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إِ َّن ٱللَّ َه َو َم َلــٰـآئِ َك َت ُهۥ ُي َصلُّو َن َع َلى ٱل َّن ِب ۚ ِّى
َيـ ٓـٰـأَ ُّي َها ٱلَّ ِذ َين َءا َم ُنو ۟ا َصلُّو ۟ا َع َل ْي ِه َو َسلِّ ُموا َت ْس ِلي ًم ۟ا 
Allah och Hans änglar sänder välsignelser över Profeten. O troende, sänd
välsignelser över honom och hälsa honom med vördnad.
(Al-Ahzab 33:56)

Hans kallelse

(välsignelser och fred vare med honom)

َّمـا كـَا َن ُمـَحـ َّمـ ٌد أَ َبـآ أَ َحـ ۢ ٍد ِّمـن ِّر َجـالِـ ُكـ ْم َولَــٰـ ِكـن َّر ُسـو َل ٱلـلَّـ ِه َو َخـا َتـ َم
ــن َوكـَا َن ٱلـلَّـ ُه بِـ ُكـ ِّل َشـ ْى ٍء َعـِلـيـ ۭ ًمـا  َي ـ ٓـٰـأَ ُّي ـ َهـا ٱلَّـ ِذيـ َن َءاَمـ ُنـو ۟ا
َ ۗ ۧٱلـ َّنـِبـ ِّيـــ
ٱ ْذكـ ُُرو ۟ا ٱلـلَّـ َه ِذ ْكـ ۭ ًرا َكـِثـيـ ۭ ًرا  َوَسـِّبـ ُحـو ُه ُبـ ْكـ َر ۭ ًة َوأَِصـيـلًا  ُهـ َو ٱلَّـ ِذى
ُيـَصـلِّـى َعـَلـْيـ ُكـ ْم َوَمـ َل ـ ٓـٰـِئـَكـ ُتـ ُهۥ لِـُيـ ْخـ ِرَجـ ُكـم ِّمـ َن ٱلـ ُّظـلُـم ــٰ ِت إِلَـى ٱلـ ُّنـو ۚ ِر
َوكـَا َن بِـٱلْـ ُمـ ْؤِمـِنـيـ َن َرِحـيـ ۭ ًمـا  َتـِحـَّيـُتـ ُهـ ْم َيـ ْو َم َيـْلـ َقـ ْونَـ ُهۥ َسـلَا ۭۚ ٌم َوأَ َعـ َّد َلـ ُهـ ْم
أَ ْجـ ۭ ًرا َكـ ِريـ ۭ ًمـا  َيـ ٓـٰـأَُّيـ َهـا ٱلـ َّنـ ِبـ ُّى إِنـَّـآ أَ ْرَسـْلـ َنــٰـكَ شــٰـ ِهـ ۭ ًدا َوُمـَبـ ِّشـ ۭ ًرا َونَـ ِذيـ ۭ ًرا
 َو َد ِاع ًيا إِلَى ٱللَّ ِه بِ ِٕا ْذنِ ِهۦ َو ِس َر ۭ ًاجا ُّم ِن ۭ ًيرا 
Troende! Muhammad är inte fader till någon av era män. Han är Allah's
Sändebud och Profeternas Sigill. Allah har kunskap om allt. Troende!
Åkalla Allah och ha Honom alltid i era tankar! Och prisa Hans namn
morgon och afton! Det är Han och Hans änglar som välsignar er för att
leda er ut ur mörkret till ljuset; och Hans barmhärtighet omsluter de
troende. Den dag de får möta honom ska Han hälsa dem med "Fred!"
Och Han har en frikostig belöning i beredskap för dem. Profet! Vi har
sänt dig som ett vittne, som förkunnare av ett glatt budskap och som
varnare, och som den som på Vårt uppdrag kallar [mämniskorna] till
Allah, och som en lysande ledfyr. (Al-Ahzab 33:40-46)
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إِنَّـآ أَ ْرَسـْلـ َن ــٰـكَ َش ــٰ ِهـ ۭ ًدا َوُمـَبـ ِّشـ ۭ ًرا َونَـ ِذيـ ۭ ًرا  لِّـ ُتـ ْؤِمـ ُنـو ۟ا بِـٱلـلَّـ ِه َو َر ُسـولِـ ِهۦ
ََوُتـ َعـ ِّز ُرو ُه َوتُـ َوقِّـ ُرو ُه َوُتـَسـِّبـ ُحـو ُه ُبـ ْكـ َر ۭ ًة َوأَِصـيـلًا  إِ َّن ٱلَّـ ِذيـ َن ُيـ َبـايِـ ُعـونـَك
إِنَّـ َمـا ُيـ َبـايِـ ُعـو َن ٱلـلَّـ َه َيـ ُد ٱلـلَّـ ِه َفـ ْوقَ أَ ْيـ ِديـ ِهـ ْم ۚ َفـ َمـن نَّـ َكـ َث َفـ ِٕانَّـ َمـا َيـنـ ُكـ ُث
َعـ َلـىٰ َنـْفـ ِسـ ِهۦ ۖ َو َمـ ْن أَ ْو َفـىٰ بِـ َمـا َع ــٰـ َهـ َد َعـَلـ ْيـ ُه ٱلـلَّـ َه َفـَسـ ُيـ ْؤتِـيـ ِه أَ ْجـ ًرا
َع ِظي ۭ ًما 
Vi har sänt dig [Muhammad] som ett vittne och som förkunnare av ett
glatt budskap om hopp och som varnare, för att ni [människor] skall tro
på Allah och Hans Sändebud och stödja och ära honom och [för att ni
skall] prisa [er Herre] morgon ch afton. De som avlägger trohetsed inflr
dig, avlägger trohetsed inför Allah – Allah [håller sin] hand over deras
händer. Den som bryter eden, bryter den till nackdel för sig själv, och
den som står fast vid vad han lovat Allah, honom ska [Allah] skänka er
rik belöning. (Al-Fath 48:8-10)
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Barmhärtighetens budbärare
(välsignelser och fred vare med honom)

