattad beskrivning av vad islam är och inte är.
Boken ger också en mycket bra och ordnad förteckning över trosläran i
islam och sociala frågor för praktiserande muslimer.
Det är tydligt att detta sätt ger viktig information om islams budskap
och presenterar islam som en vacker och fullkomlig möjlighet som bevarar
de oföränderliga och orörda principerna i tron.
Boken ”Nyckeln till att förstå islam” förenar en lärd mans insikt och
förståelse, med empatin hos en socialt medveten forskare.
Resultat är en informativ, engagerande berättelse som ger oss exempel
från kärnan i den islamiska religionen och den muslimska tolkningen av
astrofysik, (al-Haitham och Edwin Hubble), som behandlas med samma
tydlighet och förtrogenhet, med viktiga och lämpliga referenser från både Den
Heliga Koranen och profetens uttalanden (sunnah) De anmärkningsvärda
ämnen i boken som behandlas i bredd och djup visar bara på den enorma
talang och skarpsinne som författaren använder sig av.
Bokens innehåll och stil i den ger den globala dialogen om islam ett särskilt
viktigt bidrag. Alltså tar dr. Abdurrahman Al-Shehas bok sin plats bland de
viktigaste verken av sitt slag. Boken definierar åter konturerna av denna debatt
och framlägger förbättrade metoder för att belysa de islamiska grunderna
som funnits för europeisk vetenskap och kultur. Boken är ett nyskapande
verk som förhoppningsvis kommer att påverka nästa generations muslimska
vetenskapsmän som väljer till sina livsverk presentationen av islam. Vi hoppas ett
gott mottagande ska möta denna rika utgåva, och vi ber Allah, Den Allsmäktige,
Den Ende, Den Upphöjde att med det bästa av vetenskap och vägledning
inspirera muslimer och att med det bästa av vetenskap och vägledning ge nytta
till icke-muslimer i denna värld och i det nästkommande livet.
Ansvarig ledare för forskning och utveckling i "Canadian Dawah Association"
Professor Kamal Hassan Ali, M. Ed., Ed.D.

Westfield State College,
Westfield, MA,
USA
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Allah ( ) säger i Den
Heliga Koranen:

ZSäg (Muhammed): "Vi tror på Gud och
på det som har uppenbarats för oss och det
som uppenbarades för Abraham och Ismael
och Isak och Jakob och deras efterkommande
och det som uppenbarades för Moses och Jesus
och för [de andra] profeterna av deras Herre;
vi gör ingen åtskillnad mellan dem. Och
vi har underkastat oss Hans vilja"[
(Koranen/ 2: Al-Baqarah (Kon) :136)

***
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#"!
FÖRORD AV ÖVERSÄTTAREN

y

All pris tillkommer Allah ( ), och må Hans frid och välsignelse vara över
profeten Muhammed ☺, hans familj och följeslagare.

y) säger:

Allah (

Säg (Muhammed): ZVi tror på Gud och på det som har uppenbarats
för oss och det som uppenbarades för Abraham och Ismael och Isak
och Jakob och deras efterkommande och det som uppenbarades för
Moses och Jesus och för [de andra] profeterna av deras Herre; vi gör
ingen åtskillnad mellan dem. Och vi har underkastat oss Hans vilja[
(Koranen/ 2: Al-Baqarah (Kon) :136)

Detta är den svenska översättningen av boken: "Al-Miftah li-Fahmi
al-Islam" eller som det heter på svenska språket "Nyckeln till att förstå islam"
som är skriven av dr. Abdurrahman Al-Sheha.
Boken är skriven för att ge en korrekt bild av vad islam egentligen är
och vad islam står för. Den vänder sig främst till icke-muslimer och bokens
författare dr. Abdurrahman Al-Sheha har lyckats med att med vetenskapliga
fakta och verser ur Koranen ge läsaren allmäna kunskaper om grundläggande
principer i islam ur en naturlig och vetenskaplig synvinkel.
Vidare i boken förklarar författaren förhållandet mellan islam och olika
världsliga angelägenheter, samt presenterar för läsaren vilket förhållande Islam
som religion har till modern vetenskap genom att använda bevis och citat från
vetenskapliga böcker och texter.
I översättningen av Koranens "sura" (kapitel) och "ayat" (verser) har jag
använt mig av Muhammed Knut Bernströms översättning "Koranens Budskap".
Alem Kruscica B.A.
King Saud University

INLEDNING
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#"!
I Allahs Namn, Den Nåderike, Den Barmhärtige
All lov och pris tillkommer Allah, världarnas Herre, och må Allahs
frid och välsignelse vara över profeten Muhammed, hans familj och hans
följeslagare.
( )

Denna bok förklarar kortfattat den sista gudomliga religion * , som
upphäver alla tidigare religioner. Enligt de senaste undersökningarna, är
islam en religion som har över en miljard anhängare över hela världen. Folk
i stora mängder accepterar islam, trots det faktum att den som kallar till
islam inte erhåller tillräcklig ekonomisk och moralisk stöd. Dessutom hör
man sällan att en muslim har avfallit från islam efter att ha accepterat den!
I islam uppskattas kunskap och lärda högt och ges prestige i det
muslimska samhället.
Koranen är inte en bok om vetenskap, men den är den grundläggande
lag som beskriver detaljerna i en muslims liv.
I den ﬁnner vi omnämnande av politiska, sociala, ekonomiska, moraliska
och andra aspekter.
Mitt mål med denna bok är inte att binda alla moderna vetenskapliga
genombrott man har nått med verser från Koranen.
Jag har nämnt viss vetenskaplig fakta i denna bok, bara för att klargöra
att det ﬁnns verser i Koranen som innehåller noggrann vetenskaplig
information, som nyligen har upptäckts av modern vetenskap.
Jag uppmanar alla att läsa den här boken, fundera över alla Guds tecken
och sträva efter mer kunskap om Guds sanna religion.
Dr. Abdurrahman Al-Sheha

(*) Ordet som översätts till religion är Diin, som på arabiska vanligen kopplas till ett levnadssätt både i privat och allmän
bemärkelse. Termen inkluderar dyrkanshandlingar, lagar och bruk och en omfattande uppförandekod där hygien och
beteendenormer ingår.
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Vad är Islam ?
Islam är att man underkastar sig till Allah i Hans Enhet (monoteism),
genom lydnad utan att attribuera Honom rivaler och förebedjare. Det är en
religion av tolerans och lättnad.

y) säger:

Allah (

ZAllah vill göra det lätt för er och vill ej göra det svårt för er[
(Koranen/ 2: Al-Baqarah (Kon):185)

● Islam är en religion genom vilken man ﬁnner andlig belåtenhet och
frid i hjärtat.
Allah ( ) säger:
ZDe som tror och vars hjärtan blir stilla när Guds namn nämns - är
det inte så att då Guds namn nämns blir människohjärtat stilla[
(Koranen/ 13: Ar-Rad (Åskan):28)
● Islam är en religion av barmhärtighet och medkänsla. Allahs Sändebud
(frid och välsingnelser vare över honom) sade:
"Den mest älskade av människor hos Allah är den som gagnar andra
mest" (Tabaraani)
● Islam är en religion som inte har någotsamband med förvirring eller
tvetydlighet.
Allah ( ) säger:
ZDe som Vi har sänt före dig [som sändebud] var ingenting annat än
män för vilka Vi uppenbarade [Våra budskap]. Fråga dem som går
efter [de tidigare uppenbarelserna],, om ni inte vet det[

y

y

(Koranen/ 16: An-Nahl (Biet):43)

● Islam är religion för alla och dess uppmaning är riktad mot
mänskligheten i stort och inte till en viss ras eller enskild folkgrupp.
Allah ( ) säger:
ZVi har sänt dig [Muhammad, inte bara till ditt eget folk utan] till hela
mänskligheten, som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och
som varnare, men de flesta människor är omedvetna [om detta][
(Koranen/ 34:Saba (Saba):28)

y
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● Islam är en religion som raderar bort alla tidigare synder.
Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade:
"Islam raderar bort allt (alla synder) som begåtts före islam" (Muslim)
● Islam är en komplett och perfekt religion som upphävt alla tidigare
uppenbarelser, och den är den sista religionen.

y

Allah ( ) säger:
ZDenna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er
och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att
Islam skall vara er religion[
(Koranen/ 5: Al-Maidah (Den himmelska måltiden):3)
Islam består av ett antal religiösa
handlingar, bland vilka är verbala
(muntliga), fysiska (kroppsliga)
och trons handlingar.
Dessa religiösa handlingar spelar
en viktig roll för att förﬁna
vanor, rena själ hos och förbättra
en individ, samt upprätthålla
integritet och enhet i muslimska
samhället.

► Dörren av “Kaba”. Den är gjord av rent guld i vördnad av
Kaba. Kaba öppnas bara en gång om året, när den tvättas
innan Hajj, och när den täcks med en ny “Kiswa” (täcke/
överdrag)

12
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Vad säger de om islam?
(1)

W. Montgomery Watt i sin bok: "What is Islam?" (sv. Vad är islam?)
sade följande:
"Fördomar är bara en av de svårigheter som möter europeiska eller amerikanska
studenter av islam. Så snart man beskriver islam som "Koranens religion",
eller "fyrahund
fyrahundra miljoner muslimers religion idag", introduceras en
samhällsgrupp
samhäl
älls
lsgr som inte stämmer med dagens begrepp om religion.
Vad betyder
be
det egentligen "att vara religiös" i ett västerländskt
samh
samhälle?
I ﬂesta fall betraktas man som religiös om man deltar
ungefär en timme eller så på kristna gudstjänster. Där
un
ﬁnner man ett visst stöd och styrka som uppmuntrar
människan att vara vänlig mot andra personer och
att hantera problemen man möter i det dagliga livet,
samt att upprätthålla familjenormer i samhället.
sa
Det handlar sällan om handel eller ekonomiskDe
poli
politiska relationer. Att vara religiös kan i värsta fall
främja självbelåtenhet hos individer.
Europeisk syn på religion kan till och med vara att jämföra
Europe
alla religioner
religione med opium som uppfunnits av folk som har för
avsikt att utnyttja andra människor i religionens namn och på så sätt
styra över deras liv.
En sådan uppfattning om religion skiljer sig betydligt från den muslimska
uppfattningen om vad religion är.
ZFör Gud är [den sanna] religionen islam[
(Koranen/ 3: Al Imran (Imrans ätt):19)
Det arabiska ordet för religion är "Ad-diin" som inte bara betyder religion
utan en hel livsstil.
Utifrån denna betydelse kan man slå fast att religionen inte är en individuell
angelägenhet, utan både privat och offentlig angelägenhet som bygger upp
och styr över hela samhällsstrukturen.
Därmed är islam en omfattande teologisk dogm som inkluderar allt ifrån dyrkan,
politiska teorier, detaljerad uppförandekod samt hygien och umgängesregler.
13
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Vem var islams budbärare?
Han är Abu Qaasim, Muhammed ibn Abdullah (Abdullahs son) Hans far,
Abdullah bin Abdul Muttalib, var av Hashims släkt och tillhörde stammen
Qureish vars förfäder spåras tillbaka till Adnân, ett av profeten
Ismails (Ismaels)
(Ismae barn. Profeten Ismail (Ismael) var profeten
Ibrahims (Abrahams) son (frid vare över dem alla)
Ibrahi
Han (frid och välsignelser vare över honom) föddes i
den ärade staden Mecka år 570 e.Kr. som var ett
religiöst centrum på den arabiska halvön p.g.a.
re
den heliga Kaba som uppfördes av profeten
de
Ibrahim (Abraham) och hans son Ismail
(Ismael) (frid vare över dem)
Redan innan han (frid och välsignelser vare över
honom) tog emot uppenbarelsen, var han känd
bland folk i Mecka som "Den Pålitlige",
och de (folk i Mecka) brukade anförtro honom
sina ägodelar när de bestämde sig för att resa
från Mecka. Han var också känd som "Den
Uppriktige". Han ljög aldrig och han var aldrig opålitlig.
Han var godmodig och
o önskade alltid det bästa för andra.
Hans första uppenbarelse ﬁck han (frid och välsignelser vare över honom)
vid fyrtio års ålder och med oro informerade han sin hustru, Khadijah, (må
Allah vara nöjd med henne), sägande:
"Jag är verkligen rädd, jag är rädd att någonting kommer att hända mig".
Khadijah (må Allah vara nöjd med henne) svarade: "Aldrig! Vid Allah (Gud),
Allah kommer aldrig att förnedra dig, ty du upprätthåller familjebanden och
du talar alltid sanning och du hjälper de fattiga och de utblottade, du tar
generöst hand om dina gäster och assisterar behjärtansvärt de som drabbats
av olycka." (Bukhari)
Därefter blev han (frid och välsignelser vare över honom) kvar i Mecka under
tretton år, för att kalla folk till tron på Allahs (Guds) enhet. Sedan p.g.a.
Qureishs (stammens) ﬁentlighet emigrerade han (gjorde hidjra) med Guds
14
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befallning till staden Medina för att kalla dess invånare till islam, vilket de
hjärtligt accepterade. Där uppenbarade Allah för honom alla återstående
lagstiftningar i religionen. Han återvände fredligt till Mecka åtta år efter sin
emigration, och alla invånare i Mecka med omnejd accepterade Islam. Han
(frid och välsignelser vare över honom) dog vid en ålder av 63 år, efter att Allah
uppenbarat hela Den Heliga Koranen för honom. Samtliga religionens
lagstiftningar blev fullbordade och avslutade under hans liv och majoriteten
av de arabiska stammarna accepterade islam.

Vad säger de om Muhammad
(frid och välsignelser vare över honom)?

George Bernard Shaw i boken "The Genuine Islam" sade:
"Jag har studerat honom – denne underbare man som enligt mig är långt
ifrån en antikrist. Han måste kallas för människosläktets frälsare. Jag tror att
om en man som han skulle styra den moderna världen med diktatur, då skulle
han lyckas lösa dess problem på ett sätt som skulle ge den välbehövlig fred
och lycka. Jag har profeterat om Muhammeds religion, att den skall accepteras
(2)
i framtidens Europa såsom den börjar accepteras i dagens Europa."
Annie Besant

(3)

sade i boken "The Life and Teachings
eachings of Mohammed":

"Det är omöjligt för någon som studerat karaktär och liv hos den store
arabiske profeten, och som vet hur han undervisade och hur han levde, att
känna något annat än vördnad för den mäktiga profeten, som var en av den
Högstes stora budbärare. Och fast det jag lägger fram till er, ska säga er ting
som säkert för många är bekanta, så känner jag själv när jag åter läser dem,
en ny beundran och en ny känsla av vördnad för denne mäktige arabiske
lärare."

15
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Grundpelarna i Islam
Kroppsliga och verbala handlingar av dyrkan kallas för islams pelare.
Dessa är följande:

1.

Trosbekännelsen (Shahaada-tayn)

"Jag bevittnar att det inte ﬁnns någon gud förutom Allah och att
Muhammed är Hans slav och budbärare".
Detta är det vittnesbörd som betyder att "ingen har rätt att dyrkas förutom
Allah och att Muhammad är Hans slav och budbärare". Detta vittnesbörd
är nyckeln till islam, med vilket man blir muslim.
Det ﬁnns ingen annan Gud värd att dyrka utom Allah, och Muhammed är
hans budbärare.
Innebörden av den första delen av vittnesmålet, "ingen har rätt att dyrkas
utom Allah", betyder att:

► Det ﬁnns ingen annan Gud värd att dyrka utom Allah, och Muhammed är hans budbärare.

1. Allah är Skaparen av allt som existerar.
2. Allah är Innehavare av allt som existerar och Han är Planerare av alla
angelägenheter.
3. Allah är Den som är värt att dyrkas ensam.

1.
2.
3.
4.
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Innebörden av den andra delen av vittnesmålet, "Muhammed är Hans slav
och budbärare" innehåller följande betydelse:
Att lyda profeten i det han har beordrat.
Att tro på allt han sa.
Att avstå från det han förbjudit och varnat för.
Att du skall dyrka Allah så som han (Profeten) har gjort.

Nyckeln till att förstå islam

.2.

Bönen (Salah)

Genom bönen upprätthåller man förhållandet mellan sig själv och sin Herre.
I bönen åkallar man sin Herre, söker Hans förlåtelse och ber Honom om hjälp
och vägledning.
Som muslim åläggs man fem böner som måste utföras dagligen. Männen
måste utföra dem i Masjid (moské) i församling, med undantag för dem som har
en giltig ursäkt att inte göra det. Genom detta lär muslimerna känna varandra,
samt stärker varandra och skapar de band av kärlek och enhet som håller ihop
dem. Således kommer de dagligen att känna av andra muslimers beﬁnnande och
behov.
Om någon då inte är närvarande och tros vara sjuk, besöker de honom, och
om det verkar som att en av dem inte har lyckats med några av sina skyldigheter
råder de honom. Alla sociala skillnader som samhällsklass, ras, härstamning
bortser man från. Alla muslimer radas upp sida vid sida när de ber, i raka rader
vid samma tidpunkt, vända mot Mecka, i sin bön lika inför Allah.

► En stor församling av troende underkastar sig Gud, Den Allsmäktige. En unik samling
människor, som tydligt visar sin ödmjukhet och undergivenhet till Honom.

17

Nyckeln till att förstå islam

3.

Den obligatoriska välgörenheten (Zakaat)

Denna välgörenhet är en liten andel av ens rikedom som en rik muslim ger
till sina fattiga och behövande bröder. Välgörenheten ges under vissa villkor
och när en muslim ger ut den frivilligt underkastar han sig Allah och uppfyller
på så sätt Hans befallning.
Målet bakom kravet på denna välgörenhet är att återuppliva ett ömsesidigt
och socialt stöd bland muslimer, samt att utrota fattigdomen och få ett slut på
de faror som följer av den. Genom detta, renas hjärtan hos de rika från girighet
och hjärtan hos de fattiga från hat och svartsjuka som kunna uppstå mot de rika
i samhället. På så sätt, genom denna välgörenhet (Zakaat) ser man att de rika
regelbundet ger till de fattiga och ser efter deras behov.

► Språkligt sett betyder”Zakaat” en ökning. Den ökar ens rikedom,
och skyddar en från motgångar. Välgörenhet belönas nådigt av Gud.
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4.

F
Fasta
asta R
Ramadan
amadan ((Siyaam)
Siyaam)
Det är obligatoriskt för varje muslim att fasta en gång varje år under
månaden Ramadan. Från gryningen tills solen går ner, måste muslimer
avstå från allt som bryter fastan, oavsett om det handlar om mat, dryck,
eller samlag.
I Islam är fastan en handling av dyrkan som blev en skyldighet lagstiftad i
tidigare religioner också.

y) säger:

Allah (

ZTROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för
dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud.[
(Koranen/ 2: Al-Baqarah (Kon) :183)

► Muslimer använder månkalendern (dvs. månens nytändning) för att bestämma
början och slutet av varje månad (hijri). Den används också för att bestämma början av
religiösa högtider (såsom fastan och Hajj).
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5.

P
Pilgrimsfärden
ilgrimsfärden ((Hajj)
Hajj)

Hajj är pilgrimsfärd till Mecka (Allahs heliga Hus-Kaba) för att utföra
vissa riter på bestämda platser och i bestämda tider. Denna pelare av islam
är obligatoriskt för varje mogen och frisk muslim, man eller kvinna som har
möjlighet (ekonomiska resurser för resan) att en gång i livet utföra det.

y) säger:

Allah (

ZVallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var
och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som förnekar
sanningen [skall veta att] Gud är Sig själv nog och inte behöver [någon
eller något i] Sin skapelse[
(Koranen/ 3: AlImran (Imrans ätt) :97)
Hajj är den största uppsamling av muslimer. Muslimer från hela världen
samlas på samma plats och vid samma tidpunkt och åkallar Allah (den Ende
Herren), där bär de samma kläder och utför samma ritualer.
Ingen skillnad görs mellan rika och fattiga, ädlingar och gemena, vita och
svarta, araber och icke-araber, alla är lika inför Allah. Så ledes ﬁnns ingen
åtskillnad emellan dem, förutom i fromhet (taqwa) Hajj är en händelse som
betonar brödraskap och samhörighet, samt enar alla muslimers förhoppningar
och känslor.

► Pilgrimer går runt Kaba under Hajj-dagarna. Den heliga moskén al-Haram i
Mecka rymmer över två miljoner människor på en och samma gång.
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Trons grundpelare
Påbjudna trosmässiga handlingar av dyrkan kallas trons (Imaans) pelare,
och de är följande (pelare):

1.

