
 
(3:85) 

 َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اِإلْسَالِم ِديًنا َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن  
Den som vedtar et system av liv, annet enn Al-Islam, vedtar et system som aldri kan være akseptabel, 

og han vil være taperen til slutt.. 

 
HVA ER ISLAM? 
HVA ER ISLAM IFØLGE DEN HELLIGE KORANEN? 
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1 Hva er islam? 
Islam er et arabisk ord. Dens verbale root er Seen-Lam-Meem. 
 
Denne rotens grunnleggende ord er Salmun. Ordbok forfattere som Taj, Muheet og Lane, alle trekker 
betydninger ut i fra dette ordet.  
 
Islam er navnet på å akseptere og adlyde Allahs lover. På denne måten betyr Islam å leve livet i 
henhold til Hans lover. På tilsvarende måte vil det å nekte å handle etter disse lovene, det vil si avvike 
fra dem i det praktiske liv, og opprøre mot dem, kalles for Kufr. 
 
Se på det store og flotte systemet av universet. Alle ting oppfører seg i henhold til lover som er 
foreskrevet for dem. Ingenting er i stand til å avvike fra disse lovene. Selv en liten forskjell i deres 
foreskrevne kurs, er ikke mulig. Koranen gjør dette faktum svært tydelig når den sier følgende i Surah 
AI-Hajj.  
 

(22:18) 

َمن ِفي اْلَأْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجَباُل َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َيْسُجُد َلُه َمن ِفي السََّماَواِت َو 
َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ َوَآِثيٌر مَِّن النَّاِس َوَآِثيٌر َحقَّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب َوَمن ُيِهِن اللَُّه َفَما َلُه ِمن مُّْكِرٍم ِإنَّ اللََّه 

 َيْفَعُل َما َيَشاء 
Har du ikke lagt merke til at alt som er i mellom himmelen og jorden, solen, månen, stjernene, åsene, 

trærne og dyrene, alle adlyder Allahs lover? 
 

En kan dermed spørre seg selv hvordan en vitner til at alle tingene adlyder Allahs lover, og hva disse 
lovene eventuelt er. Alt vi kan for sikkert si om disse ting, er at alle disse objekter følger universets 
naturlover og kan aldri vike fra dem. Vil dette da bety at Allahs lover i denne forstand er de fyfsike 
naturlovene? 
  
På et annet sted i Surah Al-Nahl, gjør Koranen denne realiteten klart med følgende ord:  
 

(16:49) 

 َوِلّلِه َيْسُجُد َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرِض ِمن َدآبٍَّة َواْلَمآلِئَكُة َوُهْم َال َيْسَتْكِبُروَن  
Og alt som er i himmelen og alt som er på jorden, av levende skapninger og også Malaika, følger 

Allahs lover, og bryter dem aldri.   
 
Koranen forsetter å forklare plikten til alle ting og deres operasjon med følgende ord i Surah Al-Nahl. 
 

(16:50) 

 َيَخاُفوَن َربَُّهم مِّن َفْوِقِهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن  
Uansett hva de er beordret til av deres Rabb, jobber de kontinuerlig og strengt i samsvar med det.  

 
En logisk tolkning av overnevnt vers vil være, at alle ting i universet opererer etter de naturlover som 
de er programmert til. Disse naturlovene følges strengt og det forekommer aldri noe avvik. 
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2 Undrer av himmellegemer 
Hvordan legemer i universet fungerer i samsvar med lovgivningen av Allah? La detaljene av dette 
spørsmålet ligge litt til side. Det er andre spørsmål som krever vår oppmerksomhet først.  

 Har vi noen gang tenkt på omfanget av himmellegemene, som Koranen kaller "samawaat"? 
 Hva slags fantastisk naturfenomener skapes av disse legemer? 

Tenk over disse to overnevnte spørsmål. 
  