ين 
َ َو َمآ أَ ْر َس ْل َنــٰـكَ إِ َّلا َر ْح َم ۭ ًة لِّ ْل َعــٰـ َل ِم
Vi har sänt dig som en barmhärtighet till alla världar.
(Al-Anbiya 21:107)

َفـِبـ َمـا َرْحـ َمـ ۢ ٍة ِّمـ َن ٱلـلَّـ ِه لِـنـ َت لَـ ُهـ ْم ۖ َولَـ ْو ُكـنـ َت َفـ ًّظـا َغـِلـيـ َظ ٱلْـَقـ ْلـ ِب
ف َعـْنـ ُهـ ْم َوٱْسـَتـْغـ ِفـ ْر لَـ ُهـ ْم َو َشـا ِو ْر ُهـ ْم ِفـى
ُ َلٱنـ َفـ ُّضـو ۟ا ِمـ ْن َحـ ْولِـكَ ۖ َفـٱ ْعـ
ين 
َ ٱ ْلا َٔ ْم ِر ۖ َف ِٕا َذا َع َز ْم َت َف َت َوكَّ ْل َع َلى ٱللَّ ِه ۚ إِ َّن ٱللَّ َه ُي ِح ُّب ٱلْ ُم َت َوكِّ ِل
I Sin barmhärtighet lät Allah dig visa dem mildhet; vore du sträng och
hårdhjärtat, skulle de ha dra sig undan dig. Överse därför med [deras fel]
och be [Allah] om förlåtelse för dem. (...) (Al Imran 3:159)

ص
ٌ َلـ َقـ ْد َجـآ َءكُـ ْم َر ُسـو ۭ ٌل ِّمـ ْن أَنـ ُفـِسـ ُكـ ْم َعـ ِزيـ ٌز َعـَلـ ْيـ ِه َمـا َعـِنـ ُّتـ ْم َحـ ِريـ
ٓ وف َّرِحـيـ ۭ ٌم  َفـ ِٕان َتـ َولَّـ ْو ۟ا َفـ ُقـ ْل َحـْسـ ِبـ َى ٱلـلَّـ ُه َلا
ٌ ۭ َعـَلـْيـ ُكـم بِـٱلْـ ُمـ ْؤِمـِنـيـ َن َر ُء
ش ٱلْ َع ِظي ِم 
ِ إِلَــٰ َه إِ َّلا ُه َو ۖ َع َل ْي ِه َت َوكَّ ْل ُت ۖ َو ُه َو َر ُّب ٱلْ َع ْر
Ett Sändebud har nu kommit till er, [en man] ur era egna led. [Tanken]
att ni kan drabbas av straff tynger honom, alla hans omsorger gäller er.
Han ömmar för de troende, full av kärlek. Om de vänder sig ifrån dig
[Muhammad] säg då: "Jag behöver ingen utom Allah. Han är den Ende
Guden; till Honom litar jag; Han är den upphöjda Tronens Herre."
(Tawba 9:128-129)
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Sänd till hela mänskligheten
(välsignelser och fred vare med honom)