Tron på Allah

Tron på Gud innebär tro på Hans existens, och att Han är den Ende som
är värd att dyrkas, och att Han inte har någon partner, jämlike eller rival i
(4)
(5)
Sitt Herravälde (Ruboobiyah), i Hans Enhet (Oloohiyah), eller i Hans
(6)
vackra namn och attribut/egenskaper. Han är Skaparen av denna tillvaro,
dess Innehavare och den som förfogar över alla tillvarons angelägenheter.
Endast det som Han önskar kommer att bli och (förbli), och Han är den
Ende som har rätt att dyrkas.

► Det följande är Koranens 112:e kapitel. Det uppenbarades när polyteisterna
frågade profeten Muhammed om beskrivning av världarnas Herre.

y) säger:

Allah (

ZSÄG: Han är Gud - En,Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende,
av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad och ingen
finns som kan liknas vid Honom.[
(Koranen/ 112: Al-Ikhlas (Den rena tron) :1 -4)
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2.

Tron på Allahs änglar

Tron på att änglarna existerar, att de ﬁnns. Ingen vet exakt deras antal utom
Han (Allah) Han skapade dem för att de skall dyrka Honom.

y) säger:

Allah (

ZKristus har inte hållit sig för god att vara Guds tjänare, inte heller
änglarna som har sin plats i Hans närhet.[
(Koranen/ 4: An-Nisa (Kvinnor) :172)

Änglarna delar inte någon av Allahs speciﬁka
egenskaper, de är inte heller Hans barn. Allah
skapade dem för att de skall utföra vissa uppgifter.

y) säger:

Allah (

ZOch de säger: Den Nåderike har [avlat] en

son." Nej, stor är Han i Sin härlighet! [Alla]
är de Hans tjänare som Han har bevisat stor
heder;de talar inte förrän Han har talat,
och de handlar [bara] när Han befaller.[
(Koranen/ 21: Al-Anbiya (Profeterna):26- 27)
► Den Heliga Koranen

3.

Tron på Allahs böcker

Tron på Allahs böcker betyder tron på att Allah uppenbarade gudomliga
böcker för sina utvalda sändebud för att de skall förmedla dem till mänskligheten.
Böckerna innehöll vid uppenbarelsens tid ingenting annat än sanningen. Alla de
böckerna kallar människor till Guds Enhet, att Han är Skaparen, Innehavaren
och Ägaren, och att till Honom hör de vackraste namn och egenskaper.
Några av dessa böcker är:
● Suhuf (Abrahams Skrifter): Suhuf är heliga Skriften som uppenbarades
för profeten Abraham.
● Toran: Toran är heliga boken som uppenbarades för profeten Moses.
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● Zaboor (Psaltaren): Zaboor är heliga boken som uppenbarades för
profeten David.
● Injiil (Evangeliet): Injiil är heliga boken som uppenbarades för profeten
Jesus.
● Den Ädla Koranen: Man måste tro att Koranen är Allahs tal som
uppenbarades för profeten Muhammed genom ängeln Gabriel och att den är
den sista av de gudomliga böckerna som upphävde alla tidigare gudomliga
böcker.

Vad är Koranen?
Koranen är muslimernas konstitution från vilken de här leder läror som
reglerar både deras religiösa och vardagliga frågor. Den skiljer sig från de
tidigare gudomliga böckerna på följande sätt:
● Den är den sista gudomliga bok som uppenbarades för människor, och
därför har Allah den Upphöjde lovat att skydda den från förvanskning till den
yttersta dagen.

y) säger:

Allah (

ZDet är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall
helt visst slå vakt om den![
(Koranen/ 15: Al-Hidjr :9)

● Koranen innehåller alla lagstiftningar som förbättrar samhället, och
garanterar lycka för alla, i sitt förverkligande.
● Koranen har dokumenterat berättelser om profeter och sändebud, och
vad som hänt mellan dem och deras folk, från Adam till Muhammad (frid och
välsignelser vare över dem alla)

● Koranen uppenbarades för hela mänskligheten, för att leda dem ut ur
mörkret till ljuset så att människorna skulle leva ett liv i fred och lycka.
● Att recitera, memorera och lära ut den är dyrkan. (dyrkanshandling)
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Vad säger de om Koranen?
Maurice Bucaille sade i sin bok: "The Quran, and Modern Science"
(Koranen och modern vetenskap)

"En helt objektiv undersökning av den [Koranen] i ljuset av
modern kunskap, leder oss till att vi erkänner överensstämmelse
mellan de två, som redan har märkts vid upprepade tillfällen.
Det får oss att anse det vara ganska otänkbart att en
man som levde på Muhammeds tid kan ha författat sådana
uttalanden, på grund av brist på kunskap på den tiden. Sådan
besinning är en del av det som ger den Koraniska uppenbarelse
dess unika plats och tvingar den opartiske vetenskapsmannen
att erkänna sin oförmåga att ge en förklaring som enbart kräver
materialistiskt resonemang."

4.

Tron på Allahs budbärare (frid och välsignelser vare över dem alla)

Tron på att Allah valde de främsta från hela mänskligheten att vara Hans
sändebud som Han skickade till Sina skapelser med fastställd lagstiftning,
för att dyrka och lyda Honom, den Ende, och för att etablera/upprätta Hans
religion och Hans Tawheed (enhet/monoteism) Allah beordrade Sina budbärare
att förmedla Sitt budskap till människor, så att de ej kunna ha några bevis mot
Honom efter att han skickat dem.

y) säger:

Allah (

ZDe som Vi har sänt före dig [som sändebud] var ingenting annat än
män för vilka Vi uppenbarade [Våra budskap]. Fråga då dem som går
efter [de tidigare uppenbarelserna], om ni inte vet det.[
(Koranen/ 21: Al-Anbiya (Profeterna):7)
Den första budbäraren var Noa och den sista var Muhammed (frid och
välsignelser vare över dem alla)
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5.

Tron på den yttersta dagen (Domedagen)
Tron på att livet i denna värld kommer att komma till ett slut.

y) säger:

Allah (

ZAllt på jorden skall förgå; men din Herre förblir i evighet i Sitt
majestät och Sin härlighet.[
(Koranen/ 55:Ar-Rahman (Den nåderike) :26 -27)

Efter detta, kommer Allah att återuppväcka alla skapelser, hålla dem till svars
och belöna dem som gjorde goda gärningar. På grund av deras goda gärningar,
deras tro (på Allah) och anslutning till sina profeter och sändebud kommer Allah
att belöna dem med ett evigt liv i Jannah (Paradiset-himmelska gården)
Och Han kommer att straffa dem som begått onda gärningar, misstro, och
varit olydiga mot sina budbärare, med ett evigt liv i helvetet.

6.

Tron på Qadaa och Qadar (predestination/öde)

Tron på att Allah kände till allt innan det kom till, och att Han vet vad som
kommer att hända med det efteråt. Sedan bringade Han dem till varande, allt i
enlighet med Sin kunskap och (gudomliga) mått.

y) säger:

Allah (

ZHan som har skapat allt och gett det [skapade] dess rätta utformning.[
(Koranen/ 25 :Al-Furqan (Måttstocken) :2)

Denna tro motsäger inte från det faktum att man måste sträva för att uppnå
saker och ting.
Tron på (gudomliga mått) leder till följande:
● Tron på Qadaa och Qadar resulterar i ett rent samvete och frid i hjärtat.
Inget utrymme lämnas till för en att känna sig ledsen för vad som sker eller inte
blir av.
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● Detta uppmuntrar till kunskap och utforskning av Allahs skapelser i detta
universum. Bekymmer, som tex. sjukdomar driver människor till att söka ett
botemedel, och detta görs genom sökning efter källor till medicin som Allah,
den Högste, har skapat i detta universum.
● Det ökar ens beroende av Allah och tar bort rädslan för skapelser.
Ibn Abbas

sade: "Jag var bakom Allahs budbärare en dag och han (frid och
välsignelser vare över honom) sade till mig":

"O unge pojk, jag kommer att lära dig några ord: Vakta Allahs bud och Han
kommer att vakta dig. Vakta Allahs bud, och då kommer Han att ﬁnnas framför
dig. Om du ber om något, så fråga Allah, om du söker, så sök hjälp ifrån Allah,
och du måste veta att om hela världen samlades för att hjälpa dig, skulle de
aldrig kunna hjälpa dig förutom med något som Allah redan har förutbestämt
för dig. Och om hela världen samlades för att orsaka dig någon skada, skulle de
aldrig kunna skada dig förutom med något som Allah redan har förutbestämt
för dig. Pennorna har lyfts, och rullarna har torkats" (Tirmidhi)
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Islams grundläggande mål
De grundläggande målen för islam är:
1.

Beva
Be
vara
va
rand
ra
ndee av rrel
nd
elig
el
igio
ig
ione
io
nen
ne
n is
isla
lam
la
m.

2.
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ivet
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et..
et

3.
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4.
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5.
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6.
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Islams profet, Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade följande:

"Sannerligen har Allah gjort ert liv, er rikedom, och er ära okränkbar,
liksom heligheten av denna dag (dagen av Arafah i Hajj), i denna [heliga]
månad (månaden av Dhul-Hijjah, den 12: e månaden i den islamiska kalendern)
i denna [heliga] tätort (Mecka och dess omgivningar)" (Bukhari)
Han (frid och välsignelser vare över honom) sade också:

"Ska jag berätta för er hurdan en sann troende är? En person som andra
anförtror sina pengar och liv. En muslim är en från vars tunga och hand andra
är säkra. En sann kämpe i Allahs väg är den som strävar mot sina inre drifter,
för att lyda Allah, och den sanna utvandraren (en som lämnar ett land av otro
och vandrat till ett land av tro) är en person som lämnar synder och oegentliga
handlingar" (Ibn Hibban)
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Umgängesregler, seder och moral i Islam
Islam förbjuder alla onda och tygellösa handlingar, vare sig i tal eller i
handling.

y) säger:

Allah (

ZSäg: Min Herre förbjuder ingenting
ng
annat än skamlösa handlingar, både
det som sker öppet och det som sker
i hemlighet och [all annan] synd och
orättmätigt våld. Och [Han förbjuder
er] att sätta vid Guds sida det som
Han aldrig gett bemyndigande till och att
påstå om Gud det ni inte kan veta.[
(Koranen/ 7: Al-Araf (Urskillning) :33)
Islam föreskriver och uppmuntrar alla att ha god moral och ett gott
uppförande. Islams profet, Muhammed (frid och välsignelser vare över honom)
sade:

"Jag har skickats för att förbättra moral och åthävor hos människor"
(Al-Haakim)

Allah den Upphöjde och Allsmäktige säger i den Heliga Koranen:

ZSäg: Kom, så skall jag läsa [för er] vad det är som Gud har
förbjudit er: Sätt ingenting vid Hans sida; gör aldrig annat än gott
mot era föräldrar; döda inte era barn av fruktan för fattigdom - Vi
drar försorg om er och om dem - avhåll er från all skamlöshet, både
inför andra och i hemlighet; tag inte andras liv - Gud har förklarat
[livet] heligt - annat än i rättfärdigt syfte. Detta är vad Han befaller
er; kanske skall ni använda ert förstånd.[
(Koranen/ 6: Al-Anam (Boskap):151)
Allahs Sändebud (frid ochvälsignelser vare över honom) sade:

"Ingen av er tror förrän han önskar sin bror det han önskar för sig själv"
(Bukhari)
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Rättigheter i islam
Islam har föreskrivit att dess anhängare ger människor deras egentliga
rättigheter. Till alla föräldrar, makar, barn, grannar ges särskilda rättigheter i
enlighet med deras speciﬁka roller i den här världen och genom detta byggs
ömsesidiga bindningar upp, som leder till att solidariteten stärks
mellan individerna i ett muslimskt samhälle. På så
sätt sprider sig kärlek och enhet mellan individer
ider
som hindrar samhället från att fragmenteras.

y) säger:

Allah (

ZTILLBE GUD och sätt ingenting, vad det
et
än kan vara, vid Hans sida. Och visa godhett
mot era föräldrar och nära anförvanter,
er,
mot de faderlösa och de behövande, mot
ot
grannen som står er nära och grannen
nnen
som är främling, mot vännen vid er sida
ida och
mot vandringsmannen och mot dem som ni rättmätigt besitter. Gud
älskar inte de högmodiga och skrytsamma.[
(Koranen/ 4: An-Nisa (Kvinnor):36)
Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade:

"Var och en av er är en väktare och ansvarig för vad som ﬁnns i hans förvar.
Härskaren är undersåtarnas väktare och ansvarar för dem. En man är sin familjs
väktare och är ansvarig för den, en kvinna är väktare av sin mans hus och är
ansvarig för det, och en tjänare är en väktare av sin herres egendom och är
ansvarig för det." (Bukhari)
Även de vägar som människor färdas på har sina rättigheter som måste
uppfyllas. Islams budbärare, Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade:

"Var försiktiga och håll er borta från att sitta på vägarna." De sa: "O Allahs
budbärare, vi har ingen annan plats att sitta och samlas på och prata."Han
svarade: "Om ni så måste göra det, så ge vägen sin rätt."De sa: "Och vad
är vägens rätt?" Han svarade: "Att ni sänker era blickar (att inte titta/glo på
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medlemmar av det motsatta könet), att ni inte får skada andra, att svara på
hälsningar och påbjuda gott och förbjuda det onda." (Bukhari)
Även djur har rättigheter. Att man visar dem medkänsla och behandlar dem
väl kan vara anledning till att man når förlåtelse för sina synder.
Islams budbärare, Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade:

"Det var en man som under ett pågående arbete blev mycket törstig. Han
kom över en brunn, så han gick ner in i den och drack ur den. [När han kom
ut], såg han en ﬂämtande hund som rullade sin mun i sanden (blöt sand) på
grund av törst (i jakt på vatten) Mannen sade: Den här hunden är törstig så
som jag var. Så han gick ned [på nytt], fyllde sin känga med vatten och gav
till hunden. [På grund av detta] belönade Allah honom genom att förlåta hans
synder. "De (profetens efterföljare "as-sahaba") sade: "O Allahs budbärare, ska
även vi belönas på grund av vår goda behandling av djur?" Han svarade: "Ja
det ska ni faktiskt. För [god behandling av] varje levande varelse kommer ni att
få belöning" (Bukhari)
Enligt Islam, är missbehandling av djur som att till exempel tortera dem,
begränsa eller låta dem vara [utan mat eller dryck], skäl nog att man hamnar i
helvetet.
Islams budbärare, Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade:

"En kvinna straffades på grund av en katt. Hon fängslade katten tills den
dog, så hon kommer att hamna i helvetet på grund av detta. Hon ville varken
mata den eller ge den dricka när hon förvarade den, och hon lät inte katten äta
insekter (och annat) som fanns på marken." (Bukhari)
Om Islam visar denna barmhärtighet mot djur, hur mycket mer
barmhärtighet, skulle Islam då inte visa människor som Allah har upphöjt och
hedrat över alla andra varelser?
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Vad vet du om?
1. Kaba (arb.  al-Kabah):
När Ismael - son till Abraham och Hagar - föddes, blev Abrahams andra
fru, Sarah, svartsjuk. Hon bad då Abraham att hålla dem borta. Allah, den
Upphöjde, beordrade Abraham att ta Hagar och sonen till Mecka. Abraham
kom sedan och besökte dem då och då, och en gång när han varit borta från
dem en längre tid, såg han vid sin återkomst Ismael skjuta pilar nära brunnen
Zamzam. När han ﬁck syn på honom, omfamnade han honom så som en far
omfamnar sin son när de återses - och sa:

"O Ismael, Allah har befallt mig att bygga ett hus här".
Tillsammans byggde de upp väggarna av Allahs Hus (Kaba). Ismael samlade
ihop klipporna för bygget, och Abraham satte ihop dem. Eftersom väggarna
var lite förhöga, placerade Abraham en sten där han stod, och då åkallade han
(Abraham) tillsammans med sin son (Ismael) Allah genom att säga:

Z"Herre! Tag nådigt emot vår [möda]! Du är den som hör allt, vet allt"[
(Koranen/ 2: Al-Baqarah (Kon) :127)

Muslimer över hela världen vänder sig mot Kaba i Mecka när de utför sina
böner, för att det är det första utav Allahs hus.
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y) säger:

Allah (

ZDet första tempel som restes för människornas bruk var helt visst
Helgedomen i Bakkah, en välsignelse och en ledstjärna för hela världen.[
(Koranen/ 3 :Al Imran (Imrans ätt) :96)

Det är en symbol för muslimernas enighet. Muslimerna vänder sig mot
Kaba med sina hjärtan och kroppsdelar.

y) säger:

Allah (

ZÖst och väst tillhör Gud och vart ni än vänder er [finner ni] Guds
anlete. Gud når överallt och Han vet allt.[
(Koranen/ 2: Al-Baqarah (Kon) :115)

När muslimerna går runt huset (Kaba), är det inte för att de tillber det, utan
för att de dyrkar Allah Den Ende.

ZDärför skall de tillbe Herren till denna Helgedom,som har gett dem
föda när hungersnöden hotade och trygghet när fruktan hade fått makt
över deras [sinnen].[
(Koranen/ 106: Quraysh :3- 4)

2. Den svarta stenen:
Efter att Abraham blivit
nästan klar med Kabas
uppförande, saknades det
en sten (för att slutföra
byggnaden av Kaba), så
han (Abraham) bad Ismael
att leta efter en sten. Ismael
sökte efter en sten och när
han återvände såg han att
hans far (Abraham) redan
hade placerat en sten. Så han ► Den svarta stenen är svart i färgen, svart med en röd nyans. Den
är placerad i den södra delen av byggnaden, till vänster om dörren.
(Ismael) frågade sin far:
Den är placerad ca 110 centimeter ovan marken. Personen som
genomför ”tawaf” (7 cirklar runt Kaba) ser alltid den svarta stenen
på sin vänstra sida. ”Tawaf” börjar och slutar vid svarta stenen.
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"O Fader var fick du denna sten ifrån?" Han sade: "Ängel Gabriel
hämtade den till mig från himlen".
Och så avslutade de uppförandet av Kaba. När denna sten sändes ner från
himlen, var den vitare än mjölk.
Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade:

"När den svarta stenen sändes ner från himlen var den vitare än mjölk och
den blev svärtad av människans synder" (Tirmidhi)
3. Ibrahims (Abrahams) station:

Profeten (frid och välsignelser vare
var över
honom) sade:

"Den jemenitiska hörnan och Ibrahims
(Abrahams) station är två ädelstenar
enar från
Jannah (Paradisens gårdar), och om det
inte vore för att Allah tagit bort deras
ljus, skulle de ha upplyst allt som var
mellan öst och väst." (Ibn Hibban)

► Ibrahims (Abrahams) (frid vare över honom) station
är en klippa på vilken Ibrahim (Abraham) stod då som han
uppförde Kaba. Hans son Ismael (frid vare över honom)
hjälpte honom med att bygga genom att ge honom stenar.