Dagens kommunikasjonsmidler har gjort det klart for oss at vår jord er en stor planet. Den er alltid i 
bevegelse rundt sin akse, så vel som dens bane rundt sola. Men noen av oss vil også være kjent med 
dette faktum, at i forhold til alle andre planeter i dette universet av uendelig rom, er jorden ikke noe 
større enn på størrelse med et sandkorn i ørkenen. Dette er ikke poesi. Det er en realitet. Solen, som 
ikke ser ut til å være større enn størrelsen på en plate, er i en avstand av 92 900 000 mil fra oss. Dens 
diameter er 109 ganger større enn jorda. Med andre ord kan vi si at den kan romme 1300 planeter på 
størrelsen av jorda. Men sammenlignet med mengden av andre himmellegemer, er denne store 
stjernen, altså vår sol, ikke mer enn en dråpe vann i havet.  
 
Se nå på stjernehimmelen. Den nærmeste stjernen til jorden vår er så langt unna som avstanden til 
solen fra jorden ganget med 270 000. 
  
Avstanden til de himmelske legemer er målt i "lysår", ikke i mil eller kilometer som vi måler våre 
veier med. Tenk nå over begrepet "lysår". Lys dekker avstanden fra 186.000 mil i et sekund. Med 
lysets hastighet i tankene, bare forestil deg hvor stor avstand lyset ville dekke i løpet av ett år. Det er 
stjerner som er 185.000 lysår unna oss. Tenk deg at lyset fra disse stjernene, som reiser med 
hastigheten på 116,000 mil per sekund, vil nå oss etter 185.000 år. Dette er et lite eksempel på 
avstanden til stjerner som er langt borte. 
  
Galaksen som vår planet tilhører er en konstellasjon av stjerner. Lys av den nærmeste stjernen tar 
18.400 lysår å nå oss.  
 
Nå over til det andre spørsmålet: Hvor mange stjerner er det i himmelen? Hvis vi begynner å telle 
1500 stjerner i ett sekund, vil det ta oss sju hundre år å telle alle disse stjernene vil kjenner til idag. 
  
Vår galakse er ikke den eneste i universet. Det er mange galakser i tillegg til disse stjernene. Klynger 
av flere stjerner blir referert til som "Nebula". De fjerneste "Nebula" som våre teleskoper har funnet er 
på en avstand av 250 millioner lysår fra oss. Med andre ord, kan vi si at lyset som reiser med 
hastigheten på 186.000 kilometer i sekundet kan nå oss etter 250 millioner år. Tenk omfanget av denne 
avstanden. 
  
Kan du tenke deg omfanget av "Samawaat", altså himmellegemene? Disse "Samawaat", er himmelske 
kropper som alle fungerer strengt i samsvar med lovgivningen av Allah, og ingen har myndighet til å 
krysse grensen av denne lovgivningen, ikke engang ved differansen på tusendel av en millimeter. Det 
er heller ingen rom for å gjøre en forskjell på ti milliondel av et sekund i hastigheten deres. 
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3 Gravitasjonskraft 
Alle disse planetene, himmelske sfærer, bare henger rundt i universet uten noe synlig støtte. Med 
andre ord, disse er bundet med pilarer, som Koranen kaller "usynlige". I denne forbindelse, i Surah Al-
Ra'ad, sier Koranen følgende:  

(13:2) 

 اْلَعْرِش َعَلى اْسَتَوى ُثمَّ َتَرْوَنَها َعَمٍد ِبَغْيِر السََّماَواِت َرَفَع الَِّذي الّلُه
Allah er Han som har hevet de himmelske sfærer til værs uten noen synlige søyler. 

  
Disse "usynlige søyler" er trekkraften av gravitasjon, som støtter hver av disse sfærene. Du har akkurat 
forestilt deg dybden av rommet og antall planeter i verdensrommet.  
 
Du må også ha forestilt deg hvor mye avstand det er mellom disse himmellegemene, og du har også 
sett hvordan gravitasjonskraft av disse planetene støtter hverandre. Nå anslår vi den altomfattende 
naturen som disse gravitasjonskreftene, fra hva Sir James Genes sier. Han sier at dersom vi flytter en 
av våre fingre, påvirker det hver og en av planetene. Forskerne sier at bunnen av alle dataene som 
vekt, volum, osv av planetene er avhengig av denne fantastiske loven om tyngdekraften. Denne loven 
er så fast at om det hadde det vært en observerbar forskjell i forholdet mellom gravitasjonskraften 
mellom noen stjerner eller planeter, så ville hele balansen ha blitt brutt.  
  