َو َمـآ َٔا ْرَسـْلـ َنـا ِمـن َقـْبـ ِلـكَ إِ َّلا ِر َجـا ًۭلا نـُّو ِحـ ٓى إَِلـْيـ ِهـ ْم ۚ َفـ ْس َٔـلُـ ٓو ۟ا أَ ْهـ َل ٱلـ ِّذ ْكـ ِر
ِ ٰإِن ُكـنـ ُتـ ْم َلا َتـْعـَلـ ُمـو َن  بِـٱلْـَبـِّيـ َن ــ
ـت َوٱلـ ُّز ُبـ ِر ۗ َوأَنـ َزلْـ َنـآ إِلَـ ْيـكَ ٱلـ ِّذ ْكـ َر
س َما نُ ِّز َل إِلَ ْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم َي َت َف َّك ُرو َن 
ِ لِ ُت َب ِّي َن لِل َّنا
De [sändebud] som Vi har sänt före dig var ingenting annat än män till
vilka Vi gav uppenbarelse. Fråga dem som äger dessa budskap, om ni inte
vet det. [Vi sände dem] med klara vittnesbörd och visdomsböcker. Och
för dig har Vi uppenbarat Koranen för att du ska klargöra för
människorna allt som sänts till dem; kanske ska de väckas till eftertanke.
(Al-Nahl 16:43-44)

ُاس إِنـِّى َر ُسـو ُل ٱلـلَّـ ِه إِلَـْيـ ُكـ ْم َجـِمـيـ ًعـا ٱلَّـ ِذى َلـ ُهۥ ُمـ ْلـك
ُ قُـ ْل َي ـ ٓـٰـأَُّيـ َهـا ٱلـ َّنـ
ِ ٱلـ َّسـ َمــٰـ َو
ض ۖ َلا ٓ إِلَــٰـ َه إِ َّلا ُهـ َو ُيـ ْحـ ِىۦ َوُيـِمـيـ ُت ۖ َف َٔـاِمـ ُنـو ۟ا بِـٱلـلَّـ ِه
ِ ات َوٱ ْلا َٔ ْر
َو َر ُسـولِـ ِه ٱلـ َّنـ ِبـ ِّى ٱ ْلا ُٔ ِّمـ ِّى ٱلَّـ ِذى ُيـ ْؤ ِمـ ُن بِـٱلـلَّـ ِه َوَكـِلـ َمــٰـ ِتـ ِهۦ َوٱتَّـِبـ ُعـو ُه لَـَعـلَّـ ُكـ ْم
َت ْه َتدُو َن 
Säg: "Människor! Jag är Allah's Sändebud, [utsänd] till er alla av Honom
som äger herraväldet över himlarna och jorden! Det finns ingen gud
utom Han – Han skänker liv och ger död, Tro därför på Allah och Hans
Sändebud, den olärde Profeten, som tror på Allah och Hans Ord, och
följ honom så att ni får vägledning." (Al-A`raf 7:158)

7
Damas Cultural Society *  * »ذمضق« الصحبة الثقافية لحفظ العلوم الدينيةKultursällskapet Damas

Hans tecken och underverk

(välsignelser och fred vare med honom)

َولَ َق ْد َءا َت ْي َنــٰـكَ َس ْب ۭ ًعا ِّم َن ٱلْ َم َثانِى َوٱلْ ُق ْر َءا َن ٱلْ َع ِظي َم 
Vi har gett dig [Al-Fatiha's] sju [verser] att ständigt upprepa,
och Koranen i all dess storslagna skönhet. (Al-Hijr 15:87)