Fotavtryck av Ibrahims/Abrahams
(frid vare över honom) fötter syns tills idag på stenen/klippan som han stod på när
han byggde Kaba. Den är skyddad med en tjock glasvägg.
Ett av Profeten Ibrahims/Abrahams (frid vare över honom) mirakel var klippan
på vilken han stod på när han byggde Kaba. Den blev mjuk och hans fötter
sjönk ner i den. Hans fotavtryck som skyddas av en tjock glasvägg kan ses fram
än idag.
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Allah har påbjudit muslimerna att be bakom Ibrahims (Abrahams) station,
vända mot den heliga Kaba.

y) säger:

Allah (

ZOCH [MINNS att] Vi gjorde Helgedomen till en samlingsplats för
människorna och en fristad [för förföljda]. Välj därför platsen där
Abraham [en gång] stod för er bön. Och Vi gav Abraham och Ismael
uppdraget att rena Helgedomen för dem som skall vandra runt den,
och för dem som där skall dra sig tillbaka i stillhet, och för dem som
skall böja rygg och knän och falla ned på sina ansikten [i tillbedjan].[
(Koranen/ 2: Al-Baqarah (Kon) :125)

4. Källan Zamzam:
Abraham tog Hagar och sonen Ismael till en plats nära Kaba. Han lämnade
dem under ett träd på platsen för källan Zamzam, och eftersom Mecka inte var
en bebodd plats då, lämnade Abraham dem sittandes där med några dadlar och
en liten vattenbehållare gjord av skin. Därefter gick han. Ismaels moder (Hagar)
följde efter honom sägande:

"O Abraham! Vart är du på
väg! Det ﬁnns ingen person här
som kan hjälpa oss, och inte heller
ﬁnns det något att glädja sig för".
Hon upprepade detta för
honom många gånger, medan han
gick. Sedan frågade hon honom
sista gången: "Har Allah beordrat
dig att göra detta?" Han sa: "Ja."
Då sade hon:" Han kommer inte
försumma oss." Abraham gick
vidare, och när han nådde en
kulle där de inte kunde se honom
mer, vände han sig mot Kaba och
åkallade Allah ( ) sägande:

y
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ZHerre! Jag har låtit några av de mina bosätta sig i en dal, som inte
är lämpad för jordbruk, nära Ditt heliga hus, Herre, och där skall de
förrätta regelbunden bön. Låt människornas hjärtan fyllas av tillgivenhet
för dem [och av längtan att besöka dem] så att de kan få [hjälp av dem till]
sin försörjning och därför känna tacksamhet [mot Dig].[
(Koranen/ 14: Ibrahim (Abraham) :37)

Hagar ammade Ismael och drack vatten ur vattenbehållaren som hon
hade. När vattnet tog slut, blev hon och hennes barn mycket törstiga. För att
slippa se hur barnet plågades av törst rusade hon till närmaste kulle, som var
kullen As-Saffa, där stod hon och hoppades att hon skulle se någon, men när
hon inte såg någon, gick hon ner tills hon nådde dalen. I dalen stoppade hon in
sin klädnad och sprang som en person i nöd tills hon nådde kullen Al-Marwa.
Hon tittade runt i hopp om att se någon men hon kunde inte se någon. Detta
upprepade hon sju gånger.
Ibn Abbas sade att:
Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade:

"Detta är ursprunget av Sajj traditionen (promenad och löpning) mellan
kullarna As-Safa och Al-Marwa. När hon (Hagar) nådde Al-Marwa (för sista
gången) hörde hon en röst, lugnade ner sig och lyssnade uppmärksamt. När
hon hörde rösten igen, sade hon: "Å, (vem Du än kan vara)! Du har möjliggjort
för mig att jag hör din röst; har Du något som kan hjälpa mig? "Skåda! Och
då ser hon (Hagar) en ängel vid platsen för Zamzam som slår jorden med
sina vingar tills vattnet började forsa från denna plats. Hagar inneslöt snabbt
vattnet genom att valla runt det. Hon fyllde snabbt sin vattenbehållare som
var gjord av skin. Profeten tillade: "Må Allah skänka barmhärtighet över
Ismaels moder! Hade hon låtit Zamzam forsa utan att försöka kontrollera den
eller om inte hon hade fyllt upp sin vattenbehållare av skinn, skulle Zamzam
blivit en bäck som ﬂyter på jordens yta". (Bukhari)
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5. As-Safa och Al-Marwa:
Dessa är de två kullarna som Ismaels moder (Hagar) sprang emellan
och stod på, när hon letade efter föda och vatten. I Hajj går och springer
pilgrimerna mellan dessa två kullar ((As-Safa och Al-Marwa) följande
profetens sunna.

► Avståndet mellan
As-Safa och Al-Marwa
är cirka 450 meter, så
att sju promenader från
och till uppgår till cirka
3.15 km.

6. Jamaraat:
Dessa är platserna där satan kom till profeten Abraham (frid vare över honom)
när han lämnade sin fru (Hagar) och sin son (Ismael) i Mecka, för att få honom
(Abraham) att tveka på Allahs order. Han (Abraham) tog några småstenar
och kastade på satan. Under Hajj, kastar pilgrimerna småsten på dessa pelare,
anslutande till Abrahams sunna. De förkunnar satan vara en öppen ﬁende till
mänskligheten som måste motarbetas; och detta görs genom att man motstår
hans sataniska begär, lyder befallningar från Allah och avstår från allt som
Islam förbjudit.
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► Det ﬁnns tre Jamaraat i Mina: Jamraat al-Aqabah, Jamraat al-Wusta och Jamraat as-Sughra. Avståndet mellan
Jamaraat as-Sughra och Jamraat al-Wusta är 150 meter och avståndet mellan Jamraat al- Aqaba och
Jamraat Al-Wusta är 225 meter.

7. Muslimska Eid fester:
Muslimer har två Eid fester på
ett år; Eid al-Fitr, med vilket fastan
i månaden Ramadan avslutas. Den
andra Eid festivalen kallas för Eid
al-Adha, för att muslimer i ﬁrandet
slaktar offerdjur enligt profeten
Abrahams sunnah och på så sätt söker
närhet till Allah. Profeten Abraham
såg, i en dröm, att han bör offra sin
son Ismael och eftersom profeternas
drömmar är sanna, var han på väg att
offra sin son Ismael.

► Detta är ett arabiskt ord som betyder önskar att ni mår
bra i år och i varje kommande år. Det skrevs i (Tagra),
en kalligraﬁsk stil, som användes av de ottomanska
sultanerna under det islamiska kalifatet.
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y) säger:

Allah (

ZOch Vi gav honom det glada budskapet om en son med ett milt och
fogligt sinnelag. Och då [sonen] hade blivit gammal nog att [arbeta
tillsammans med fadern och] delta i hans strävanden, sade [denne]: "Min
käre son! Jag har sett i drömmen att jag offrar dig [åt Gud]. Vad anser
du [om detta]?" [Ismael] svarade: "Fader, gör som du blir befalld! Om
Gud vill, skall du se att jag är tålig och uthärdar [allt]. Men så fort
de båda hade visat att de underkastade sig Guds vilja och [Abraham]
hade lagt [sonen] med tinningen mot marken, ropade Vi till honom:
"Abraham [hejda din hand]! Du har redan utfört den befallning som du
fick i drömmen!" Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta.[
(Koranen/ 37: As-Saffat (I sluten ordning) :101 -105)

8. Profetens moské:
Det är den första moskén som byggdes i islam. Profeten (frid och välsignelser
vare över honom) begravdes i sitt hus, som var intill moskén, eftersom alla profeter

skall begravas där de dör. Det är berömvärt att hälsa profeten när man är på
besök i hans moské och passerar hans grav.

► Profetens moské i Medina kan få in över två miljoner människor på en gång. Muslimer utför bön i
Profetens moské för att få den stora belöningen som utlovades för den som utför bönen i den.
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9. Grottan Hiraa:
Grottan Hiraa ligger på toppen av "Jabal
An-Noor" (Berget An-Noor- Ljusets Berg) som
ligger öster om Mecka. Det är cirka 4 kilometer
från Mesdjid Al-Haram (Stora Moskén i Mecka)
och dess topp är ca 634 meter hög där grottan
Hiraa ﬁnns, där ängeln Gabriel kom ner med
uppenbarelsen till profeten Muhammed (frid och
välsingnelser vare över honom).
Profeten brukade en tid spendera många
nätter i denna grotta. Ängeln Gabriel gav honom ► Jabal An-Nour (Ljusets Berg) är ett av
Meckans berg (Faran) som nämns i Toran,
den första uppenbarelsen när han var inne i denna kapitel 23, vers .nr. 2.
grotta. Muslimer bör inte gå dit till grottan, eftersom profeten (frid och välsignelser
vare över honom) efter uppdraget som profet aldrig gick tillbaka till grottan.

10. Moské av Klippdomen (Qubbat As-Sakhrah) s.k. Klippmoskén:
Klippan är en av stenarna på "Bait Al-Maqdes" och står mitt på gården i
Al-Aqsa moskén. Den är 18 meter lång och cirka 13 meter bred. Klippan ansågs
vara bönriktning för profet Israels söner och den var också under en tid Qibla
(böneriktinig) för muslimer. Detta var i början av islam tills att det upphävdes i
och med att muslimerna beordrades ta Kaba som islams Qiblah (böneriktinig).
Al-Baraa am Azib sade: "Vi bad
med profeten (må Allah bevara
honom) sexton eller sjutton
månader mot Bait Al-Maqdes
(Jerusalem), därefter beordrades
profeten (av Allah) att (vända sig
till), byta Qiblah (böneriktning)
till Kaba i Mecka".

► Klippdomens moské
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11. Bait Al-Maqdes (Al-Aqsa moskén):
Den plats där moskén står, är en helig plats på jorden. Allah, den Upphöjde,
har från början av skapelsen valt och bestämt att den platsen skall vara en plats
för bön för alla (troende) monoteister. Där ligger den andra moskén som är
byggd på jorden.
Från Abu Dharr berättas att han sade:

"O Allahs sändebud, var är den första moskén på jorden anlagd? "Han sade:
"I heliga Mecka, Masjid al-Haram”. Jag frågade sedan: "Var ﬁnns den andra
moskén?" Han sade: "I Bait Al-Maqdis, Al-Aqsa moskén". Jag frågade: "Hur
stor är tidsskillnaden mellan upprättningen av dessa två moskéer?" Han sade:
"Fyrtio år, och när du skall utföra bön, så kan du utföra bön över hela jorden,
eftersom hela jorden är en plats för bön". (Muslim)
När Adam hade byggt Kaba klart, beordrade Allah honom att gå till Bait
Al-Maqdes (Jerusalem), där Al-Aqsa moské står idag, och bygga upp en moské
där man skall dyrka Allah. Detta var den första byggnaden som uppfördes i
Jerusalem.

► Reglerna i Al-Aqsa moskén är lik de två första Haram-moskéerna, gällande mångdubbel
belöning när man ber där. Däremot är det förbjudet (inte tillåtet) i islam att använda platsen
som en särskild plats för dyrkan eller tillskriva den mer värde eller förvänta sig någon
speciell välsignelse från den.
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Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Efter att Sulaiman (Salomon),
Davids son, hade byggt färdigt moskén Al-Aqsa i Bait Al-Maqdis (Jerusalem),
bad han Allah om: Styre och rikedom som ingen förut haft och som ingen
skulle komma att få efter honom; och att ingen skulle komma till denna
moské för att be i den, utan att bli förlåten för alla sina fel. Två av hans böner
(önskningar) beviljades honom, och jag hoppas att den tredje ska beviljas för
mig."
Det var den första av de två Qibla (bönriktningar) som profeten (frid och
välsignelser vare över honom) och muslimerna vände sig till under sina böner,
varefter de blev beordrade att byta Qibla (bönriktinig) mot Kaba i Mecka.
Under nattresan/ himmlafärden, stannade profeten (frid och välsignelser vare över
honom) vid moskén Al-Aqsa i Bait Al-Maqdis (Jerusalem), och därifrån steg han
upp till himlen. Under nattresan ledde han alla profeterna i bön.

y) säger:

Allah (

ZSTOR är [Allah] i Sin härlighet, Han som under natten förde Sin
tjänare från den heliga Moskén till den fjärran böneplatsen, vars
omgivningar Vi har välsignat, för att visa honom några av Våra tecken;
Han är Den som hör allt, ser allt.[
(Koranen/ 17: Al-Isra (Den nattliga resan) :1)

Al-Aqsa i Bait Al-Maqdis (Jerusalem) är den tredje Al-Haram (skyddad
plats för tillbedjan/helig plats), efter den stora moskén i Mecka (Kaba) och
Profetens moské i Medina.
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Islam och rikedom
I Islam tillhör all rikedom Allah, men har överlåtits i förtroende till
människan. Det är ett ansvar som måste förtjänas genom tillåtna (halal) sätt och
medel, samt spenderas på ett tillåtet sätt som att betala utgifter för sig själv och
dem som är man ansvarig för, utan extravagans och slöseri.
Profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade:

"Människan kommer inte kunna ta ett steg på Domedagen (Yttersta dagen)
förrän hon förs till svars för [följande saker]: sin tid och hur hon tillbringade
den, sin kunskap och hur hon använde den, sina pengar och hur hon tjänade och
spenderade dem, sin ungdomstid och hur hon tillbringade den" (Tirmidhi)
De måste också spenderas på ett bra sätt och i goda syften.

y) säger:

Allah (

ZFromheten består inte i att ni vänder ansiktet mot öster eller väster.
Sann fromhet äger den som tror på Gud och den Yttersta dagen och
änglarna och uppenbarelsen och profeterna och som ger [av] det han
äger - vilket pris han än sätter på detta - till de anhöriga, de faderlösa
och de behövande, till vandringsmannen och tiggarna och för att
friköpa människor ur fångenskap och slaveri och som förrättar bönen
och erlägger allmoseskatten och som håller sina löften och som med
tålamod bär lidande och motgång och som håller stånd i farans stund.
De har visat att deras tro är sann; de fruktar Gud.[
(Koranen/ 2 :Al-Baqarah (Kon) :177)
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Kvinnan i Islam
I Islam är män och kvinnor olika varandra och var och en har sin
respektive roll. Att hedra och respektera kvinnor i islam är ett tecken på en
god karaktär och en oförfalskad natur.
Profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade:

"De bästa bland er är de som behandlar sina fruar bäst" (Ibn Hiban)
Kvinnan är också den första person mot vilken man måste agera rättfärdigt,
upprätthålla kontakt med och behandla väl.
När en man frågade Allahs sändebud Muhammed (frid och välsignelser vare
över honom), mot vem skall jag bete mig bäst?

Profeten (frid och välsignelser vare över honom) svarade: "Din mor". Han sade:
"Vem"? Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Din mor". Han sade:
"Vem"? Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Din mor". Han sade:
"Vem"? Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Din far" (Bukhari)
Profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade:

"Sannerligen, kvinnor är männens systrar" (Abu Dawud)
● Enligt islam är kvinnan jämställd mannen i sin mänsklighet och hon
är inte källan till synd och inte heller orsaken till att Adam (frid vare över honom)
utvisades från Djennah (Paradiset).
● Enligt islam är kvinnan jämställd mannen i sin individualitet och hon
har full rätt att behålla sitt namn och efternamn i äktenskapet.
● Enligt islam är kvinnan jämställd mannen när det gäller belöning och
straff i denna och i näst kommande värld (livet efter döden)
● Enligt islam är kvinnan jämställd mannen när det gäller bevarande av
ens värdighet och stolthet.
● Enligt islam är kvinnan jämställd mannen när det gäller rätt till arv.
● Enligt islam har kvinnan jämställd mannen full rätt till att förfoga över
sin rikedom.
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● Enligt islam är kvinnan jämställd mannen när det gäller skyldigheten
och ansvaret för sociala reformer i samhället.
● Enligt islam har kvinnan samma rätt till god utbildning och uppfostran
som mannen.
● Enligt islam har kvinnan likt mannen rätt till att växa upp i en hälsosam
och anständig miljö samt att få en bra och korrekt utbildning.
● Enligt islam skall mannen stå för kvinnans underhåll och alla hennes
behov. En ogift kvinna skall få underhåll av sin bror/bröder, och om hon inte
har någon bror/bröder skall då den som är närmast anhörig till henne stå för
underhåll.
● Enligt islam har kvinnan rätt att behålla alla sina pengar för sig själv och
hon är inte ansvarig för att underhålla familjen ekonomiskt.
● Enligt islam har kvinnan rätt till att bli sexuellt tillfredsställt av sin man.
● Enligt islam har kvinnan rätt till vårdnaden om sitt/sina barn vid en
skilsmässa förutom om hon inte kan uppfostra dem p.g.a. ett giltigt skäl.
● Enligt islam har kvinnan rätt till att gifta om sig efter en skilsmässa, eller
efter att ha blivit änka.
Profeten Muhammed (frid och
välsignelser vare över honom) sade:

"Den som har tre döttrar eller
tre systrar och uppfostrar dem i
Gudfruktighet, kommer att vara
tillsammans med mig i paradiset
så här". Och då visade han detta
genom att slå ihop sitt pek- och
långﬁnger.
(Återberättad av Ahmed med fl.)
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Sexuella relationer ur Islamiskt perspektiv
Islam anser att sexuella relationer är ett viktigt mänsklig behov som inte
skall undertryckas utan upplevas på ett anständigt och belåtet sätt. I islam ser
man inte föraktfullt på sex och det är inte något som en person skall avstå från.
Islam har föreskrivit vissa lagar som kontrollerar sexuella relationer och
tillfredsställer sexuella behov hos människan. Enligt islam skall en sexuell
relation mellan en man och en kvinna inte förverkligas på ett okontrollerad och
djuriskt sätt utan tillgodoses och uppfyllas genom giftermål.
Yttersta målet för äktenskapet i islam är att uppnå psykologisk och
känslomässigt stabilitet för båda makarna.

y) säger:

Allah (

ZOch till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art,
så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå
mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.[
(Koranen/ 30: Ar-Rum (Bysantinerna) :21)

Islam skyddar individen och samhället genom att förbjuda allt som väcker
sexuell lust, eftersom det kan leda till otukt eller sodomi/homosexualitet, vare
det frivilligt eller med våld (dvs. våldtäkt)
Och detta (otukt och homosexualitet) skulle naturligtvis leda till spridning
av sexrelaterade sjukdomar i samhället och till födelse av ett stort antal
utomäktenskapliga barn som inte får något moraliskt stöd ifrån sina föräldrar.
Dessa barn skulle efter en sådan uppväxt komma in i samhället med känslor av
förbittring och hat mot andra.

y) säger:

Allah (

ZHåll er borta från [alla frestelser till] otuktiga handlingar! Sådant är
skamlöshet och en ond väg.[
(Koranen/ 17: Al-Isra (Den nattliga resan) :32)
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Islam och icke muslimer
Icke-muslimer som har ett avtal med en islamisk nation
tion eller lever
under ett islamiskt styre (i ett islamiskt land), får sitt blod
lod skyddat,
sin egendom och sin värdighet. De får inte bli förtryckta, inte
nte fråntas
sina rättigheter och inte bli misshandlade. Det får inte ﬁnnas
nnas någon
orättvisa emot dem.

y) säger:

Allah (

ZGud förbjuder er inte att visa godhet mot dem
m som inte
bekämpar er på grund av [er] tro och inte driver ut er ur
era hem, och [Han förbjuder er inte] att bemöta dem
m med
rättvisa och opartiskhet - Gud älskar de opartiska.[
(Koranen/ 60: Al-Mumtahanah (Den som skall förhöras) :8)

Profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade:
ade:

"Sannerligen den som förtrycker en som vi har en pakt
med, berövar honom hans rättigheter, belastar honom mer
än vad han kan bära, eller tar något ifrån honom utan hans
samtycke, kommer jag att bestrida på domedagen (dagen av
vedergällning)" När profeten sade detta pekade han med sitt
pekﬁnger mot bröstet. "Sannerligen den som dödar en med vilka vi har
en pakt, eller som har garanteratssäkerhet av Allah och Hans budbärare,
kommer av Allah att förbjudas doften av Djennah (Paradiset), och
verkligen kan doften av Djennah (Paradiset) kännas på ett avstånd
av sjuttio år." (Berättad av Baihaqi)
Profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom)
om) sade:

"Min Herre har befallt mig att vi inte ska förtrycka dem som vi har
en pakt med (d.v.s. icke-muslimer som bor i muslimska länder) eller andra
människor." (Baihaqi)
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Islam och andra gudomliga religioner
Islam anser att det är obligatoriskt för muslimerna att tro på de tidigare
gudomliga skrifter,alla profeter och budbärare. Muslimer skall älska dem alla
och respektera dem alla.

y) säger:

Allah (

ZDessa är Våra argument, som Vi gav Abraham när han
tvistade med sina stamfränder. Vi låter den Vi vill växa i
visdom, steg för steg. Din Herre är vis [och Han] har kännedom
om allt. Och Vi skänkte honom [avkomlingar], Isak och
Jakob, som Vi vägledde [liksom] Vi förut väglett Noa.
Och bland hans efterkommande var också David och
Salomo, Job och Josef, Moses och Aron - så belönar
Vi dem som gör det goda och det rätta - och
Sakarias och Johannes, Jesus och Elia - alla hörde
de till de rättfärdiga - och Ismael och Elisa, Jona
och Lot - var och en av dessa har Vi satt högre än
alla [övriga] skapade varelser - [dem] och andra bland
deras förfäder, deras efterkommande och deras bröder.
Vi utvalde dem och ledde dem till en rak väg.[
(Koranen/ 6: Al-Anam (Boskap) :83- 87)

● Vad säger Koranen om Mosa (Moses) (frid vare över honom):

y) säger:

s
e

Allah (

ZOCH MINNS [vad] denna Skrift [har att säga om] Moses. Han var
en av de utvalda, Guds sändebud
profet.[

s
o

(Koranen/ 19: Maryam (Maria) :51)

y) säger:

Allah (

M

Z [Gud] sade: Moses! Jag har utvalt dig av alla människor genom [att
anförtro dig] Mitt budskap och [låta dig höra] Mitt ord; håll därför fast
vid allt som Jag har gett dig och [visa att] du hör till de tacksamma"![
(Koranen/ 7: Al-Araf (Urskillning):144)
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y) säger:

Allah (

Z[VI PÅMINNER er] än en gång om att Vi uppenbarade Skriften för Moses
som en fullkomningens gåva till den som gjorde det goda och det rätta och
för att ge [Israels barn] klara och utförliga regler om allt och vägledning
och nåd - och för att [stärka] dem i tron på mötet med sin Herre.[
(Koranen/ 6: Al-Anam (Boskap) :154)

y

Allah ( ) säger:
ZVi sände Moses med Våra budskap [och befallde honom]: Led ditt
folk ut ur mörkret till ljuset och påminn dem om Guds dagar!" I detta
ligger förvisso budskap till var och en som står fast i motgången och
som tackar [Gud] i allt.[
(Koranen/ 14: Ibrahim (Abraham) :5)

● Vad säger Koranen om Jesus (Isa) och hans mor Maria (Meryem) frid
vare över dem:

y

Allah ( ) säger:
Z[MINNS] änglarnas ord till Maria: Gud har utvalt dig och renat dig
[och upphöjt] dig över alla världens kvinnor![
(Koranen/ 3: Al Imran (Imrans ätt) :42)
Allah ( ) säger:
ZInför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade
honom av jord och sade till honom:
och han är
är.[
(Koranen/ 3: Al Imran (Imrans ätt) :59)
Allah ( ) säger:
ZEFTERFÖLJARE av tidigare uppenbarelser! Gå inte till överdrift i
[utövningen av] er religion och påstå inte om Gud annat än det som är sant!
Kristus Jesus, Marias son, var Guds Sändebud och Hans ord förkunnat
för Maria och ande av Hans [ande]. Tro därför på Gud och Hans sändebud
och säg inte: "[Gud är] tre." Upphör för ert eget bästa! Gud är den Ende
Guden. Stor är Han i Sin härlighet, fjärran från [tanken] att Han skulle ha
en son! Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden
bär. Ingen behöver en ytterligare beskyddare utöver Gud.[
(Koranen/ 4: An-Nisa (Kvinnor) :171)

s
u

y
y
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● Muslimer älskar Jesus (Isa) och hans mor Maria (Meryem) frid vare
över dem:

Isa (Jesus) (frid vare över honom) nämndes uttryckligen i den heliga Koranen
vid sexton olika tillfällen. Vid ett tillfälle i sura (kapitel) Al-Maidah (Den
himmelska måltiden), i vers 110 säger Allah den Upphöjde:

ZDå skall Gud säga: Jesus, son av Maria! Minns Mina välgärningar
mot dig och din moder - hur Jag stärkte dig med helig ande [och lät
dig] tala till människorna både i vaggan och i mogen ålder och hur
Jag delgav dig uppenbarelsen och visdom och Tora och Evangeliet och
hur du ville med Min tillåtelse forma något liknande en fågel i lera
och andas på den för att den med Min tillåtelse skulle bli en fågel och
hur du med Mitt tillstånd botade de blinda och de spetälska och hur
du väckte de döda till liv med Mitt tillstånd och hur Jag höll tillbaka
israeliterna [som ville döda dig] när du kom till dem med klara bevis,
och de av dem som förnekade sanningen sade: "Detta är helt uppenbart
ingenting annat än bländande och förhäxande vältalighet!"[
(Koranen/ 5: Al-Maidah (Den himmelska måltiden) :110)
Å andra sidan nämndes profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över
uttryckligen i den heliga Koranen fyra gånger medan jungfru Maria
(Meryem) (frid vare över henne), Jesus (Isas) moder nämndes åtta gånger och har
ett helt kapitel (sura) uppkallad efter sig.
honom)

Vid ett tillfälle i sura (kapitel) Al Imran (Imrans ätt) vers 45, säger Allah
Den All-Kunnige:

ZOch änglarna sade: Maria! Gud tillkännager för dig det glada budskapet
om ett ord från Honom [varigenom du skall föda den] vars namn skall vara
Kristus Jesus, Marias son, ärad och lovprisad i denna värld och i det
kommande livet och en av dem som skall vara i [Guds] närhet.[
(Koranen/ 3: Al Imran (Imrans ätt) :45)
I den heliga Koranen nämns de som en familj Al Imran (Imrans ätt) tre
gånger och ett helt kapitel (sura) Al Imran (Imrans ätt) är uppkallad efter dem
och det kapitlet (suran) kommer att vara inpräntat i de troendes hjärtan och
sinnen för evigt.
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Islam och jihad
Ett av de mest missförstådda begrepp i islam är ordet jihad. Tyvärr har ordet

"jihad" missbrukats och många människor förknippar det med heligt krig och
terrorism. Språkligt betyder ordet "jihad" strävan, vare sig att man strävar efter
gott eller ont. Ordets allmänna innebörd betyder motstånd och det motsätter sig
helt, förtryck, förföljelse och tyranni.
Begreppet "jihad" kan också beteckna militär insats. Detta ses som ett sista
försök eller utväg att få slut på kränkningar av andras rättigheter eller någon form
av aggression. Även under krig är muslimer befallda att visa medmänsklighet
och att upprätthålla moral. Tortyr är strängt förbjudet. Att skada civila, kvinnor,
barn och äldre under krigstid är också strängt förbjudet.
Profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade:

"Kämpa för Guds (Allahs) namn, och för Guds (Allahs) sak ... bryt
inte mot avtal (överenskommelse), lemlästa inte (massakrera) och döda inte
små barn" (Muslim)
Islam förbjuder också att man förstör eller vandaliserar gudstjänstlokaler,
dödar eller sårar djur och förstör träd.
När den första kalifen (härskaren) efter profeten, Abu Bakr As-Sidiq skulle
skicka muslimsk armé i strid mellan muslimer och icke-muslimer sade han
(gav råd) till sina befälhavare:

"Jag befaller er tio saker. Lär dem utantill: Att ni inte skall svika, att ni
inte skall lura (genom att stjäla krigsbyten) eller bryta överenskommelse.
Ni får inte massakrera (lemlästa), döda kvinnor, barn eller äldre. Inte rycka
upp eller bränna palmer. Ni får inte skära ner fruktträden, slakta får, kor
eller kameler utom för att äta och ni kommer stöta på folk som lever avskilt
i kloster, så lämna dem i fred och det de är hängivna till". (Tabari, del.3)
Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade till sina följeslagare att den
största jihad (kampen) är jihad (kampen) mot egot.

"En Mudjahid(*) (kämpe) är den som kämpar för att fullända sig själv
genom att hålla fast vid Islams läror" (Ibn Hibban)
(*) Mudjahid - term som används för beskrivning av dem som utövar jihad (för kamp/kämpar)
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Andra former av jihad (kamp) innefattar:
1. Förmedla Islams budskap till icke-muslimer och vara tålmodig och
fördragsam vid överlämnande av detta buskap. Allah (Gud) säger:
ZMen lyssna inte till vad förnekarna säger utan kämpa oförtröttligt
mot dem med [Koranens hjälp].[
(Koranen/ 25: Al-Furqan (Måttstocken) :52)

2. Att påbjuda det goda och förbjuda det onda. Detta är alla profeter och
sändebuds tillvägagångssätt, och de som följer dem i sanning.
Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sa:

"Varje profet före mig hade bland sitt folk hjälpare och följeslagare som
upprätthöll de gudomliga lärorna. Efter dem så kom en generation vars folk
talade utan att hålla sant vad de sagt. Den som kämpar (alltså för jihad) mot
dem fysiskt är en troende. Den som motbevisar vad de sagt är en troende och
den som i sitt hjärta avskyr det som de gjort är en troende." (Muslim)
3. Att vara snäll mot människor, göra dem glada och ha tålamod med dem
är en slags jihad. Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sa:
"Den som tar hand om en änka eller en fattig eller nödställd är en mudjahid
för Allahs (Guds) skull, eller som en som fastar på dagarna och ber hela
nätterna" (Bukhari)
4. Att lära ut välgörande kunskap är också en slags jihad. Profeten (frid och
välsignelser vare över honom) sa:

"Vem som än kommer till min moské (alltså i Medina) och endast tagit sig
dit för att lära sig eller lära ut något av godo, han vore i grad som en mudjahid
för Allahs (Guds) skull" (Ibn Madje)

5. Att säga sanningens ord är en sorts jihad. Profeten (frid och välsignelser
vare över honom) sa:

"Den bästa sorts jihad är ett sanningens ord som sägs ansikte mot ansikte
med en tyrann" (Abu Dawod)
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6. Lydnad till föräldrarna är en slags jihad. Profeten (frid och välsignelser vare
över honom) sa till en man som kom till honom inställd på att strida mot ﬁenderna:

"Lever dina föräldrar?" Han sa: "Ja", så profeten (frid och välsignelser vare över
honom) sa:

"Din jihad är med dem (alltså att ta hand om dem)" (Bukhari och Muslim)
7. Att utföra Hajj och Omra (den större och mindre valfärden) är två sorters
jihad. Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sa:
"Utförandet av hajj är jihad och omra är en frivillig handling" (Ibn Madje)
8. Att be bönerna i moskén är en slags jihad. Profeten (frid och välsignelser
vare över honom) sa:

"Att gå till moskéerna för att be är jihad för Allahs (Guds) skull" (Tabarani)
Alla goda gärningar går under denna form av jihad. En muslim måste alltid
göra sitt bästa och sträva för att bli bättre.
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Islam - fredens religion
Islam betyder att underkasta sig Allah, Hans påbud (order), leva efter dem
och undvika avgudadyrkan. Det ﬁnns inget gott förutom det som islam har
påbjudit och inget ont i förutom det som islam har förbjudit. Att leva islam
garanterar respekt, säkerhet och fred för alla, eftersom islams system i helhet
skyddar rättigheterna för alla.

y) säger:

Allah (
Al

ZSäg:
Sä Kom, så skall jag läsa [för er] vad det är som
Gud har förbjudit er: Sätt ingenting vid Hans sida; gör
aldrig annat än gott mot era föräldrar; döda inte era
barn av fruktan för fattigdom - Vi drar försorg om er och
om dem - avhåll er från all skamlöshet, både inför andra
och i heml
oc
hemlighet; tag inte andras liv - Gud har förklarat
[livet heligt - annat än i rättfärdigt syfte. Detta är
[l
[livet]
vad Han befaller er; kanske skall ni använda ert
förstånd. Och rör inte den faderlöses egendom om det inte är fråga om att föröka den - innan
han har nått myndig ålder. Och mät och väg med
fulla mått [i allt vad ni företar er] såsom rättvisa och
fu
rimlighet kräver - Vi lägger inte på någon en tyngre
riml
börda än han kan bära. - Och när ni yttrar er, yttra er med
opartiskhet, ääven om det gäller en nära anhörig. Och håll fast
vid förbundet
förbun
med Gud." Detta är vad Han befaller er;
kanske lägger
ka
läg
ni det på minnet.[
(Koranen/ 6: Al-Anam (Boskap) :151- 152)

y

Allah ( ) säger också:
ZGUD befaller att rätt och rättvisa skall råda [människor emellan och
befaller dem] att göra gott och att vara givmilda mot de närmaste,
och Han förbjuder alla skamlösa handlingar och allt som strider mot
rimlighet och förnuft och allt som innebär en kränkning av andras
rätt. Han förmanar och varnar er, för att ni skall lägga det på hjärtat.[
(Koranen/ 16: An-Nahl (Biet) :90)
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Därför omfattar Islam som religion en tro på fred i alla bemärkelser av
detta ord. Detta gäller också det muslimska samhället inifrån, så som Allah
( ) säger:

y

ZOch de som beskyller troende män och troende kvinnor för
[handlingar] som de inte har begått, tar på sig ansvaret för grovt förtal
och en uppenbar synd.[
(Koranen/ 33: Al-Ahzab (De sammansvurna) :58)

Profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade:

"En muslim är en person från vars tunga och händer andra är säkra och
utvandraren är en person som har lämnat det som Allah har förbjudit".
(Återberättad av Bukhari och Muslim)

Han (frid och välsignelser vare över honom) sade också:

"En troende är en person som folk litar på"!
Islam ger också fred internationellt, stöder inrättandet av vänskapliga
förbindelser som bygger på säkerhet, stabilitet och grundläggande islamiska
principer. Muslimska samhällen får inte attackera andra samhällen, särskilt de
som är uppriktiga i sin tro och inte beter sig ﬁentligt emot sina anhängare. Detta
överensstämmer med vad Allah ( ) sade:

y

ZTroende! Ge er hän åt Gud i hel och full underkastelse [under Hans
vilja] och följ inte i Djävulens fotspår - han är er svurne fiende.[
(Koranen/ 2: Al-Baqarah (Kon) :208)

Islam påbjuder rättfärdighet och förbjuder förtryck, även för de som är
ﬁentligt inställda mot muslimer. Allah ( ) säger i Koranen:

y

ZTROENDE! Stå fasta på Guds sida som vittnen för rätt och rättvisa
och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans
väg. Gör rätt - det ligger gudsfruktan närmast; Gud är väl underrättad
om vad ni gör.[
(Koranen/ 5: Al-Maidah (Den himmelska måltiden) :8)
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As-Salaam, betyder fred (fridfull), och det är ett av Guds (Allahs) namn.

y) säger:

Allah (

ZHan är Gud; ingen gudom finns utom Han, Konungen, den Helige,
Han [som skänker] fred, Han som [väcker och vidmakthåller] tron, Han
som vakar [över uppenbarelsen], den Mäktige, Han som betvingar och
återupprättar, Han vars storhet [ingen kan fatta]! Stor är Gud i Sin
härlighet, fjärran från allt som [människor] vill sätta vid Hans sida![
(Koranen/ 59: Al-Hashr (Mönstringen) :23)

As-Salaam är ett av namnen på Allahs (Guds) trädgård, Jannah (paradiset)
Allah den Upphöjde sade:

ZHos deras Herre väntar dem fredens och salighetens boning, och
med sina handlingar har de vunnit [en plats i] Hans närhet.[
(Koranen/ 6: Al-Anam (Boskap) :127)

As-Salaam är också hälsning för människorna i Jannah (paradiset)

y) säger:

Allah (

ZDen Dag då de får möta Honom skall Han hälsa dem "Fred!" och
Han har en frikostig belöning i beredskap för dem.[
(Koranen/ 33: Al-Ahzab (De sammansvurna) :44)

As-Salaam är också hälsningen muslimer sinsemellan, As-Salamu Alaykum

(frid vare över er)! Det är en hälsning som tillför stillhet, lugn och lättnad för
den hälsande och den hälsade personen. Detta är på grund av det inneboende
uttrycket av trygghet och säkerhet i denna hälsning. Detta etablerade Profeten
(må Allahs välsignelse och fred vara över honom) som en av de handlingar som fulländar
en persons tro.
Han (frid och välsignelser vare över honom) sade följande:

"Ni kommer inte träda in i Jannah (paradiset) förrän ni tror, och ni kommer
inte att tro förrän ni älskar varandra. Vill ni att jag hänvisar er till en handling
som gör att ni kommer att älska varandra? Sprid Salaam (hälsning-frid vare
över er) bland er"! (Återberättad av Muslim)
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Han (frid och välsignelser vare över honom) konstaterade att detta var en av de
bästa handlingarna. Detta beror på att hälsningen för hjärtan närmare varandra
och mjukar dem när den sägs eller hörs. Häsningen tar också bort hat människor
emellan. När Profeten (frid och välsignelser vare över honom)blev tillfrågad, "Vilken
del av islam är bäst?", svarade han (frid och välsignelser vare över honom):

"Att ge mat till människor och sprida Salaam (hälsning) till dem du känner
och dem du inte känner"! (Återberättad av Bukhari och Muslim)
Så Islam har infört och fört med sig regler och lagar på olika områden,
så som i mellan mänskliga relationer, handel, äktenskap, ekonomi, politik,
krig, gudstjänst etc. Det var för ett idealiskt och dygdigt samhälle att tillämpa
dessa regler och reglera förhållandet mellan en muslim och hans/hennes Herre,
samhället och omvärlden, naturen och människan. Hela mänskligheten kunde
inte skapa något som liknar islam som i sig är en fullkomlig och perfekt religion
som förtjänar spridning och respekt.
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Islam och samhälle
Islam befaller oss att vi vårdar, skyddar vår omgivning och förbjuder oss
från att förorena den på något sätt. Islam åstadkommer detta på följande sätt:
● Islam uppmuntrar en att plantera nyttiga växter
ter och träd. Islams
sändebud, profeten Muhammad (frid och välsignelser varee över honom) sade:
"Ingen muslim kommer att plantera växter, träd eller spannmål, vars
frö och frukt äts av fåglar, människor eller djur, utan att det skrivs
för honomsom välgörenhet." (Bukhari)
● Islam uppmuntrar en att avlägsna allt som kan orsaka
saka
eller orsakar skada. Islams sändebud, profeten Muhammad
mad
(frid och välsignelser vare över honom) sade: "Att avlägsna
skadligt föremål från vägen är en god handling" (Bukhari)
● I fall av överförbara sjukdomar och epidemier
uppmuntrar islam oss att hålla de drabbade i karantän
för att förhindra sjukdomens spridning till andraa
samhällen och skydda andras liv. Islams sändebud,
ud,
profeten Muhammad (frid och välsignelser vare över honom)
om)
sade: "Om du hör att en epidemi (pest) har brutit ut inom ett
visst område, så åk inte dit. Och om en epidemi (pest) bryter ut
i ett område där du beﬁnner dig så lämna det inte" (Bukhari)
hari)
● Islam förbjuder oss omotiverad avlivning av djur och fåglar.
Islams sändebud, profeten Muhammad (frid och välsignelser
nelser vare över honom)
sade: "Den som dödar en sparv utan anledning, kommer att stå för svars på
dagen av vedergällning, när sparven ropar till Gud (Allah)" O Allah, han/hon
dödade mig utan anledning eller nytta!" (Återberättad av Nisai)
● Islam förbjuder förorening av miljön. Islams sändebud, profeten
Muhammad (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Frukta två saker som
folk förbannar andra för." [Hans kompanjoner] frågade: "O Allahs (Guds)
budbärare! Vilka är de två saker som folk förbannar andra för?" Han svarade:
"Att man urinerar på vägar där människor går och platser som ligger i skuggan"
(Återberättad av Muslim)
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Islam och renlighet
Islam är en religion av renlighet.
Allah Den Upphöjde säger:

ZSÖNER av Adam! Anlägg vårdad klädsel var gång ni går till bön och ät och drick [det som är gott och hälsosamt], men visa måtta [i allt];
Gud är inte vän av dem som går till överdrift.[
(Koranen/ 7: Al-Araf (Urskillning) :31)

►"Lejongården" i Alhambra som byggdes i Andalusien (dagens Spanien), styrdes av muslimer en gång i tiden.