Dette er bare et lysglimt av den fantastiske storheten og den fantastiske bredden av de store 
himmellegemer som beveger seg i universet.  
 
Nå tar vi en titt på atomer. Ta eksempelet av en dråpe vann. Det finnes tusenvis av molekyler i hver 
eneste dråpe vann. Hvert molekyl består av ett atom av oksygen og to hydrogenatomer. Diameteren på 
ett atom av hydrogen er hundremilliondel av en centimeter. Vurder nå den lille størrelsen av denne 
atom og deretter glans over dens betydning. 
  
Som solsystemet, har atom av hydrogen sitt eget system. Det er en kjerne med ett elektron som dreier 
seg rundt den. Dette elektronet tilsvarer 100.000 av et molekyl. Sirkulerende langs banen sin, fullfører 
den syv milliarder revolusjoner innen 1 milliondel av et sekund. Og denne revolusjonen skjer i 
henhold til en uforanderlig fysisk lov. 
  
De overnevnte er bare lagt fram for å illustrere de største og de minste legemer som eksisterer i dette 
universet og hvordan de opererer etter faste fysiske lover. De har ikke anledning til å vike fra det de er 
programmert til å gjøre eller følge.  
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4 Dette er Kosmisk islam 
Koranen har beskrevet dette hele fantastiske system av universet i ett ord: ISLAM. 
 
Islam omfatter altså ikke bare mennesker, men også all materiale, fra atom til galakser. Islam omfatter 
også energien mellom alle disse objekter og alle ”vitenskapelige” krefter og lover som omringer alle 
mulige ting. 
  
Islam har blitt kalt Deen av Allah. Det vil si prosessen til å fungere eller operere, foreskrevet av Allah.  
 
I Sura Ale-Imran, sier Koranen at: 

(3:83) 
 َأَفَغْيَر ِديِن الّلِه َيْبُغوَن َوَلُه َأْسَلَم َمن ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض َطْوًعا َوَآْرًها َوِإَلْيِه ُيْرَجُعوَن  

Har folk ønsker om å følge andre systemer for liv enn Allahs Deen (System av Allah)? Faktum er at de 
kan se selv at alt i universet følger Allahs lover, enten frivillig eller ufrivillig, og følger kun den veien 

som fører til mål satt for hver enkel en av Allah!  
 
Med andre ord, systemet av liv som Allah har foreskrevet er kalt Allahs Deen. Alt smått eller stort i 
universet følger kun denne Deen. Å følge dette systemet i livet er navngitt som Islam. Dette er den 
eneste stilen av livet som kan føre til den sanne og ekte målet med livet. Det er derfor Koranen sier: 
 

(3:85) 
 َالِم ِديًنا َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اِإلْس 

Den som vedtar et system av liv annet enn Al-Islam, vedtar et system som aldri kan være akseptabel, 
og på slutten vil han bli taperen. 

 
5 Erobre universet 

Det er nå tydelig at Deen (System av livet) av alt i universet er Islam som handler om å følge Allahs 
lover.  
 
Prøvelser og streb av alle ting, er for gjennomføringen av Allahs fastsatt program. I denne forbindelse 
sier Koranen:  

(2:116) 
 َوَقاُلوْا اتََّخَذ الّلُه َوَلًدا ُسْبَحاَنُه َبل لَُّه َما ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض ُآلٌّ لَُّه َقاِنُتوَن  

Alt som er i himmelen og jorden er opptatt for gjennomføringen av Allahs fastsatt program. Og hver 
og en av disse ting har bevart og viet sine potensi aler for dette formålet.  

 
Koranens ord "Qaanetoon» på slutten av dette verset er av mest betydning. På arabisk språk er 
"Saqaa'a Taneetun" den lille vann-hud, som ikke engang lar en dråpe vann gå til spille, og holder det 
bevart og trygt for tilstrekkelig og riktig bruk.  
 