إِنَّا َف َت ْح َنا لَكَ َف ْت ۭ ًحا ُّم ِبي ًنۭا 

Vi har öppnat vägen till seger för dig. (Al-Fath 48:1)

َو َر َف ْع َنا لَكَ ِذ ْك َر َك 

Och Vi har upphöjt och hedrat ditt namn
(Al-Inshirah 94:4)

َولَ ْل َء ِاخ َر ُة َخ ْي ۭ ٌر لَّكَ ِم َن ٱ ْلأُولَىٰ 
ف ُي ْع ِطيكَ َر ُّبكَ َف َت ْر َضىٰ 
َ َولَ َس ْو

[Livet] efter detta kommer att bli bättre för dig än det närvarande. Snart
kommer dn Herre att skänka dig [allt för att] du ska bli fullständigt nöjd.
(Al-Duha 93:4-5)

إِنَّآ أَ ْع َط ْي َنــٰـكَ ٱلْ َك ْوث ََر 

Vi har givit dig al-Kauthar.
(Al-Kauthar 108:1)
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ٱنش َّق ٱلْ َق َم ُر 
َ ٱلسا َع ُة َو
َّ ٱ ْق َت َر َب ِت
Timmen närmar sig och månen har rämnat!
(Al-Qamar 54:01)

ٰ ُس ْب َحــٰ َـن ٱلَّ ِذ ٓى أَ ْس َر
ى بِ َع ْب ِد ِهۦ لَ ْي ۭ ًلا ِّم َن ٱلْ َم ْس ِج ِد ٱلْ َح َرا ِم إِ َلى
ٱلْ َم ْس ِج ِد ٱ ْلا َٔ ْق َصا ٱلَّ ِذى َبــٰ َـر ْك َنا َح ْولَ ُهۥ لِ ُن ِر َي ُهۥ ِم ْن َءا َيــٰـ ِت َنآ ۚ إِنَّ ُهۥ ُه َو
ٱلس ِمي ُع ٱلْ َب ِص ُير 
َّ
Stor är [Allah's] härlighet, Han som under natten förde Sin tjänare från
den heliga Moskén [i Mekka] till den fjärran Moskén [i Jerusalem], vars
omgivningar Vi har välsignat – för att visa honom några av Våra tecken.
Han är den hör allt, ser allt. (Al-Isra 17:1)
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Uppenbarelsen