Det är en religion av kyskhet.

y) säger:

Allah (

ZGud älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger [om de har
syndat] och Han älskar dem som vill rena sig.[
(Koranen/ 2: Al-Baqarah (Kon) :222)

Renhet är ett villkor för att bön skall anses giltig och bön är en dyrkans
handling som en muslim utför minst fem gånger under dagen. Islam föreskriver
också bad efter utlösning eller samlag och rekommenderar även starkt ett bad
innan handlingar som har symbolisk betydelse inom islam, som till exempel
fredagsbönen och stor (Hajj) eller liten (Omra) pilgrimsfärd till Mecka.
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y) säger i Den Ädle Koranen:

Allah (

ZTROENDE! När ni går till bön, två då ansikte och händer samt
armarna upp till armbågarna och stryk med [de våta] händerna över
huvudet och [två] fötterna upp till fotknölarna. Och om ni befinner er
i ett tillstånd av stor rituell orenhet, skall ni rena er [genom att skölja
hela kroppen]. Den som är sjuk eller befinner sig på resa eller som just
har förrättat sina behov eller haft beröring med kvinnor och inte kan
finna vatten, skall ta ren jord och stryka över ansikte och händer.
Gud vill inte lägga på er tunga bördor, men [Han] vill rena er och
fullkomna Sin nåd mot er - kanske känner ni tacksamhet.[
(Koranen/ 5: Al-Maidah (Den himmelska måltiden) :6)
Islam uppmuntrar till att man tvättar händerna före och efter måltid.Islams
sändebud, profeten Muhammad (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Maten
är välsignad när man tvättar sina händer före och efter den." (Tirmidhi)
Islam uppmuntrar också till att man håller munnen och tänderna rena.
Islams sändebud, profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade:
"Om det inte varit för krävande för mina anhängare, skulle jag beordra dem
att rengöra sina tänder innan varje bön." (Bukhari)
Islam uppmuntrar också till att man rengör och renar de platser som kan bli
en grogrund för bakterier och smuts. Islams sändebud, profeten Muhammed
(frid och välsignelser vare över honom) sade: "Fem saker är en del av den medfödda
naturen hos människan (arb. fitrah): Omskärelse, borttagande av könshår,
trimma (förkorta) mustaschen, plockning av hår i armhålan och klippning av
naglarna." (Bukhari)
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Islam om kunskap
Islam som religion uppmuntrar alla människor att förvärva och utöka sina
kunskaper, och den varnar för okunnighet.

y

Allah ( ) säger: ZDå skall Gud upphöja dem bland er som är [sanna]
troende och dem som har fått kunskap, till högre rang. Gud är
underrättad om vad ni gör.[
(Koranen/ 58: Al-Mudjadalah (Hon som vädjar) :11)

Islam betraktar ansträngning till att söka, lära och lära ut kunskap som ett
sätt som leder till Jannah (paradiset) Islams sändebud, profeten Muhammed
(frid och välsignelser vare över honom) sade:
"Vem än som ger sig i väg att söka kunskap, kommer Allah (Gud) bana
en väg för som leder till jannah (paradiset)" (Återberättad av Abu Dawod)
Islam förbjuder att manundanhåller kunskap, eftersom det är en plikt för
varje människa att söka den. Islams sändebud, profeten Muhammed (frid och
välsignelser vare över honom) sade:
"Den som döljer kunskap skall förses med munkorg gjord av eld på
domedagen" (Återberättad av Ibn Hibban)
Islam respekterar forskare, lärda och
insisterar på att de vördas och ges särskilt
plats i samhället. Islams sändebud, profeten
Muhammed (frid och välsignelser vare över
honom) sade: "Den som inte har respekt mot
äldre, som inte visar barmhärtighet mot
de unga, och inte visar och ger respekt
till en lärd är inte av mina efterföljare"
(Återberättad av Ahmed)

Budbärare Muhammed (frid och
välsignelser vare över honom) förklarade genom

sitt uttalande för oss vilken status en lärd
► Bilden visar en aspekt av modern teknik. Modern
teknik skulle inte ha avancerat så mycket om det
innehar i samhället.
inte hade varit för den islamiska kulturen.
"Skillnaden (i position) mellan en
lärd och en olärd är som att jämföra mig med den sista av er" (Tirmidhi)
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Inflytande av islamisk civilisation på modern vetenskap
Den som blickar tillbaka till utvecklingens rötter och vad som har främjat
modern vetenskap och alla framsteg inom modern vetenskap, skulle säkert
hålla med om att det var på grund av den islamiska civilisationen och deras
lärda, som både introducerat vetenskap och vidare befordrat den.
(7)

C.H. Haskins sade: "Faktum är att araberna i Spanien var
den huvudsakliga källan till det nya lärandet i Västeuropa".
Det var de som lade grunderna till den moderna
civilisationens avancemang inom vetenskap. Den
som granskar boken "Dictionary of Technical Terms
(8)
for Aerospace" skulle säkerligen dra slutsatsen att
sextio procent (60 %) av de kända stjärnornas namn
kommer från arabiska språket.
Böcker och verk av tidiga muslimska forskare
(lärda) var huvudkällor till vetenskapliga texter
som väst har dragit nytta av, särskilt de européer som
använde dessa verk under
renässansen. Många av dessa
vetenskapliga texter användes
vid europeiska universitet.
Marquis av Dufferin och Ava sade:
"Europa står i skuld till den muslimska vetenskapen,
muslimska konsten och den muslimska litteraturen
som hjälpt européerna lämna den mörka medeltiden
(9)
bakom sig".

► Denna ﬁgur visar hur en model av
solsystemet från Bagdad såg ut på 1100-talet.

J.H. Denison sade: "I femte och sjätte århundradena
stod den civiliserade världen på gränsen till ett
kaos. De gamla emotionella kulturer som gjort
civilisationen möjlig, efter att de gett människor
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► Vetenskaplig kunskap som har sitt ursprung i Indien, Kina och den hellenistiska världen söktes av
muslimska forskare (lärda) för att sedan översattas, rafﬁneras, syntetiseras och förstärkas vid olika lärosäten i
den islamiska världen vars kunskap sedan spreds till västeuropa. (History of Medicine, Arab roots of European
Medicine, David W. Tschanz, MSPH, PhD). Se också: http://www.hmc.org.qa/hmc/heartviews/H-V-v4%20
N2/9.htm .

en känsla av enighet och respekt till deras härskare, föll samman och det fanns
ingenting som kunde ersätta dem helt. På den tiden verkade det som om den stora
civilisationen, vars expansion pågick i fyra tusen år, var på randen till sönderfall och
att mänskligheten skulle återgå till den barbariska situationen där varje stam och
sekt stod emot varandra, och där lag och ordning var okänt. De gamla stam-reglerna
för straff hade förlorat sin makt och de nya
straff-reglerna som skapats av kristendomen,
medförde istället för enighet och ordning
osämja och förstörelse. Det var en tid fylld av
tragedi. Civilisation liksom ett stort träd vars
lövverk sträckte sig världen över och vars
grenar burit gyllene frukt i konst, vetenskap
och litteratur, stod ostadigt och höll på att
ruttna. Fanns det då någon emotionell kultur
som kunde ena mänskligheten åter igen och
rädda civilisationen? Bland dessa människor
► Astrolabium: En viktig anordning som uppfanns
föddes, denna man (Muhammad), som senare av muslimer för navigering. De spetsiga krokarna
markerar de kända stjärnors positioner vilka
(10)
observatören använder. Baksidan visar (på detta
enade hela världen från öst och syd"
exemplar) projicerade koordinatlinjer. Källan: (Whipple
Museum of the History of Science i Cambridge)..
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Muslimer hade avancerat inom alla tekniska, vetenskapliga och
intellektuella områden. Här kommer vi nämna några av de främsta forskarna
inom olika områden.
● Al-Khawarizmi (780 - 850 e.Kr.) var en stor vetenskapsman inom
de matematiska områden som algebra, logaritmer och geometri. Han var
kanske en av de största matematiker som någonsin levt. Han var grundare
av algebra och ﬂera andra grenar inom matematik. Han uppfann också nya
grundläggande begrepp inom matematik.
● Al-Biruni (973 - 1050 e.Kr.) var en stor vetenskapsman inom många
områden. Han skrev om astronomi, matematik, matematisk geograﬁ,
mekanik, farmakologi och historia. Al-Biruni diskuterade teorin om jordens
rotation runt jordens axel sex hundra år före Galileo.
Den tyska orientalisten E. Sachau sade detta om Al-Biruni:

"Han var den största intellektuella människan som man kände till".
Som muslimer säger vi att den största intellektuella människan som
människor känner till var vår profet Muhammed (frid och välsignelser vare över
honom).

Inom medicin och farmaci lämnade muslimska forskare (lärda) efter sig
en mängd kunskap i sina verk, som användes för att utveckla den moderna
medicinen.
● Ibn Rushd (Averroës 1126 - 1198 e.Kr.) var en andalusisk ﬁlosof och
läkare, en mästare i ﬁlosoﬁ och islamisk lag, matematik och medicin.
● Ibn An-Nafis (1213 - 1288 e.Kr.) var en läkare som är mest känd för att
vara den första som beskrev lungkretsloppet. Han upptäckte lungkretsloppet
ett par hundra år före engelsmannen Harvey och spanjoren Miguel Serveto.
● Ammar ibn Ali Al-Mosili var mycket skicklig i oftalmologi. Han
uppfann specialiserade instrument som användes under operation, som till
exempel "injektionsspruta", en ihålig nål.
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● Al-Hasan bin Al-Haitham (Alhazen 965 - 1040 e.Kr.) var en stor
matematiker. Han var en pionjär inom optik, teknik och astronomi. Enligt
Giambattista della Porta, var Al-Hasan först med förklaringen till den
skenbara ökningen av månens och solens storlek nära horisonten. Hans
avhandling i sju volymer om optik Kitab al-Manazir (Book of Optics/Boken
om optik) är kanske bland de första arbeten som använde den vetenskapliga
metoden. Han använde resultaten av experiment för att testa teorier.
● Al-Mansoori och Abu Bakr Ar-Razi var kända, mångsidiga läkare.
De gjorde grundläggande och bestående bidrag inom medicin och ﬁlosoﬁ.
● Muwaffaq Al-Baghdadi och Abu Qasim Az-Zahrawi blev kända
i tandkliniker. De satte illustrativa bilder på verktyg som används vid
kirurgiska operationer samt skrev manualer och böcker om hur man
använder verktygen.
När det gäller geograﬁ och geologi kan många kända forskare (lärda)
nämnas, bland vilka är:

► Ögats anatomi – Bilden är tagen från en bok
av en forntid muslimsk läkare
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► Processen för medicinextraktion – Bilden är
tagen från en bok av en forntid muslimsk apotekare
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● Sharif Al-Idrisi (1100 - 1165 e.Kr.)
var en kartograf, geograf och resenär.
Han var känd för sina utmärkta kartor
över hela världen. Han uppfann också
navigation instrument. Det fanns
många muslimska forskare som deltog
i civilisationens framåtskridande. Den
som vill veta mer, bör se över alla
böcker som skrivits speciﬁkt i detta
ämne. Forskningar som var skrivna
av muslimer, tillskrevs många gånger
felaktigt andra.
Major Arthur Glyn Leonard sade:

► Bilden föreställer blodcirkulationen och
inre organ i människokroppen. Bilden tagen
från en bok av en forntida muslimsk läkare.

"Om det inte varit för den höga
arabiska kulturen, civilisationen och intellektuella arabiska forskare och
(11)
deras arbete skulle Europa fortfarande famla i okunnighetens mörker"

► Världskartan - Bilden tagen från en bok
av en muslimsk forskare i geograﬁ.
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Några av den islamiska civilisationen dygder
● Att söka kunskap är en religiös plikt som islam uppmuntrar muslimer att
uppfylla.
● Muslimska lärda i det förﬂutna använde sina kunskaper för att stärka
människors tro i motsats till de lärda idag, som använder sin kunskap för
att försvaga människors tro.
● Muslimska lärda i det förﬂutna använde sina kunskaper för att tjäna
mänskligheten till skillnad från de ﬂesta av de lärda idag som använder
sina kunskaper för exploatering och egoistiska ändamål. Under denna epok
uppfann forskare atom- och vätebomben och andra massförstörelsevapen
samt hindrade de andra från att äga dessa vapen i ett försök att kontrollera
och exploatera tillgångarna i världen.
● Muslimska lärda i det förﬂutna spred sin kunskap så att människor kunde dra
nytta av den, till skillnad från de lärda idag som undanhåller information
och kunskap för sig själva eller för sitt eget land och hindrar andra från att
komma åt den.
● Muslimska lärda i det förﬂutna strävade efter Allahs (Guds) barmhärtighet
och Hans belöning, till skillnad från de lärda idag som gör sitt bästa för att
få materialistisk kompensation för sina upptäckter.
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Vetenskapliga bevis i flera koranverser
Allah (y) säger:
ZI skapelsen av himlarna och jorden, i växlingen mellan natt och
dag, i skeppen som plöjer haven [lastade] med det som är till nytta
för människorna, i regnet som Gud sänder ned och därmed ger
nytt liv åt den jord som varit död och låter djur av alla de slag
befolka den och i vindarnas och molnens rörelser, drivna mellan
himmel och jord i bestämda banor - [i allt detta] ligger förvisso
budskap till dem som använder sitt förstånd.[
(Koranen/ 2:Al-Baqarah (Kon):164)

► Bilden visar vårt solsystem.

Koranen uppenbarades till Muhammed (frid och välsignelser vare över honom)
som var analfabet Han kunde varken läsa eller skriva och han kom från
folk som var allmänt obildade. Därför kan man undra, hur en man kunde
frambringa en Skrift som överväldigade de mest vältaliga människor!
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► Allah utmanar alla att framkalla fram något som är likt Koranen. Tänk på att
det kortaste kapitlet i Koranen är bara tio ord lång!

Allah (

y) säger:

ZSäg: "Om människor och osynliga väsen i samarbete försökte
åstadkomma något som skulle kunna jämföras med denna Koran,
skulle de misslyckas, även om de gav varandra all hjälp!"[
(Koranen/ 17:Al-Isra (Den nattliga resan):88)
Profeten (frid och välsignelser vare över honom) och många av hans följeslagare
var utblottade, och ändå reciterade han för dem Koranverser som innehöll
vetenskapliga fakta? Mer än 1400 år efter att Koranen uppenbarades,
upptäckte modern vetenskap just dessa fenomenmed avancerad utrustning!
Thomas Carlyle sade:

"Att påstå att en bedragare har hittat på en religion? Nä du, en
bedragare kan inte ens bygga ett tegelhus om han inte vet hur man arbetar
med material för murbruk, bränd lera och allt annat som behövs för att
bygga ett tegelhus. Resultatet av hans verk skulle inte bli ett tegelhus utan
en hög av stenar. Så detta hus skulle inte klara av att stå i 1200 år och
ge hemvist till 180 miljoner människor. Snarare skulle detta hus kollapsa
(12)
omedelbart"
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Koranen och universums uppkomst
Allah (y) säger:
ZAllah inleder skapelsen och skall när tiden kommer förnya den och
till sist skall ni föras åter till Honom.[
(Koranen/ 30: Ar-Rum (Bysantinerna):11)

Allah (Gud) anger tydligt i
denna vers att det var Han Den Ende
som skapade alla varelser i detta
universum från ingenting. Detta
anges i Koranen som är Allahs
(Guds) ord. Så här beskriver Allah
(Gud) Den Allvetande början av
universum:

ZHimlarna och jorden är
Hans verk och när Han beslutar att
något skall vara säger Han endast
till det: "Var!" - och det är.[
(Koranen/ 2: Al-Baqarah (Kon):117)

► TBilden visar en verklig bild av en stjärna som har
bildats av interstellär materia.

I denna vers informerar Allah (Gud) oss om att universum skapades från
ingenting och att allt som skedde innan skapelsen är från kunskapen om
den osynliga världen, som bara Allah (Gud) känner. Mänskligt förnuft är
oförmöget att inse och begripa vad ämnet för den första skapelsen var, för
Allah gav oss inte denna kunskap. Människan kan bara framställa hypoteser
och teorier gällande ekologiska system.

y) säger:

Allah (

ZJag lät dem lika litet bevittna skapelsen av himlarna och jorden som
deras egen skapelse; och Jag tar inte dem till medhjälpare som vill leda
människorna vilse.[
(Koranen/ 18: Al-Kahf (Grottan):51)
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y) säger:

Allah (

ZINSER DE inte, de som vill
förneka sanningen, att himlarna
och jorden [en gång] utgjorde
en enda, sammanhållen massa
och [att] Vi skilde dem åt? Och
[vet de inte] att Vi har låtit allt
liv uppstå ur vatten? Har de då
ingen tro?[
(Koranen/ 21:Al-Anbiya (Profeterna) :30)

► Bilden visar att universum expanderar.

Denna vers syftar otvetydigt på att Allah (Gud) skapade universum från en
enda enhet, och att Han är kapabel till allting. Allah (Gud) befallde sedan "den
enda enhet" till splittring, som splittrades och förvandlades till ett moln av rök.
Från detta rökmoln skapade Allah (Gud) himlarna och jorden. Detta beskrivs i
Allahs ( ) ord:

y

ZSÄG: Hur kan ni förneka Honom, som har skapat jorden under två

dagar? Och sätta medgudar vid Hans sida? - Han, världarnas Herre!" Det
är Han som har sänkt ned i den fast förankrade berg, som reser sig högt
över dess [yta], och [därefter] har välsignat den och mätt ut [med Sitt mått]
allt som skulle [tjäna dess inbyggare till] näring. [Han skapade allt detta]
under jämnt fyra dagar - [ett svar] till dem som frågar. Och Han vände sig
mot rymden, som var rök, och sade till den och till jorden: "Kom, villigt
eller nödda och tvungna!" - och de svarade: "Vi kommer villigt!" Och under
två dagar skapade och formade Han dem till sju rymder, och anvisade
varje rymd dess uppgift. Rymden närmast jorden har Vi smyckat med ljus
och gjort säker [mot intrång]. Gud, den Allsmäktige, den Allvetande, har
förordnat om allt detta.[
(Koranen/ 41: Fussilat (En fast och klar förkunnelse):9 -12)

Moderna astrofysiker hävdar att hela universum kom från en enhet, som
(13)
följd till det som idag kallas för "Big Bang"
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► Bilden visar galaxen och de olika planeterna.

Allah (y) säger:

ZOch Han vände sig mot rymden, som var rök, och sade till den och
till jorden: "Kom, villigt eller nödda och tvungna!" - och de svarade:
"Vi kommer villigt!"[
(Koranen/ 41: Fussilat (En fast och klar förkunnelse):11)

Denna vers bekräftar att himlen under sin tidiga fas var som rök. Detta
bekräftas också av den moderna vetenskapen.
James H. Jeans sade:

"Vi har funnit, så som Newton misstänkte, att en utspridd massa av gas i
en huvudsak jämn densitet och även mycket stor utsträckning vore dynamiskt
instabil. Kärnor av materia skulle tendera att bildas däri, runt vilka all övrig
(14)
materia slutligen skulle förtätas"

► Bilden visar faktiska efterverkningar av en stjärn-explosion på himlen
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Vad säger Koranen om universums utbredning

y) säger:

Allah (

ZVI HAR byggt världsalltet och gett det en fast struktur, och förvisso
är det Vi som utvidgar det.[
(Koranen/ 51:Adh-Dhariyat (De som virvlar upp):47)

y) säger:

Allah (

ZDen Dagen skall Vi rulla ihop himlen som en fullskriven pergamentrulle.
Liksom Vi grep Oss an med den första skapelsen skall Vi förnya den för detta löfte borgar Vi och Vi har makt att göra det![
(Koranen/ 21:Al-Anbiya (Profeterna):104)

y) säger:

Allah (

Z[Hans löfte skall infrias] den Dag då jorden förvandlas till en annan
jord och himlarna [till andra himlar] och då [alla] skall stiga fram
inför den Ende Guden, som härskar över allt med oinskränkt makt.[
(Koranen/ 14:Ibrahim (Abraham):48)

Dessa verser bekräftar att universum som vi lever i utvidgar sig ständigt
i rymden. Om vi går tillbaka i tiden, skulle vi ﬁnna att hela universum
utvecklades från en urtida atom eller kosmiskt ägg för att sedan, efter Allahs
befallning explodera och bilda ett moln av rök från vilket jorden och himlen
skapades. Universum utvidgar sig ständigt i rymden och kommer till sist sluta
expandera på Allahs befallning, för att sedan kollapsa in i sig självt och åter
igen smälta in i en urtida atom. Explosionen och bildningen kommer åter
att ske på nytt, och en himmel som skiljer sig från vår himmel och en jord
som skiljer sig från vår jord kommer att bildas igen. I detta skede kommer
världsliga livet upphöra, och livet efter detta kommer att börja.
Alla dessa stadier nämns i Koranen. Oavsett hur man försöker förklara
eller diskutera om detta ämne så kan man inte undvika det faktum att alla
detaljer som avslöjats genom den moderna vetenskapen ﬁnns i Koranen som
uppenbarades för 1400 år sedan! Detta bekräftar bara det faktum att Koranen
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är endast Allahs (Guds) ord och att Muhammed (frid och välsignelser vare över
honom) är Hans profet som ﬁck gudomlig uppenbarelse, lärde ut den och visade
för människor fakta i en tid då ingen visste vad dessa handlade om. Moderna
vetenskapen upptäckte detta ﬂera århundraden senare.
Astronomer har upptäckt att universum är i ständig rörelse och att det
växer. Detta upptäcktes genom studier om galaxer (stjärnsystem) och avlägsna
himlakroppar. Amerikanske astronomen Vesto M. Slipher som studerade
spektra (ljusets uppdelning efter våglängd så att band med olika färger
framträder av galaxer), märkte att spektrallinjer av några närliggande system
hade skiftat mot längre våglängder. Denna förskjutning i våglängd visade att
de ﬂesta galaxer (stjärnsystem) avvek från Vintergatan (en stavspiral galax,
där forskningen ger att vårt solsystem ligger, som har en diameter på cirka
100 000 ljusår och är ungefär 12 000 ljusår tjock) med ﬂera hundra kilometer
per sekund!(15)

► Bilden visar att avstånden mellan galaxer (stjärnsystem) och galaxkroppar ökar hela
tiden. Därför expanderar universum .

Amerikanske astronomen Edwin Hubble bekräftade att universum
expanderar och att ju mer avlägsen galaxen (stjärnsystem) är, desto
högre är dess hastighet, och att dess hastighet är proportionell mot dess
avstånd.(16) Detta visar oss att forskare inom astronomin har bekräftat
att universum ständigt expanderar och att denna expansion kommer att
fortsätta tills gravitationen förlorar sin attraktionskraft och planeterna
sprids ut i universum, vilket i sig kommer att leda till världens ände.

73

Nyckeln till att förstå islam

y) säger:

Allah (

ZNÄR HIMLEN rämnar, och stjärnorna skingras[
(Koranen/ 82: Al-Infitar (När himlen rämnar):1 -2)

Vad säger Koranen om himlakroppar

y) säger:

Allah (

ZDet är Gud (Allah) som har rest himlarna utan synligt stöd och
som tronar [över skapelsen] i Sin allmakts härlighet, och Han har
underordnat solen och månen under [Sina lagar]; var och en löper
[sitt kretslopp] till en tidpunkt [som Han har] fastställt. Han styr
skapelsens ordning [och] framställer budskapen fast och klart för
att stärka er tro på mötet med er Herre [på Domens dag].[
(Koranen/ 13: Ar-Rad (Åskan):2)
Dagens moderna studier av universum bekräftar att det ﬁnns en stor
energi i materian, dess komponenter och himlakroppar. Allah kan förstöra
den och återskapa den. Forskare har upptäckt olika former av kraftfull energi
som ﬂyter i himlen och på jorden. Dessa energier är:
● Stark kärnenergi (kärnkraft) är energin som håller subatomära partiklar
tillsammans; vilket inkluderar protoner, elektroner och neutroner.
●

Svag kärnenergi är energin som orsakar vissa former av radioaktivt
sönderfall.(17)

● Elektromagnetisk energi (strålning) är energin som binder atomerna
samman inom materian och ger var och en sina egenskaper.
● Gravitationen (tyngdkraften) är den svagaste formen av energin som vi
känner till, men i det långa loppet, är den fokuserande energi, eftersom
den håller i alla himlakroppar och ger upphov till det som vi kallar
massans tyngd.(18)

y) säger:

Allah (

ZOckså natten och dagen är Hans verk, liksom solen och månen,
som rör sig var och en i sitt kretslopp.[
(Koranen/ 21: Al-Anbiya (Profeterna):33)
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y) säger:

Allah (

ZOch solen som löper mot sin viloplats, anvisad henne av Den som
äger all makt, all kunskap. Och månen, för vilken Vi har föreskrivit
faser [som den måste passera] tills den blir lik den vissna, krökta
stjälken till en dadelklase. Solen skall inte skynda ifatt månen, och
natten hinner inte upp dagen; var och en rör sig nämligen i sin
[fastställda] bana.[
(Koranen/ 36: Ya Sin:38- 40)

► Malströmsgalaxen (M51 eller NGC 5194) är en spiralgalax av typ Sc, belägen i stjärnbilden
Jakthundarna. Spiralgalaxen ligger på ett avstånd av ca 23 miljoner ljusår i stjärnbilden.

I dessa verser säger Allah (Gud) att solen färdas mot en viss riktning.
Tidigare trodde man att solen var orörlig, men dagens moderna kosmologer
och astronomer har bekräftat och bevisat att solen rör sig i en viss riktning.
Alla planeter i solsystemet rör på sig som satelliter och jordens omloppsbana
är koncentrisk med planeternas omloppsbanor.

y) säger:

Allah (

ZVID himlens valv, korsat av stjärnornas stråk![
(Koranen/ 51: Adh-Dhariyat (De som virvlar upp):7)
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På arabiska ordet "Al-Hubuk    " (dvs. stjärnornas stråk) har mer
än en betydelse:
● Skapelsens perfektion: Astronomer beräknar att det ﬁnns 200 miljarder
galaxer i universum (som människan känner till) och cirka 70 miljarder
biljoner stjärnor.(19) Varje galax varierar i: storlek, form, densitet, hastighet
med vilken den färdas på sina axlar, dess avstånd till oss och dess avstånd
till andra galaxer, alla stadier galaxen gått igenom, dess antal stjärnor, samt
var och en av dess stjärnors liv.
● Ordet hänvisar också till en sak som är perfekt kombinerad och
integrerad. Dessa enorma siffror av antalet galaxer och stjärnor i den (av
människan) kända delen av universum är bara en liten del av hela universum.
Det måste ﬁnnas en kraft som håller ihop allt, annars skulle det kollapsa och
falla i kaos. Allah ( ) som är långt borta ifrån varje ofullkomlighet, sade:

y

ZDet är Gud som håller uppe himlarna och jorden så att de inte
avviker [från sina banor]; och skulle de avvika kan ingen i Hans ställe
hålla dem kvar. Och Gud överser [med människans fel och brister]
och förlåter ständigt.[
(Koranen/ 35: Fatir (Himlarnas och jordens skapare):41)

● Ordet hänvisar också till omloppsbanor som varje himlakropp ﬂyter
i: bland de förvånande saker som har förbryllat forskarna är det stora antalet
galaxer i den (av människan) kända delen av universum. All detta bevisar att
universum körs i ett utmärkt system.
Allah ( ) säger:
ZDet är Han som skapade solen som ett bländande ljus och månen [som
återger dess] sken, och som har fastställt dess faser, så att ni kan räkna
åren och mäta [tiden]. Gud har inte skapat detta utan en plan och ett
syfte. Han framställer budskapen fast och klart för de insiktsfulla.[

y

(Koranen/ 10: Yunus (Jona):5)

Distinktionen mellan ljus som avges från en självlysande brinnande kropp
och ljus som reﬂekteras från solen av en mörk kall kropp (dvs. månen), som sedan
återspeglas på ett konstant och stadigt sätt (ned på jorden) har nämnts i Koranen
för fjorton hundra år sedan! Detta bevisar att Koranen är gudomlig uppenbarelse
från Allah (Gud) Den Ende, Allvetande som vet vad Han har skapat.
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Vad säger Koranen om lufttryck
Allah (y) säger:
ZGud (Allah) vidgar bröstet hos den som Han vill vägleda, så att
det kan fyllas av underkastelsen under Hans vilja, men hos den
som Han vill låta gå vilse låter Han bröstet pressas samman i
ångest, som hos den som stiger uppför ett högt [berg]. Så låter
Gud nederlagets skam drabba dem som inte vill tro.[
(Koranen/ 6: Al-Anam (Boskap):125)
Från denna vers kan man dra slutsatsen att ju mer man stiger
upp i atmosfären desto svårare blir det att andas. Detta beror på
det minskande lufttrycket och den låga syre koncentrationen som
uppstår när man stiger upp till himlen. Detta upptäcktes först när
människan lärt sig ﬂyga och nå höjder.
Om människan stiger upp till himlen åtta kilometer över havet kommer
hon att få andningsproblem på grund av syrebrist och lågt lufttryck. Ett
vanligt problem som uppstår då är hypoxi (medicinsk term som innebär att
kroppens vävnader lider brist på syre). Ett annat problem som man också kan
stöta på är dysbarism (en kombination av symtom orsakat av mycket lågt
eller snabbt ändrande
lufttryck).(20)

► Astronauter har speciella skyddskläder på sig för att de skall kunna
andas på höga höjder

När dessa två problem
uppstår stör de kroppens
normala funktioner hos
människan och på grund
av detta kan svårigheterna
att andas på hög höjd
förklaras enbart som en
åtgärd som vidtagits av
kroppen som ett skydd
för inre organ.
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Vad säger Koranen om mörkret i den övre nivån av rymden

y) säger:

Allah (

ZÄven om Vi [lät dem stiga upp] till himlen
och Vi där öppnade en port för dem, så
att de fick fortsätta sin uppstigning [och
se de största tecken] skulle de säkerligen
säga: «Vi är offer för en synvilla - nej, vi
har blivit förhäxade![
(Koranen/ 15: Al-Hidjr :14 -15)

Denna liknelse är fantastiskt, eftersom
det visar en verklighet som man inte kände
till förut, och detta upptäcktes på 1960-talet
► Detta är en bild på solen under
när man började utforskning av rymden. Hela solförmörkelsen, vilket visar att
universum är uppslukad i mörker.
universum är uppslukat i mörker och ljus som
syns på jorden kan observeras upp till två hundra kilometer ovanför jordytan,
bortom det så syns solen som en blå skiva. Mörkret i rymden sträcker sig
i alla riktningar på grund av ringa halter vattenångor och dammpartiklar.
Upphöjd är Allah (Gud) som har informerat oss om denna verklighet för mer
än tretton hundra år sedan.

► Bilden visar en ögonblicksbild av jorden som vid tidpunkten av fotograferingen blev upplyst av solen. Man ser
ett tunt skikt av starkt dagsljus som inte är mer än tvåhundra kilometer tjockt.
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Vad säger Koranen om atomer

y

Allah ( ) säger:
Z[MUHAMMAD!] Vilken fråga din
uppmärksamhet än riktas mot och vilka
Guds ord du än läser ur Koranen och
vilket arbete ni [människor] än ägnar era
krafter åt - är Vi vittne till allt [från den
stund] då ni griper er an med det. Inte ens
[vad som motsvarar] ett stoftkorns vikt, på
jorden eller i himlen, är dolt för din Herre och ingenting finns, varken
mindre eller större än detta, som inte [är inskrivet] i [Guds] öppna bok.[
(Koranen/ 10: Yunus (Jona) :61)

I denna vackra vers klargör Allah för oss att ingenting är dolt från Honom
i detta universum, oavsett hur litet det må vara. Förut trodde man att atomen
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Alla
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ZDE FRÅGAR dig om själen. Säg: Själen hör till det som är min Herre
förbehållet - av [all] kunskap har bara en obetydlig del fallit på er [lott][
(Koranen/ 17: Al-Isra (Den nattliga resan) :85)
Lovad vare Allah (Gud) Hans kunskap och Hans förmåga är gränslös och
oöverträffad. Allah förklarar i denna Koranvers enkelt för oss (människor) att vår
kunskap är begränsad med ord så att våra sinnen skall förstå och absorbera den
enorma skillnaden mellan Hans kunskap och vår.
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Vad säger Koranen om mänskliga embryonala stadium
Angående fostrets stadier säger Allah Den Allvetande följande i Den
Heliga Koranen:

ZVI HAR skapat människan av finaste lera; därefter lämnar Vi
henne som en droppe säd i [skötets] fasta förvar. Därefter skapar Vi
av droppen en grodd som sätter sig fast och av grodden en klump och
i klumpen skapar Vi ben och dessa ben klär Vi med kött; därefter
låter Vi henne stiga fram som en ny skapelse. Välsignad vare Gud,
den bäste Formgivaren![
(Koranen/ 23: Al-Muminun (De troende) :12- 14)
Människan går igenom följande stadium/faser:
● Extrakt av lera: Adam (frid vare över honom) som skapades av lera är
fader till hela mänskligheten. Denna vers håller inte med evolutionsteorin
som vetenskapen motbevisat och allt detta tyder på att människan är en
distinkt skapelse. Mänskligheten har inte utvecklas från andra arter.
● Spermie blandning: I detta stadium går manligt och kvinnligt utﬂöde
in i livmodern. Resultatet blir genom Allahs vilja antingen befruktning av
ägget eller spermiens och äggets död. Om ägget befruktas så inleds de första
stadierna av skapelsen.

y) säger:

Allah (

ZFör att sätta henne på prov har Vi skapat människan av en droppe
av ett flöde, blandat [med ett annat ﬂöde], och så har Vi gett henne
hörsel och syn.[
(Koranen/ 76: Al-Insan (Människan) :2)

► Början av mänsklig utveckling
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Meiotic spindle
Zona pellúcida
Corona
ona radiata

Secondary oocyte
First polar body

► Diagramet illustrerar befruktning. Detta som en följd av händelser som börjar när spermien
kontaktar den sekundära äggcellens plasmamembran och slutar med sammanblandning av
moderns och faderns kromosomer i ägget som en ny cell (följt av den första celldelningen).
På bilden ser man att en sekundär äggcell är omgiven av ﬂera spermier, varav två har trängt
in i Corona radiata (lat. krans eller krona). (Taget ur Dr Keith Moores bok, ”The Developing
Human” sid. 34; 7: e upplagan)

Om spermien inte befruktar ägget, kastas de båda ut ur livmodern, men
om den befruktar ägget och blir en zygot ("befruktat ägg") ska den (zygoten)
hålla sig fast i form av en blastula (vätskefylld boll av celler) vid sidan av
livmodern och om ägget håller sig fast vid livmodern, går det med Allahs
vilja vidare till `alaqah (igel-liknade blodklump) fasen.

y) säger:

Allah (

ZMÄNNISKOR! Om ni tvivlar på uppståndelsen, [tänk då på att]
Vi har skapat er av jord och sedan av en droppe säd, därefter av en
grodd som sätter sig fast, därefter av en klump, dels formad, dels
ännu formlös. Så klargör Vi för er [Vår makt]. Och det Vi vill [skall
födas] lägger Vi i moderlivets trygga förvar till en fastställd tid och
Vi låter er födas som späda barn och därefter [växa till] och nå [full
kroppslig och andlig] mognad. Några av er får dö [unga] och några
av er blir med tilltagande ålder så skröpliga att de glömmer allt vad
de en gång har vetat. Och [om ni ännu tvivlar], se på den torra döda
jorden och hur den, när Vi låter regnet falla över den, skälver till
och börjar svälla och låter alla slag av växter spira, ljuvliga att se.[
(Koranen/ 22: Al-Hadjdj (Vallfärden) :5)
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● Igel-liknade blodklump/klängande sak: Den beskrivs som sådan,
eftersom den håller sig fast vid livmodern och livnär sig på blod från
modern på ett sätt som liknar en blodigel som livnär sig på andra
varelsers blod.

► Bilden visar lateral vy av ett embryo (24 till 25 dagar gammalt) och bilderna
illustrerar likheterna mellan en blodigel och ett mänskligt embryo i “alaqah” fasen.
(Taget ur Dr. Keith Moores bok ”The Developing Human”, sid. 71; 7: e utgåvan).
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► Diagramet visar det primordiala (ursprungliga) kardiovaskulära systemet i ett 21 dagar gammalt
embryo (sett från vänstra sidan). Observera övergående fasen av parade (sammanfogade)
symmetriska blodkärl (Keith Moore). Båda hjärtkammare fortsätter dorsalt (biologisk term
som syftar på ryggsidan av organismen) i en dorsal aorta (aorta som bär syresatt blod till resten
av kroppen) som sträcker sig kaudalt (nedåt/anatomisk term för läge). Embryot och dess säckar
liknar till det yttre en blodpropp, på grund av relativt stora mängder blod i embryot.

► Genomskärning av ett implanterat embryo som är ca 21 dagar
gammal. Diagrammet visar upphängningen av ett embryo i livmodern
under “alaqah” fasen.
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● Tuggad substans: I denna fas liknar embryot en tuggad substans.

Second pharyngeal
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geal
arch
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Cervical sinus

Mandibular
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Optic veside

Second pharyngeal
arch

Nasal Placode
Stomodeum

Heart

Upper limb bud
Tai like caudal
Eminence

Lower limb bud
Somitesy

► Mikro fotograﬁ
av etapp 13, 4 1/2
veckor gammal
mänskligt embryo.
(Keith Moore)
Verklig storlek
4,5 mm

Embryot liknar i denna fas en tuggad substans, eftersom delar på baksidan
av embryot liknar bitmärken i en tuggad substans (t.ex. tuggummin).
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► Figur ovan: Se på likheterna mellan en bit tuggat tuggummi och en verklig bild av ett embryo. Hur kan
det vara möjligt att en olärd man som bott i öknen ger sådana explicita detaljer om embryot? Sannerligen,
det är inget annat än en uppenbarelse från Allah (Gud)!
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● Benbildning.
● Täckning av ben med kött.
● Utveckling av embryot till en annan form vari proportionen av kroppen
sker och i vilken livet andas in.
Mänskliga embryot går igenom ett antal faser inom tre skikt av mörker.

y) säger:

Allah (

ZHan har skapat er av en enda varelse av vilken Han sedan skapade
dess make; och av boskap har Han skänkt er åtta djur i par. Och Han
skapar er i moderlivet genom den ena skapelseakten efter den andra, i
tre [skikt av] mörker. Detta är Gud, er Herre! Allt herravälde är Hans.
Det finns ingen gudom utom Han. Hur har någon kunnat förmå er att
vända Honom ryggen?[
(Koranen/ 39:Az-Zumar (Skarorna):6)

Versen säger oss att embryot är täckt av tre beläggningar, kallade "tre
skikt av mörker" i denna vers. Vatten, luft, ljus och värme kan inte tränga in
i dessa beläggningar och de kan inte heller ses med blotta ögat.
Dr. Maurice Bucaille(21) sade:

"Moderna uttolkare av Koranen ser i denna vers att det nämns tre anatomiska
skikt som skyddar barnet under graviditeten: bukväggen, livmodern själv och
fostrets omgivning (dvs. Moderkakan
Chorionic villus
Maternal blood in
(lat.placenta), embryonala membranen,
intervillous space
Sprial endometrial
arteries
Decidua basalis
fostervatten)".(22)
Umbitical cord
Chorionic plate
Embryot är också placerat på en
säker plats.
Amnionchorionic
membrance
Allah ( ) säger:
ZSkapade Vi er inte av en oansenlig
Uterine cavity
Amnion
vätska, som Vi sedan lämnade
Mucous plug
i [skötets] säkra förvar,till en Smooth chorion
Decidua parietalis
Vagina
Vagi
fastställd tidpunkt,Så har Vi fogat
det - och hur förträffligt har Vi
► Ritning av ett sagittal snitt (en anatomisk term för ett snitt som
passerar framifrån till bak och delar kroppen i en höger- och en
inte fogat det![

y

(Koranen/ 77: Al-Mursalat
(De som sänds ut) :20- 23)

vänsterdel) av en gravid livmoder vid 4-e veckan av graviditet.
Ritningen visar samband mellan fosterhinnorna till varandra och
till deciduas (namn på skyddande klädnad) och embryo.
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Dr. Gary Miller:(23) En reporter frågade professor Keith Moore(24):
"Tror du inte att araberna kanske skulle ha känt till dessa saker - embryots
beskrivning, dess utseende och hur det växer och förändras? De var kanske
inga vetenskapsmän, men kanske gjorde de några råa dissektioner (analyser)
på eget folk - snidade upp folk och undersökte dessa saker."
Professorn Moore påpekade genast för honom att han [reportern] hade
missat en väldigt viktig poäng. Alla diabilder på embryot som hade visats och
som förekommit i ﬁlmen, var från bilder som tagits genom ett mikroskop.
Han sa: "Det spelar ingen roll om någon hade försökt upptäcka embryologi
(läran
an oom
m organismers tidiga utvec
utveckling) för fjorton århundraden sedan, de
hade iint
nte kunn
nt
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nn
at se det!"
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När ha
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ågades: "Hur förklarar
åg
förk
du denna information i Koranen?".
Dr. Ke
Keith Moores svar var: "De
Det kan bara ha varit gudomlig uppenbarelse".
Dr. Gerald C. Goeringer(25) sade:

"I de ﬂesta, om inte alla, förekommande exempel så föregår denna
beskrivning med hundratals år, beskrivningen av de olika stegen i mänsklig
embryonal - och fosterutveckling som gjorts i den traditionella vetenskapliga
litteraturen".
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Vad sägs i Koranen om haven
Koranen om barriärer mellan haven

y) säger:

Allah (

ZOCH DET är Han som låter de två stora vattenmassorna röra sig
fritt - den enas [vatten] är sött och släcker törsten och den andras
är salt och bittert - och som har rest ett hinder mellan dem, en
skiljelinje som de inte kan överskrida.[
(Koranen/ 25: Al-Furqan (Måttstocken):53)
Riv
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Weak tadal currents
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► Det ﬁnns tre huvudsakliga skikt av salthalt i ﬂodvatten som strömmar
ut i havet: stratiﬁerad, delvis blandad och helt blandad.