ٰ ى  َمـا َضـ َّل َصـاِحـُبـ ُكـ ْم َو َمـا َغـ َو
ٰ َوٱلـ َّنـ ْجـ ِم إِ َذا َهـ َو
ى  َو َمـا َيـنـ ِطـ ُق
ٰ ى  إِ ْن ُهـ َو إِ َّلا َو ْحـ ۭ ٌى ُيـو َحـىٰ َعـلَّـ َمـ ُهۥ َشـ ِديـ ُد ٱلْـ ُقـ َو
ٰ َعـ ِن ٱلْـ َهـ َو
ى
ٰ  ُذو ِمـ َّر ۢ ٍة َفـٱْسـ َتـ َو
ى  َو ُهـ َو بِـٱ ْلا ُٔفُـقِ ٱ ْلا َْٔعـ َلـىٰ  ثُـ َّم َدنـَا َفـ َتـ َدلَّـىٰ 
اب َقـ ْوَسـ ْيـ ِن أَ ْو أَ ْدنَـىٰ  َفـأَ ْو َحـ ٰٓى إِلَـىٰ َعـ ْبـ ِد ِهۦ َمـآ أَ ْو َحـىٰ 
َ َفـ َكـا َن َقـ
ٰ ى  أََفـُتـ َم ــٰ ُـرونَـ ُهۥ َعـ َلـىٰ َمـا َيـ َر
ٰ ََٔمـا َكـ َذ َب ٱلْـ ُفـ َؤا ُد َمـا َرا
ى  َوَلـ َقـ ْد
ٰ ى  ِعـنـ َد ِسـ ْد َر ِة ٱلْـُمـنـ َتـ َهـىٰ  ِعـنـ َد َهـا َجـ َّنـ ُة ٱلْـ َمـأْ َو
ٰ َر َءا ُه نَـ ْزلَـ ًة أُ ْخـ َر
ى
 إِ ْذ َيـْغـ َشـى ٱلـ ِّسـ ْد َر َة َمـا َيـْغـ َشـىٰ  َمـا َزا َغ ٱلْـَبـ َصـ ُر َو َمـا َطـ َغـىٰ 
ِ ٰى ِم ْن َءا َيــ
ٰ َٔلَ َق ْد َرا
ـت َر ِّب ِه ٱلْ ُك ْب َر ٰٓى 
Vid den sjunkande stjärnan! Er landsman har inte gått vilse och han är
alls inte besatt. Och han talar inte av egen drift – nej, [det är]
Uppenbarelsens Ord, som en av de allra mäktigaste lär honom, [en
Ängel] stark och vis, som framträdde över horisonten; därefter närmade
han sig till dess han stod på två båglängders avstånd eller ännu närmare.
Så uppenbarade [Allah] det Han ville uppenbara för Sin tjänare. Hjärtat
tog itne miste på det han såg; ifrågasätter ni att han såg detta som han
såg? – Ja, han såg honom ännu en gång vid lotusträdet vid den yttersta
gränsen, intill vilans lustgård; och lotusträdet var höljt [i bländande ljus].
Hans blick var ej flackande, den missade inte sitt mål. Ja, han såg några
av sin Herres största tecken. (Al-Najm 53:1-18)
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ٍۢ نت بِ ِن ْع َم ِة َر ِّبكَ بِ َم ْج ُن
ون 
َ َٔٓن ۚ َوٱلْ َق َل ِم َو َما َي ْس ُط ُرو َن  َمآ ا
ٍۢ َوإِ َّن لَكَ َلا َٔ ْج ًرا َغ ْي َر َم ْم ُن
ون  َوإِنَّكَ لَ َع َلىٰ ُخلُقٍ َع ِظي ۢ ٍم 
Nun. Vid pennan och det som skrivs ned! Du inte besatt – tack vare din
Herres nåd. Du kommer förvisso att få en oskattbar belöning. Och du
har förvisso en storslagen karaktär. (Al Qalam 68:1-4 )

س
ِ س  ٱلْـ َجـ َوا ِر ٱلْـُكـ َّنـ
ِ َفـ َلا ٓ أُْقـ ِسـ ُم بِـٱلْـُخـ َّنـ
َ س  َوٱلَّـ ْيـ ِل إِ َذا َعـْسـ َعـ
ٍۢ س  إِنَّـ ُهۥ لَـ َقـ ْو ُل َر ُسـ
ول َكـ ِريـ ۢ ٍم  ِذى قُـ َّو ٍة ِعـنـ َد
َ َوٱلـ ُّصـ ْبـ ِح إِ َذا َتـَنـ َّفـ
ش َمـِكـيـ ۢ ٍن  ُّمـ َطـا ۢ ٍع َثـ َّم أَِمـيـ ۢ ٍن  َو َمـا َصـاِحـُبـ ُكـم
ِ ِذى ٱلْـ َعـ ْر
ٍۢ بِـَمـْجـ ُنـ
ون  َوَلـ َقـ ْد َر َءا ُه بِـٱ ْلا ُٔفُـقِ ٱلْـُمـِبـيـ ِن  َو َمـا ُهـ َو َعـ َلـى ٱلْـَغـ ْيـ ِب
بِـَضـِنـيـ ۢ ٍن  َو َمـا ُهـ َو بِـ َقـ ْو ِل َشـْيـ َط ــٰ ۢ ٍـن َّرِجـيـ ۢ ٍم  َفـأَ ْيـ َن َتـ ْذَهـ ُبـو َن 
إِ ْن ُهـ َو إِ َّلا ِذ ْكـ ۭ ٌر لِّـْلـ َعــٰـَلـِمـيـ َن  لِـ َمـن َشـآ َء ِمـنـ ُكـ ْم أَن َيـْسـَتـِقـيـ َم  َو َمـا
ين 
َ َت َشآ ُءو َن إِ َّلا ٓ أَن َي َشآ َء ٱللَّ ُه َر ُّب ٱلْ َعــٰـ َل ِم
Jag kallar att vittna planeterna. som. när de följer sina banor döljer sig
[under horisonten], och natten, när dess mörker skingrar sig, och
morgonen när den drar sitt första andetag – Detta är förvisso ord från en
ädel budbärare, som givits makt, och står högt i rang inför Tronens
Herre, åtlydd och högt betrodd. Er like är förvisso inte besatt av andar –
han såg helt visst [budbäraren] vid den klara horisonten. Han
undanhäller inte det fördolda [som han fått kunskap om] – detta är inte
ord av en utstött demon. Vilken väg ska ni då ta? Detta är inget mindre
än ett budskap till världsallten, till dem av er som vill följa en rak väg.
Men ni kommer endast att vilja det om Allah, världsalltens Herre så vill.
(Al-Takwir 81:15-29)
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Hans rättgheter