Faktum att vattnet i haven inte blandas med varandra har nyligen upptäckts
av oceanografer (djuphavsforskare) Detta är på grund av ett fysiskt fenomen
som kallas "ytspänning"(26) (krafter som uppstår mellan molekyler vid
gränsytan mellan vätska och gas) som förhindrar ett havsvattens beblandning
med ett annat. Det orsakas av skillnaden i densitet mellan respektive vatten;
ytspänningen hindrar dem från att beblandas, precis som om det var en tunn
vägg emellan dem. Exempel på detta är Amazonﬂoden vars vatten behåller
sina egenskaper och sötma, strömmandes 200 meter ut i Atlanten.(27)
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Koranen om djupa hav och undervattensvågor

y) säger:

Allah (

Z[Vad de har gjort] kan också liknas vid det djupa mörkret i ett
bottenlöst hav, ytterligare förmörkat av vågorna som svallar över
varandra och molnmassorna ovanför; skikt på skikt av mörker [så
tätt att den som] håller upp sin hand knappt kan se den. Nej, den
[vars mörker] Gud inte lyser upp med [Sitt] ljus finner aldrig ljus![
( Koranen/ 24: An-Nur (Ljus):40)
Lumiere blanche (toudes les
couleurs: mais separes pour
la mejor visualisation)
Longer d`onded
(in mm.)

Profondeur
(m)

100
200
300

► Diagramet visar djupet i havsvatten och ljusstrålar som tränger in i det. Eftersom rött ljus absorberas
starkt har den ytlig penetrationsförmåga, och blått ljus har den djupaste penetrationsförmåga.
(Applied Optics, 20 vol. (177) Smith, RC och KS Baker. 1981) Se även ofﬁciella NASA-s hemsida.

Det är välkänt och det har bekräftats vetenskapligt att i de extrema
djupen i havet ﬁnns det inget ljus utan bara mörker. Orsaken till detta är
att solens strålar inte kan nå dit, eftersom havs djupet sträcker sig från
några hundra meter ända ner till att vara 11.034 meter! Mörkret i de djupa
haven och oceanerna börjar på ett djup av ca 200 meter. På detta djup,
ﬁnns nästan inget ljus. Under djup på 1.000 meter ﬁnns det inget ljus alls.
De ﬂesta av solens strålar absorberas av vattnet vid 100 meter djup. Denna
del av havet är känd som den lysande delen. Sen är 1% av solens strålar
synliga på 150 meters djup och 0,01% av strålarna på 200 meter djup.
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Ozonskiktet i atmosfären reﬂekterar de ﬂesta av de ultravioletta
strålarna, medan molnen reﬂekterar 30% och absorberar 19% av dessa
strålar. Endast 51% av dessa strålar når havet. Mellan 3% och 30% av
solljuset reﬂekteras på havsytan. Sen absorberas nästan alla av de sju
färgerna i ljusets spektrum (ljusets uppdelning efter våglängd) en efter en
i de första 200 metrarna, förutom det blåa ljuset.

Koranen om undervattensvågor
Vetenskapsmän har nyligen upptäckt
att det ﬁnns undervattensvågor som
"förekommer på gränserna mellan lager
(28)
av olika densitet. Undervattensvågorna
täcker det djupa vattnet i hav och
oceaner, därför att vattnet djupt nere
har en högre densitet än vattnet som
ligger över. Undervattensvågorna uppför
sig som vågorna på ytan. Även de kan
brytas på samma sätt som vågorna på
ytan. Undervattensvågor kan inte ses
med blotta ögat, men de kan upptäckas
genom att man studerar temperaturens
eller salthaltens förändringar på ett
givet ställe.

► Undervattenvågor och skalor för havsblandning.
(Oceanography, Chris Garrett) Se även:
http://www.nature.com/nature/journal/v422/n6931/
full/422477a.html

► Undervattensvågorna på gränsen
mellan två lager av vatten med
olika densitet. Det nedre lagret har
högre densitet, och det övre lagret
har lägre densitet. (Oceanography
[Oceanograﬁ], Gross, s.204
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Exempel på detta är Medelhavets vatten som är varmt, salthaltigt och
mindre tätt jämfört med Atlantens vatten. När Medelhavets vatten kommer
in i Atlanten vid Gibraltar sundet, ﬂyter det ﬂera hundra kilometer in i
Atlanten på ett djup av ca 1000 meter med sin egen temperatur, salthalt,
och sin mindre täta egenhet. Medelhavets vatten stabiliseras vid detta djup.
Trotts att stora vågor, starka strömmar och tidvatten ﬁnns i dessa hav, så
blandas de två inte eller överskrider denna barriär.
ATLANTIC OCEAN THERMOHALINA CIRCULATION

► De större vattenmassorna i djuphavet skiljer sig åt i temperatur och salthalt. Dessa egenskaper
bestämmer deras relativa densiteter, vilket i sin tur driver termohalin cirkulation (vattencirkulationen)
i djuphaven. NADW = Nordatlantens djuptvatten. AABW = Antarktisk bottenvatten. Modiﬁerad från
ﬁguren som vänligt tillhandahölls av Dr Steve Hovan, Indiana University of Pennsylvania.

Dessa fakta avslöjades först i modern tid med hjälp av avancerad
teknik och utrustning. Profeten (frid och välsignelser vare över honom) levde i
öknen, långt från havet och han seglade aldrig över havet. Det faktum att
Koranen ger en sådan detaljerad information om detta är ett fast bevis på
sanningen i Koranens budskap.
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Koranen om bildandet av moln och regn

y) säger:

Allah (

ZOch det är Han som sänder ut vindarna som varslar om Hans
nåd; det regndigra moln de driver fram låter Vi komma in över
dött land och så faller regnet med vilket Vi frambringar [växter
som bär] frukt av många slag. Så skall Vi låta de döda stiga fram
[till nytt liv] - kanske skall ni ägna eftertanke åt [detta].[
(Koranen/ 7: Al-Araf (Urskillning):57)

y) säger:

Allah (

ZVi lösgör vindarna som biträder vid [växternas] befruktning och
Vi låter regn falla så att ni får [vatten] att dricka; men det är inte ni
som förfogar över det.[
(Koranen/ 15: Al-Hidjr:22)

Modern vetenskap har bekräftat de vetenskapliga punkterna som nämns
i denna koranvers. Vindarna bär saltrika vattenpartiklar upp i atmosfären;
dessa partiklar kallas för "aerosoler" (kondensation skärnor) och fungerar
som vattenfällor som formar molndroppar.

► En bild av atmosfären inklusive dess moln och vindar

Molnen bildas från vattenånga som
kondenseras på saltkristaller eller
dammpartiklar i luften. Eftersom
vattendropparna i molnen är mycket
små (diameter mellan 0,01 och 0,02
mm), hänger molnen svävande i
(29)
luften och sprids över himlen,
så att himlen blir täckt av moln.
Vattendroppar som bildats kring
kristaller av salt och dammpartiklar
förtätas och blir regndroppar, så
droppar som blir tyngre än luft
faller till marken som regn.
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Allah (

y) säger:

ZHar du inte klart för dig att det är Gud som driver fram molnen
och får dem att flyta samman och skocka sig i bankar, till dess regnet
ses strömma ur deras mitt? Och Han låter hela berg [av moln], fyllda
av hagel, sänka sig från höjden, och [detta hagel] drabbar den ene
och skonar den andre, allt enligt Hans vilja; och skenet från Hans
blixtar är nära att förta dem deras syn.[
(Koranen/ 24: An-Nur (Ljus) :43)

Regnmoln bildas och formas enligt bestämda system och stadier.
Cumulonimbus-molnens stadier i bildande och formning är:

► Ett cumulonimbus-moln (bymoln eller åskmoln). Den här bilden har tagits av NASA
satellit. Det ser ut som om en osynlig hand driver cumulusmolnen till konvergensområde.
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(a) steget

(b) steget

(c) steget

1: a steget: Färdas fram: Moln driver fram, det vill säga att de driver
med vinden.
2: a steget: Sammanfogning: Sedan går små moln (cumulusmoln)
samman, drivna av vinden, och bildar ett större moln.
3: e steget: Stapling: När de små molnen går samman i ett större moln
ökar stigande luftströmmarna däri (vertikal vind). Nära mitten av molnet är
strömmarna starkare än vid kanterna. Dessa vertikala vindar gör att molnet
växer vertikalt, staplas upp. Molnet blir högre och expanderar i de kallare
delarna av atmosfären, vari droppar av vatten och hagel bildas. När hagel och
vattendroppar blivit för tunga för att bäras av den vertikala luftströmmen,
börjar de falla från molnet i form av regn och hagel etc.
Ett moln blir elektriﬁerad när hagel faller genom ett område av superkylda droppar och iskristaller i molnet. När vätskedropparna kolliderar med ett
hagelkorn fryser de vid kontakt och släpper ut latent (dold) värme. Detta håller
ytan på hagelkornen varmare än ytan på de omgivande iskristallerna.
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(b)

(a)

(c)

► Modell för sicksackblixt. (a) Den negativa laddningen koncentrerad vid molnets botten blir tillräckligt stor
för att övervinna luftens motstånd och utvecklar en “ledare” som pekar mot marken. (b) Ett uppåtriktat
ﬂöde av positiva laddningar från marken bildas vid upphöjd plats. (c) Det nedåtgående ﬂödet av negativa
laddningar möter det uppåtgående ﬂödet av positiva laddningar och en stark elektrisk ström uppstår som i
ett returslag bär de positiva laddningarna in i molnet..

När hagelkorn kommer i kontakt med en iskristall, inträffar ett viktigt
fenomen: elektroner strömmar från det kallare objektet mot det varmare
objektet. Följaktligen blir hagelkorn negativt laddade. Effekten blir samma
när super-kylda droppar kommer i kontakt med ett hagelkorn och små ﬂisor
av positivt laddad is bryts loss. Dessa lättare positivt laddade partiklar tas
upp med vertikala vindar till den övre delen av molnet.
Haglet faller mot molnets botten så att den nedre delen av molnet blir
negativt laddad. Dessa negativa laddningar går sedan ut i form av blixt. Från
(30)
detta kan vi dra slutsatsen att hagel är huvudfaktorn i att producera blixtar

y) säger:

Allah (

ZÅskan lovprisar Honom liksom änglarna, som står i bävan inför
Honom; och Han slungar blixten mot den Han vill. Ändå tvistar de
om Gud, [Den Allsmäktige,] fruktansvärd i Sin straffande vrede.[
(Koranen/ 24: Ar-Ra’d (Åskan):43)
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Koranen om djur

y) säger:

Allah (

ZOch från boskapen kan ni hämta en [annan] lärdom: i deras buk,
mellan det som kroppen stöter bort och blodet [som uppehåller livet],
låter Vi ren mjölk [alstras] för er, en välsmakande [dryck].[
(Koranen/ 16:An-Nahl (Biet):66)

Maurice Bucaille sade:

"Ur vetenskaplig synvinkel bör fysiologiska begrepp användas för att
man skall förstå innebörden av denna vers. Ämnen som säkerställer det
totala näringsintaget av kroppen kommer från de kemiska omvandlingar som
inträffar längs hela längden av tarmkanalen. Dessa näringsämnen kommer
från tarmens innehåll. Vid ingång in i tarmen och i rätt skede av kemiska
omvandlingen, går de genom tarmväggen och vidare mot systemkretsloppet.
Denna övergång sker på två sätt: antingen direkt via lymfkärlen eller indirekt
via portalkretsloppet. Detta leder dem först till levern, där de genomgår
förändringar, för att sedan komma ut därifrån vidare till systemkretsloppet.
På så sätt sker allt detta genom blodomloppet".
"Beståndsdelarna i mjölk utsöndras av bröstkörtlar, som får näring från
matsmältningen som förs fram till dem genom blodcirkulationen. Därför har
blod en styr-och samlar roll av det som har extraherats ur maten. Detta ger
näring till de mjölkkörtlar som producerar mjölk, såsom alla andra organ".

"Den inledande process som sätter igång hela processen är sammanförandet
av tarminnehållet och blod genom tarmväggen. Den klara uppfattningen
av dessa skeenden kom genom upptäckter inom kemi och fysiologi i
matsmältningssystemet. Det var okänt pa profeten Muhammeds tid, och har
kommit fförst nyligen. Enligt min mening kan närvaron av denna koranvers
som refererar till dessa fakta inte ha någon mänsklig förklaring på grund av
(31)
den period då den formulerades."
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Koranen om berg

y) säger:

Allah (

ZHAR VI inte gjort jorden till en bädd [över vilken ni kan resa ert tält
för att] få vila, Och [har Vi inte gjort] bergen som tältpålar?[
(Koranen/ 78:An-Naba (Tillkännagivandet):6 -7)

► Landshöjning: bergsmassor avleder en pendel från vertikallinjen, men inte lika mycket som
kan förväntas. I diagrammet visas den vertikala positionen som (a); Om berget helt enkelt var en
last vilande på en likformig skorpa, borde det avlänkas till positionen (c), men eftersom det har en
djup rot av relativt icke-täta bergarter, blev den observerade avlänkningen endast till positionen (b).
Bilden tillhandahölls av Building Planet Earth, Cattermole sid. 35

Vetenskapsmän beskriver bergens stora betydelse genom att jämföra
bergen med pålar som stabiliserar jordytan:

"Bergen har underliggande rötter som är förankrade djupt in i jorden
och således har dessa berg har en form liknande en plugg. Jordskorpan
är trettio till sextio kilometer djup och detta blev känt med seismograf
(ett instrument som registrerar rörelser i jordskorpan) Dessutom blev
det också av denna maskin känt att varje berg har en underliggande rot
som stabiliserar jordskorpan med de underliggande lagren och förhindrar
jorden att skaka. Därför liknar berget en spik som håller olika bitar av trä
(32)
samman."
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► Bilden visar ett bergs “rötter”. Vissa av dessa rötter kan sträcka sig ända till sex mil ner in i jorden.

y) säger:

Allah (

ZOch Han har sänkt ned i jorden fast förankrade berg, så att den
inte svajar under er fot, och [lagt ut] älvar och stigar, för att ni skall
kunna ta er fram.[
(Koranen/ 16: An-Nahl (Biet):15)

Modern vetenskap vittnar
om det faktum att bergen har
fördelats jämnt och perfekt på
jorden och att destabiliserar
jorden, särskilt de berg som
geologerna kallar: "Osymetriska
bergkedjor" (eng. Asymmetrical
Mountain Range) som ﬁnns på
(33)
varje kontinent.
Hur kan då en olärd man, vars folk mestadels var olärda, veta dessa fakta?
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Koranen om vatten och liv

y) säger:

Allah (

ZINSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och
jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att]
Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur
vatten? Har de då ingen tro?[
(Koranen/ 21: Al-Anbiya (Profeterna):30)

Modern vetenskap bekräftar tydligt att vatten är den grundläggande
komponenten i livet med vilken celler byggs. Kemister har bevisat att
vatten är en nödvändig och aktiv substans som används i förändringar och
reaktioner som händer inuti kroppen. Av denna anledning är vatten den enda
vätska i världen som alla levande varelser behöver oavsett storlek, från små
mikroorganismer till de största levande djuren på jorden.
För närvarande omfattar
vatten ca 71% av jordens
yta och resterande 29% är
fastlandet.
Den huvudsakliga källan
för människors och djurs
kroppar, liksom växterna, är
vatten. Det är bevisat genom
vetenskaplig analys att en
vuxen människans kropp från 15
års ålder och uppåt innehåller
ungefär 71% vatten. Gällande
barnet så innehållerkroppen 75% vatten med blod inräknat, och så mycket
som 90% vatten ﬁnns i växter och vissa djur.

98

Nyckeln till att förstå islam

Vilka är de som visar fiendskap mot islam?
Om vi tittar på världens religioner, ﬁnner vi att stora antalet människor
avskyr islam. Vad är orsaken till denna öppna ﬁentlighet? När vi tittar på
dem som öppet uttrycker sin ﬁentlighet mot islam, kan vi klassiﬁcera dem i
någon av de följande kategorierna:
1) Polyteister och okunniga människor, eftersom islam är en religion
av sanning som förbjuder tillbedjan och underkastelse till någon eller något
annat än Allah.

y) säger:

Allah (

ZSäg [Muhammad]: "Vill ni, som är utan tro, förmå mig att tillbe
någon annan än Gud"?[
(Koranen/ 39: Az-Zumar (Skarorna) :64)

2) Personer med en korrupt naturlig lutning, eftersom islam är en
religion som håller med den naturliga mänskliga tendensen.

y) säger:

Allah (

ZGE DIG hän med hela din själ, [du som söker sanningen], åt den rena,
ursprungliga tron (monoteismen), den tro som Gud vid skapelsen lade
ned som en naturens norm i människan - ingenting kan rubbas i Guds
skapelse! Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor vet
ingenting [om detta].[
(Koranen/ 30: Ar-Rum (Bysantinerna) :30)

3) Orättfärdiga människor, eftersom islam är en religion av rättvisa
och jämlikhet.

y) säger:

Allah (

ZGUD befaller att rätt och rättvisa skall råda [människor emellan och
befaller dem] att göra gott och att vara givmilda mot de närmaste,
och Han förbjuder alla skamlösa handlingar och allt som strider mot
rimlighet och förnuft och allt som innebär en kränkning av andras
rätt. Han förmanar och varnar er, för att ni skall lägga det på hjärtat.[
(Koranen/ 16: An-Nahl (Biet) :90)
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4) De som försöker sprida hyss och ondska, eftersom islam är en
rättvis religion som står för reformer och rättvisa.

y) säger:

Allah (

Z…Deras hela strävan är att störa ordningen på jorden och att sprida
sedefördärv - och Gud är inte vän av dem som stör ordningen på jorden.[
(Koranen/ 5: Al-Maidah (Den himmelska måltiden):64)

5) Överträdare, eftersom islam är en religion av fred.

y) säger:

Allah (

ZKÄMPA
A för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var
inte de
d första som griper till vapen; Gud älskar
sannerligen inte angripare.[
sanner
(Korane
Koranen/ 2: Al-Baqarah (Kon):190)
6) Fanatiker och extremister, eftersom islam är en
måttlig religion.
må

y) säger:

Allah (

ZOch Vi har gjort er till ett mittens samfund,
för att ni skall stå som vittnen mot alla
människor och Sändebudet vara vittne mot
er. Den
De böneriktning som du [Muhammad] förut
iakttog gav Vi dig enbart för att skilja dem som
iaktto
följer S
Sändebudet från dem som vänder honom
ryggen. Detta har varit en svår [prövning] utom
ryggen
för dem
de som [i allt] vägleds av Gud. Det är rätt
och rimligt att Gud inte låter er tro bli utan belöning;
Gud är barmhärtig och
oc ömmar för människorna.[
(Koranen/ 2: Al-Baqarah (Kon):143)

7) Människor som kontrolleras av deras lust och begär, eftersom
islam är en religion av kyskhet.

y) säger:

Allah (

ZHåll er borta från [alla frestelser till] otuktiga handlingar! Sådant
är skamlöshet och en ond väg.[
(Koranen/ 17: Al-Isra’ (Den nattliga resan):32)
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8) Egoister som bara tänker på sig själva och jordelivet, eftersom
islam är en religion av barmhärtighet, ömsesidigt stöd och en religion som
bekämpar utnyttjande av mänskliga behov och svagheter.

y) säger:

Allah (

ZINKRÄKTA inte utan fog på varandras egendom och erbjud inte
domarna förmåner för att med orätt, i fullt medvetande [om vad ni
gör], tillskansa er något av andras egendom.[
(Koranen/ 2: AlAl-Baqarah (Kon):188)

9) De som
so hånar, föraktar och förödmjukar andra människor
som om de varit en utvald folkgrupp, eftersom islam är en
religion av jämlikhet sombekämpar alla former av rasism
religi
och fördomar.

y) säger:

Allah (
Al

ZMänniskor! Vi har skapat er av en man och en
kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för
att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den
av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet
allt, är underrättad om allt.[
(Koranen/ 49: Al-Hudjurat (De inre rummen):13)

Lå
Låt oss titta på vilka de viktigaste ändamål i islam är:
1) Isl
Islam är den sanna religionen och i den tillåts man inte
dyrka någon annan eller något annat utom Allah (Gud)
Allah Den Upphöjde säger:

ZSäg [Muhamm
[Muhammad]: "Vill ni, som är utan tro, förmå mig att tillbe
någon annan än Gud?"[
(Koranen/ 39: Az-Zumar (Skarorna):64)

2) Islam är en religion av fred och i den avvisas alla former av orättvisa
och tyranni.
Allah Den Upphöjde säger:

ZGud förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar
101

Nyckeln till att förstå islam

er på grund av [er] tro och inte driver ut er ur era hem, och [Han
förbjuder er inte] att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet - Gud
älskar de opartiska.[
(Koranen/ 60: Al-Mumtahanah (Den som skall förhöras) :8)