(välsignelser och fred vare med honom)

ٍ َو َمـآ أَ ْرَسـْلـ َنـا ِمـن َّر ُسـ
ول إِ َّلا لِـُيـ َطـا َع بِـ ِٕا ْذ ِن ٱلـلَّـ ِه ۚ َولَـ ْو أَنَّـ ُهـ ْم إِذ ظَّـَلـ ُمـ ٓو ۟ا
أَنـ ُفـَسـ ُهـ ْم َجـآ ُءو َك َفـٱْسـَتـْغـفـ َُرو ۟ا ٱلـلَّـ َه َوٱْسـَتـْغـفـ ََر َلـ ُهـ ُم ٱلـ َّر ُسـو ُل لَـ َو َجـدُو ۟ا ٱلـلَّـ َه
َتـ َّوا ًۭبـا َّرِحـيـ ۭ ًمـا  َفـلَا َو َر ِّبـكَ َلا ُيـ ْؤِمـ ُنـو َن َحـ َّتـىٰ ُيـَحـِّكـ ُمـو َك ِفـيـ َمـا َشـ َجـ َر
َبـْيـَنـ ُهـ ْم ثُـ َّم َلا َيـ ِجـدُو ۟ا ِفـ ٓى أَنـ ُفـِسـ ِهـ ْم َحـ َر ۭ ًجـا ِّمـ َّمـا َقـَضـ ْيـ َت َوُيـَسـلِّـ ُمـو ۟ا
َت ْس ِلي ۭ ًما 
Om Vi sänder et Sändebud så är det för att han med Allah''s hjälp ska bli
åtlydd. Om de kommit till dig efter att ha gjort sig själva orätt, för att be
om Allah's förlåtelse, och om Sändebudet ber om förlåtelse för dem,
skulle de finna att Allah i sin barmhärtighet vände sig till dem. Nej, vid
din Herre! De är inte sanna troende förrän de sätter dig [Muhammad] till
domare att döma mellan sig i alla sina tvister, och därefter inte i sitt inre
har någon invändning mot dina beslut, utan underkastar sig dem helt
och hållet.