3) Islam är en religion som främjar utbildning och kunskapsspridning.
Allah Den Upphöjde säger:

ZSäg: "Kan de som vet likställas med de som inte vet? Men bara de
som har förstånd tänker igenom [dessa frågor]."[
(Koranen/ 39: Az-Zumar (Skarorna):9)

4) Islam är en religion av renlighet och hygien.
Allah Den Upphöjde säger:

ZGud älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger [om de har
syndat] och Han älskar dem som vill rena sig.[
(Koranen/ 2: Al-Baqarah (Kon):222)

5) Islam är en religion av rättvisa och gott uppförande.
Allah Den Upphöjde säger:

ZGUD befaller att rätt och rättvisa skall råda [människor emellan och
befaller dem] att göra gott och att vara givmilda mot de närmaste,
och Han förbjuder alla skamlösa handlingar och allt som strider mot
rimlighet och förnuft och allt som innebär en kränkning av andras
rätt. Han förmanar och varnar er, för att ni skall lägga det på hjärtat.[
(Koranen/ 16: An-Nahl (Biet):90)

6) Islam är en enkel religion.
Allah Den Upphöjde säger:

ZGud vill göra det lätt - inte tungt - för er.[
(Koranen/ 2: Al-Baqarah (Kon):185)

7) Islam är en religion av barmhärtighet.
Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade:

"De som är barmhärtiga, skall få barmhärtighet från Gud (Allah) Var
barmhärtig mot dem på jorden, så förbarmar sig Den i Himlen över er." (Tirmidhi)
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8) Islam är en religion av absolut rättvisa.
Allah Den Upphöjde säger:

ZTROENDE! Stå fasta på Guds sida som vittnen för rätt och
rättvisa och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika
från rättvisans väg. Gör rätt - det ligger gudsfruktan närmast; Gud
är väl underrättad om vad ni gör.[
(Koranen/ 5: Al-Maidah (Den himmelska måltiden):8)
9) Islam är en religion som inbjuder för samarbete i det goda.
Allah Den Upphöjde säger:

Z…samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut
er inte samman för att befrämja synd och fiendskap.[
(Koranen/ 5: Al-Maidah (Den himmelska måltiden):2)

10) Islam är inte en religion för någon utvald grupp, ras eller etnisk
tillhörighet; den är för hela mänskligheten.
Allah Den Upphöjde säger:

ZVI HAR sänt dig [Muhammad, inte bara till ditt eget folk utan] till
hela mänskligheten, som förkunnare av ett glatt budskap om hopp
och som varnare, men de flesta människor är omedvetna [om detta].[
(Koranen/ 34: Saba (Saba):28)
11) Islam är en religion som raderar alla synder.
Allah Den Upphöjde säger:

ZSÄG [Muhammad] till Mina tjänare: "Om ni har gjort orätt mot er
själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds
nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter,
Den som ständigt visar barmhärtighet!"[
(Koranen/ 39: Az-Zumar (Skarorna):53)

Kära läsare, jag är övertygad om att nu, när ni har läst så här långt er bild
om Islam som ni har fått från massmedia börjar förlora sin tyngdkraft och
sanningen om islam blir uppenbar.
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Varför blir man en muslim?
Islam som den sista och sanna religion av Gud, innehar utmärkta och
unika egenskaper vilket gör den lämplig för alla tider och alla platser. Därför
har ett stort antal människor valt att bli muslimer. Här är skälen som gör att
människor väljer islam som sin religion:
● Islam är den sista religionen som uppenbarades för människor.
● Islam erkänner alla tidigare gudomliga uppenbarelser. Å andra sidan,
judar erkänner inte Jesus (frid vare över honom) som profet, och kristna erkänner
inte Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) som profet, medan muslimer
erkänner både Moses och Jesus (frid vare över dem alla) som sanna Guds profeter
(må Allahs (Guds) frid vara över dem alla).
● I islam vänder sig människor direkt till sin Herre i alla frågor och i
alla sammanhang.
● Islam är den enda religionen som inte har förvrängts eller ändrats.
Harry G. Dorman sade följande:

"Den (Koranen) är en bokstavlig uppenbarelse av Gud, felfritt dikterad
i sin mening för Muhammed av ängeln Gabriel. Den är ett existerande
mirakel som vittnar för sig själv och för Guds profet, Muhammed. Dess
helighet ligger delvis i en stil som är så perfekt och upphöjd att varken
människor eller djinn (arb.plur. för ande varelser, demoner) lyckats med att
skapa ett kapitel som skulle kunna jämföras med den kortaste suran (kapitel
i Koranen) Dess helighet innefattar också läror, som profetior om framtiden
med oerhört korrekt information som en analfabet Muhammed, inte kunde
(34)
samla ihop på eget bevåg."
● Islam är religion som omfattar både materiella och andliga aspekter
av livet. Den eftersätter inte ens en minsta detalj i en muslims liv. Zaids son
Abdurrahman, sade att det sades till Salman:

"Er profet har lärt er allt, även hur man gör när man uträttar sina behov?
Salman svarade: Naturligtvis, han (frid och välsignelser vare över honom) förbjöd
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oss att vi uträtta våra behov medan vi är vända mot Qibla (böneriktning
mot Kaba) och (förbjöd) att vi inte rengöra oss med vår högra hand samt att
vi inte använda ben, dynga eller mindre än tre stenar (för rengöring) när vi
rengör oss efteråt." (Muslim)
W. Thomas Arnold sade:

"Känslan för rättvisa är en av de mest underbara ideal i islam, och av det
jag har läst i Koranen ﬁnner jag ingen mystik i dessa dynamiska principer för
livet utan praktisk etik för dagligt levnadsätt som är anpassad för hela världen."
● Islam uppfyller rättvist människans kroppsliga och andliga behov i
jämvikt. Den vägrar ge en aspekt företräde före den andra aspekten.
Prins Charles sade:

"Idag lär oss Islam bättre
än vad kristendomen själv gör
hur vi skall förstå världen och
hur vi skall leva våra liv i
världen, eftersom kristedomen
har tappat och blivit sämre
på detta. Islam vägrar skilja
mellan människan och naturen,
religionen och vetenskapen,
sinne och materia."
● Islam står inte i konﬂikt
med människans intellekt
och naturlig disposition.

► Exempeln på Koranen skriven med ﬂytande guld på papyrus
(naturmaterial som användes främst som skrivmaterial för skrifter
och bilder) bevisar hur måna muslimerna är i att bevara Koranen.

● Till skillnad från tidigare religioner som uppenbarades av Gud för
enskilda nationer eller folkgrupper så är Islam en religion där alla människor,
oavsett härkomst, utbildning, tid och plats hör till. Som ett exempel på
enskilda folkgrupper är judendomen. Så om någon vill bli en jude (tillhöra
judendomen) måste han/hon födas som en jude. Jesus (frid vare över honom)
sade om kristendomen: "Jag har icke blivit utsänd utom till de förlorade
fåren av Israels hus." (Matteus 15:24)
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Ett av bevisen för att Islam är en all omfattande religion som är lämplig
för alla människor och i alla tider och platser, oavsett deras härkomst, ras
eller språk utgörs av följande i Guds/Allahs ( ) ord:

y

ZVI HAR sänt dig [Muhammad, inte bara till ditt eget folk utan] till
hela mänskligheten, som förkunnare av ett glatt budskap om hopp
och som varnare, men de flesta människor är omedvetna [om detta].[
(Koranen/ 34: Saba (Saba):28)
I dessa verser befaller Gud (Allah) sin profet (frid och välsignelser vare över
honom) att öppet kalla till islam. Därför uppmanade profeten (frid och välsignelser

sitt folk att dyrka endast en Gud och avvisa alla falska
gudomligheter. När han (frid och välsignelser vare över honom) började kalla folk till
monoteism (tron på en enda Gud) blev han illa bemött av sitt eget folk, men
trots deras förföljelser och trakasserier, förblev han ståndaktig och barmhärtig
mot dem. Han (frid och välsignelser vare över honom) skickade brev till den romerska
kejsaren och dåvarande kungar av Persien och Abessinien och uppmanade
dem att acceptera islam. Om det heliga budet från Gud som uppenbarades
för profeten Muhammed inte var universellt, skulle han (frid och välsignelser vare
över honom) aldrig uppmana de dåvarande olika imperiernas stora härskare runt
Arabiska halvön att acceptera islam.
vare över honom)

Detta skulle kunna leda till en kamp på ﬂera fronter och mot många
väl beväpnade motståndare, så varför skulle han (frid och välsignelser vare över
honom) då våga göra något sådant, om det inte varit för ett bud från Gud, Den
Allsmäktige, som hade beordrat honom att förmedla detta bud över hela
mänskligheten?
Guds budbärare (frid och välsignelser vare över honom) sade:

"Denna religion (dvs Islam) kommer att bli glasklar för människor som
dag och natt. Varje människa, oavsett var hon än beﬁnner sig, vare sig i en
stad eller i ett ökenområde kommer att känna till denna religion, i makt
väg eller givet som förnedring. Makt med vilken Islam äras, och förnedring
genom vilken Gud förödmjukar misstro." (Ahmed)
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► Översättning:
”Från Muhammad, Allahs budbärare, till
Negus, kungen av Abessinien. Frid vare med
den som följer vägledningen. Jag är tacksam till
Allah. Det ﬁnns ingen gud utom Han och jag
vittnar om att Jesus, Marias son var inte mer
än en ande som skapats av Honom, och Hans
ord («Var!»- Och det är) som Han gav Maria,
den goda och rena Jungfrun, som födde Jesus.
Allah skapade honom så som han skapade Adam
med Sin egen hand. Jag kallar er till att dyrka
Allah Den Ende, och inte förknippar någon
eller något med Honom. (Jag kallar er) till Hans
lydnad och att ni följer mig och att ni tror på
det som har uppenbarats för mig, för att jag är
Guds Sändebud. Jag kallar er och era män till
Allah, den Upphöjde. Jag vittnar om att jag har
meddelat mitt budskap och jag inbjuder er till att
beakta och acceptera min uppmaning. Frid vare
med den som följer sann vägledning”.

► Översättning:
”Jag börjar med Allahs namn, Den Nåderike, Den
Barmhärtige. Från Muhammad ibn Abdullah,
Guds budbärare, till Herakles(*) kejsaren av
Rom. Frid vare med den som följer vägledningen.
Sannerligen manar jag dig till Islâms ord; bli
muslim och du skall räddas, Allah kommer att
belöna dig tvåfaldigt. Men om du vänder ryggen till
kommer du att bära synden av alla dina anhängare.
ZSäg: “Efterföljare av äldre tiders uppenbarelser!
Låt oss samlas kring en regel, gemensam för oss
och för er - att vi inte skall dyrka någon utom
Gud och inte sätta något vid Guds sida och inte
erkänna andra människor som våra herrar
och beskyddare i Guds ställe.” Och säg, om de
vänder er ryggen: “Vittna då, att det är vi som har
underkastat oss Hans vilja.”[
(Koranen/ 3: Al ‘Imran (‘Imrans ätt):64)

(*) Herakles kejsaren av Rom- han var kejsaren av det bysantinska riket [610 -641 e.Kr.] som erövrade Syrien, Palestina och
Egypten från dåvarande Persien [613- 628 e.Kr.]
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► Översättning:
”Jag börjar med Allahs namn, Den Nåderike,
Den Barmhärtige. Från Muhammad ibn
Abdullah, Guds budbärare, till Al-Muqawqis,
härskaren av de kristna i Egypten. Frid vare med
den som följer vägledningen. Sannerligen manar
jag dig till Islams ord; bli muslim och du skall
räddas, Allah kommer att belöna dig tvåfaldigt.
Men om du vänder ryggen till kommer du att
bära synden av alla dina anhängare.
ZSäg: “Efterföljare av äldre tiders uppenbarelser!
Låt oss samlas kring en regel, gemensam för oss
och för er - att vi inte skall dyrka någon utom
Gud och inte sätta något vid Guds sida och inte
erkänna andra människor som våra herrar
och beskyddare i Guds ställe.” Och säg, om de
vänder er ryggen: “Vittna då, att det är vi som
har underkastat oss Hans vilja.”[
(Koranen/ 3: Al ‘Imran (‘Imrans ätt):64)
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Sammanfattning
Guds sanna religion, Islam, är fulländad i alla aspekter och den är en
vägvisare till ett lyckligt liv i denna värld och i ett permanent, evigt liv
efter döden. Du kan hitta avvikande och annorlunda seder och misstag som
begåtts av muslimerna mot muslimerna själva eller mot andra, men det du
skall veta är att islam i sig inte har något med dessa brister att göra.
Dåligt uppförande av vissa muslimer som du kan träffa på, kan bero på
deras okunnighet om deras religion (d v s Islam) eller deras svaghet i tron
som får dem att göra det du ser. Så döm
inte islam efter vad du kan erfara från
några av islams anhängare. Denna lilla
skrift bör betraktas som en start-nyckel
för vidare forskning till sanningen. För att
ytterligare studera islam bör man:
1) Ta bort alla individuella önskemål
och religiösa fördomar.
2) Ha en verklig vilja att nå och förstå
sanningen och inte leta efter fel och
misstag.
3) Tänka självständigt och inte följa
efter någon åsikt bara för att andra
gör det.

y) säger i Den Ädle Koranen:

Allah (

ZOch när dessa människor uppmanas att rätta sig efter det som

Gud har uppenbarat, säger de: "Nej, vi följer våra förfäders väg."
Och om det var Djävulen själv som hade uppmanat dem [att gå raka
vägen] in i den flammande Elden?[
(Koranen/ 31: Luqman:21)
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Hur blir man en muslim?
För att en man skall bli muslim krävs det inga speciﬁka religiösa ritualer
eller vanor att utföra, varken på speciﬁka platser eller framför människor,
eftersom man i Islam har direkt relation med sin Herre utan några ombud.
Genom att helt enkelt förklara och tro att det bara ﬁnns en Gud och att
Muhammad (frid och välsignelser vare över honom) är Hans slav och Hans budbärare
så blir man en muslim. När man uttalat dessa ord (shehada-vittnesmål, att man
vittnar om Guds enhet och att Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) är
Hans sista budbärare) uppriktigt, blir varje begången synd i hans/hennes liv
fram till hans/hennes uttalande (vittnesmål) förlåten.
Allah ( ) säger i Den Ädle Koranen:
ZDe skall inte straffas som visar ånger och blir troende och lever ett
rättskaffens liv. I stället för deras dåliga handlingar skall Gud sätta
goda handlingar, därför att Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig;[

y

(Koranen/ 25: Al-Furqan (Måttstocken):70)

Sedan börjar du att leva ditt liv som en muslim, d v s en som underkastar
sig Guds vilja. Icke-muslimer som accepterat islam, kommer att få dubbel
belöning, p. g. a. deras tro på Guds föregående sändebud samt p. g. a. deras
tro på Muhammed (frid och välsignelser vare över honom).
Allah ( ) säger:
ZDe som har fått ta emot [Våra] tidigare uppenbarelser tror på det, och
när det läses upp för dem, säger de: "Detta tror vi på - det är sanningen
från vår Herre; redan innan [vi hörde det] hade vi underkastat oss
[Hans vilja]. De skall få dubbel belöning, därför att de är tålmodiga och
fördriver ont med gott och ger åt andra av det som Vi har skänkt dem för
deras försörjning.[

y

(Koranen/ 28: Al-Qasas (Berättelsen):52 -54)

Utöver detta, raderar Allah alla synder som
icke-muslimer har gjort innan de blev muslimer, d v s
innan de omfamnade islam.
Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade:
"Islam raderar ut allt [alla synder man begått] innan
det?" (Återberättad av Muslim)
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Verser ur Koranen som avspeglar moraliska värderingar

y

Allah ( ) säger:
ZDe som ger åt andra såväl i välfärdens dagar som i tider av brist
och som lägger band på sin vrede och förlåter sina medmänniskor Gud älskar dem som gör det goda och det rätta[
(Koranen/ 3: Al Imran (‹Imrans ätt):134)
Allah ( ) säger:
ZÖVERSE med människornas natur [och deras brister], och uppmana
[alla att visa] hövlighet och vänlighet och undvik [alla ordväxlingar
med] dem som [står kvar i hednisk] okunnighet.[
(Koranen/ 7: Al-Araf (Urskillning):199)
Allah ( ) säger:
ZEr Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom.
Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en
av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig
eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt
och vänligt till dem. Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem
och be: "Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med
kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem!"[
(Koranen/ 17: Al-Isra (Den nattliga resan):23- 24)
Allah ( ) säger:
ZBind inte handen vid din hals, men sträck inte heller ut den så
långt, att du får förebråelser [för slösaktighet] eller [till sist själv]
råkar i nöd.[
(Koranen/ 17: Al-Isra (Den nattliga resan):29)
Allah ( ) säger:
ZTROENDE! Gå inte in i främmande hus utan att först ha gett
er till känna och hälsat husets folk. Detta är bäst för er [och mest
passande]; detta sägs för att ni skall lägga det på minnet! Gå inte in
utan att ha fått tillåtelse, även om ni finner huset tomt, och om ni
blir tillsagda att vända om, så vänd om. Detta främjar renheten [och
är mest passande] för er. Gud vet vad ni gör.[

y

y

y

y

(Koranen/ 24: An-Nur (Ljus):27- 28)
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y) säger:

Allah (

ZUppträd aldrig med överlägsenhet mot [andra] och trampa inte
denna jord med inbilsk högfärd! Gud är inte vän till de överlägsna,
de som vill vara förmer än andra.[
(Koranen/ 31: Luqman:18)

y) säger:

Allah (

ZTROENDE! Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte [för
tillförlitlighet] kommer till er med en upplysning, försök då reda ut
[vad som är sanning], så att ni inte utan att inse det tillfogar [andra]
skada och sedan måste ångra vad ni gjort.[
(Koranen/ 49: Al-Hudjurat (De inre rummen):6)

y) säger:

Allah (

ZOch ge av det som Vi har skänkt er för er försörjning innan ni

känner döden närma sig och ni säger: "Herre! Ge mig bara ett
kort uppskov; då skall jag ge åt de behövande och leva som en
rättskaffens människa!"[
(Koranen/ 63: Al-Munafiqun (Hycklarna):10)

y) säger i Den Heliga Koranen:

Allah (

ZSäg: "Efterföljare av äldre tiders uppenbarelser! Låt oss samlas
kring en regel, gemensam för oss och för er - att vi inte skall dyrka
någon utom Gud och inte sätta något vid Guds sida och inte erkänna
andra människor som våra herrar och beskyddare i Guds ställe."
Och säg, om de vänder er ryggen: "Vittna då, att det är vi som har
underkastat oss Hans vilja."[
(Koranen/ 3: Al Imran ( Imrans ätt):64)
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29. Se "Earth Science" (Geovetenskap) - Tarbuck, Edward J; Lutgens,
Frederick J, sid. 509- 525, Se även: "Mountain Meteorology" Whiteman,
David C. sid. 100- 116

30. Se "The Atmosphere" (Atmosfären)- Anthes, Richard A; John J. Cahir;
Alistair B. Fraser; och Hans A. Panofsky, sid. 269. Se även: "Elements
of Meteorology" - Miller och Thompson, sid. 141 -142; Se även: "Earth
Science Today" - Murphy, Brendan; Nance, Damian. sid. 346

31. "The Bible, The Qur’an and Science"
(Bibeln, Koranen och vetenskap)- Dr. Maurice Bucaille

32. "Earth, Press and Siever" sid. 435; Se även: "Earth Science, Tarbuck and
Lutgens" sid. 157; Se även: "The Geological Concept of Mountains in
the Quran" El-Naggar, sid. 5; Se även: "Earth Science Today" Murphy,
Brendan; Nance, Damian sid. 107

33. "The Geological Concept of Mountains in the Qur’an" (Geologiska
begrepp om berg i Koranen)- El-Naggar, sid. 5; Se även: "Mountain
Chains from World of Earth Science"

34. "Towards Understanding Islam" sid. 3
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Allah (

y) säger:

ZVi skall visa dem Våra

tecken vid horisonten och
inom dem själva, ända till dess
[uppenbarelsens] sanning står klar
för dem! Är det inte nog för dem
[att veta] att din Herre är vittne
till allt som sker?[
(Koranen/ 41: Fussilat (En fast och
klar förkunnelse) :53)
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***
Om ni vill veta mer om islam, tveka inte
att kontakta oss:
info @ thekeytoislam. com

***
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