قُـ ْل إِن ُكـنـ ُتـ ْم ُتـِحـ ُّبـو َن ٱلـلَّـ َه َفـٱتَّـِبـ ُعـونِـى ُيـْحـِبـْبـ ُكـ ُم ٱلـلَّـ ُه َوَيـْغـ ِفـ ْر لَـ ُكـ ْم
ُذنـُوَبـ ُكـ ْم ۗ َوٱلـلَّـ ُه َغـ ُفـو ۭ ٌر َّرِحـيـ ۭ ٌم  قُـ ْل أَِطـيـ ُعـو ۟ا ٱلـلَّـ َه َوٱلـ َّر ُسـو َل ۖ َفـ ِٕان
ِين 
َ َت َولَّ ْو ۟ا َف ِٕا َّن ٱللَّ َه َلا ُي ِح ُّب ٱلْ َكــٰـ ِفر
Säg [Muhammad]: "Om ni älskar Allah, följ mig och Allah skall älska er
och förlåta er era synder. Allah är ständigt förlåtande, barmhärtig." Säg:
"Lyd Allahoch Sändebudet!" Men om de vänder ryggen till [ska de veta
att] Allah inte är vän till dem som förnekar sanningen. (Al Imran 3:31-32)
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قُـ ْل إِن كـَا َن َءا َبـآ ُؤكُـ ْم َوأَْبـ َنـآ ُؤكُـ ْم َوإِ ْخـ َو ٰنُـ ُكـ ْم َوأَ ْز َو ُٰجـ ُكـ ْم َوَعـِشـيـ َرُتـ ُكـ ْم
َٓوأَ ْمـ َو ٰ ٌل ٱْقـ َتـ َرْفـُتـ ُمـو َهـا َوتِـ َجــٰ َـر ۭ ٌة َتـْخـ َشـ ْو َن َكـ َسـا َد َهـا َوَمـ َســٰـ ِكـ ُن َتـ ْر َضـ ْوَنـ َهـا
ٰأَ َحـ َّب إِلَـْيـ ُكـم ِّمـ َن ٱلـلَّـ ِه َو َر ُسـولِـ ِهۦ َوِجـ َهـا ۢ ٍد ِفـى َسـِبـيـ ِلـ ِهۦ َفـ َتـ َرَّبـ ُصـو ۟ا َحـ َّتـى
ين 
َ َيأْتِ َى ٱللَّ ُه بِأَ ْم ِر ِهۦ ۗ َوٱللَّ ُه َلا َي ْه ِدى ٱلْ َق ْو َم ٱلْفَــٰ ِـس ِق
Säg: om era fäder och era söner och era bröder och era hustrur och er
släkt och det ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att
de ska förbli osålda och era ombonade hem - [om allt detta] står ert hjärta
närmare än Allah och Hans Sändbud och kampen för Hans sak, vänta då
till dess Allah ger Sin vilja tillkänna; Allah vägleder sannerligen inte dem
som visar trots och olydnad. (Tawba 9:24)

ۖ َمن ُي ِط ِع ٱل َّر ُسو َل َف َق ْد أَ َطا َع ٱللَّ َه
َو َمن َت َولَّىٰ َف َمآ أَ ْر َس ْل َنــٰـكَ َع َل ْي ِه ْم َح ِفي ۭ ًظا 
He who obeys the Apostle, obeys God: But if any turn away, We have not
sent thee to watch over their (evil deeds).
(An-Nisa 4:80)
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Ljus över ljus

ِ لس َمــٰـ َو
ۖ اح
ِ ات َوٱ ْلا َٔ ْر
ٌ ض ۚ َم َث ُل نُو ِر ِهۦ َكِمْش َك ٰو ۢ ٍة فِ َيها ِمْص َب
َّ ٱللَّ ُه نُو ُر ٱ
َب ُد ِّر ۭ ٌّى ُيـو َقـ ُد ِمـن
ُ ٱلْـِمـْصـ َبـ
ٌ ۭ اح ِفـى ُز َجـا َجـ ٍة ۖ ٱلـ ُّز َجـا َجـ ُة َكـأَنَّـ َهـا َكـ ْوكـ
َشـ َجـ َر ۢ ٍة ُّمـ َبــٰ َـر َكـ ۢ ٍة َزْيـ ُتـونَـ ۢ ٍة َّلا َشـ ْرِقـ َّيـ ۢ ٍة َو َلا َغـ ْربِـ َّيـ ۢ ٍة َيـ َكـا ُد َزْيـُتـ َهـا ُيـ ِضـ ٓى ُء َولَـ ْو
ۚ لَـ ْم َتـْمـَسـ ْسـ ُه نـَا ۭ ٌر ۚ نـُّو ٌر َعـ َلـىٰ نـُو ۢ ٍر ۗ َيـ ْهـ ِدى ٱلـلَّـ ُه لِـ ُنـو ِر ِهۦ َمـن َيـ َشـآ ُء
س ۗ َوٱللَّ ُه بِ ُك ِّل شَ ْى ٍء َع ِلي ۭ ٌم 
ِ َو َيضْ ر ُِب ٱللَّ ُه ٱ ْلا َٔ ْم َثــٰـ َل لِل َّنا
Allah är himlarnas och jordens ljus. Hans ljus kan liknas vid en nisch där
en lykta står. Lyktan är [omsluten] av glas och glaset lyser med en stjärnas
glans. [Den är] tänd [med olja] från ett välsignat olivträd som varken
tillhör öst eller väst och vars olja nästan lyser utan att eld har rört vid den
Ljus över ljus! Allah leder till Sitt ljus den Han vill och därför framställer
Han liknelser för människorna. Allahhar kunskap om allt. (Al-Nur 24:35
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