Dette konseptet gjelder de universale objekter. Alt i universet har ubegrenset energi av instinkt. Ta for 
eksempel solenergi. Den er et reservoar av både varme og energi. Den lar aldri sin energi gå til avfall 
til andre formål enn det som er foreskrevet for den. Dette er "Qaanetoon". En plikt er tillagt den, og 
den er opptatt med å utføre sin plikt hele tiden. Denne prosessen kalles "Tasbeeh" på arabisk språk. I 
denne forbindelse sier Koranen i Surah Al-Hadid, 
 

(57:1) 
 َسبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم  

Alt innen i dypet og høydene i universet er intensivt og fast opptatt med gjennomføringen av Allahs 
System, Allah som er allmektig og innehaver av den beste design. 

  
Det er denne tråden av det guddommelige som Han har innebygd i alt i universet. Ingen avviker til og 
med bitte lite gran fra den stilen Han har foreskrevet for det. Det eneste formålet med denne tråden er 
at man kan utnytte den. I denne forbindelse sier Koranen i Surah Al-Jaasia  
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(45:13) 

 َوَسخََّر َلُكم مَّا ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض َجِميًعا مِّْنُه ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَياٍت لََّقْوٍم َيَتَفكَُّروَن  
Og Han har lagt alt som er i himlene og alt det som er i jorden til deres (menneskehetens) tjeneste. Alt 

dette er fra ham. Sannelig, i dette er det tegn for mennesker med intellekt.  
 
Dette viser at mennesker med intellekt er ment å forstå den store design, fra studier av alt som finnes i 
universet, og studere hvordan de kan bruke potensialet i ting for det beste for menneskeheten. Dette er 
gjort enda tydeligere i andre vers av Surah Ibrahim.  

 
(14:32-33) 

الّلُه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض َوَأنَزَل ِمَن السََّماء َماء َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا لَُّكْم َوَسخََّر  
 َلُكُم اْلُفْلَك ِلَتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر ِبَأْمِرِه َوَسخََّر َلُكُم اَألْنَهاَر 

 َوَسخَّر َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدآِئَبيَن َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنََّهاَر  
Allah er Han som skapte himmelen og jorden, han fører skyene for regn som gjør at du får frukter som 

mat, og gjør skipene, innenfor rammene av loven, til å stå til tjeneste for deg, skipene som drives i 
havet i henhold etter hans lover. Og han har laget, til tjeneste til deg, elvene innenfor grensene av 

Hans lover. Ikke bare skip og elvene, men han har også skapt havet og månen, innenfor rammene av 
loven, som jobber konstant i sine baner, for å stå til tjeneste til deg i henhold til Hans lov. Og på 

samme måte, har han satt natten og dagen til din tjeneste, innenfor grenser til et system. 
  
Dette gjør det klart at mennesket, har som oppdrag å oppdage disse reglene for Allahs lover. Altså det 
vi i dag kaller ”vitenskapelige lover”. Dette innebærer at mennesket er pliktig til å lære og dermed 
erobre potensialer av naturkreftene. 
 

6 Åpenbaringen i universet 
Retningslinjer som fysiske objektene i universet opererer etter, har instinktivt blitt gitt til dem. Disse 
kalles naturlover. Disse lovene er dermed den guddommelige Åpenbaringen til disse objekter. Dermed 
vet disse objektene, på grunn av disse lovene, hvordan de skal operere og reagere i deres tilværelse.  
 
I denne forbindelse sier Koranen følgende i Surah Al-Sajda, at han inspirerte sitt mandat i hver 
himmel, og likeledes på jorden. Koranen sier også i Surah Az-Zalzaal at vår Forsørger, inspirerte også 
jorden.  
 
Dette er veldig åpenbart at alt i universet (uten om mennesket) er kjent med prosedyren for sin drift og 
jobber dermed ut ifra det. Det er nettopp derfor det ikke oppstår kaos eller uharmoni i universet eller 
naturen hvor menneskelig innblanding ikke er involvert. Med andre ord, alt får all den veiledning som 
den trenger fra Allah. Allahs veiledende kraft er dermed operativ i universet. Regulariteten som 
fysiske objekter beveger seg med, avslører ledende hånd av Allah.  
 
Med enkle ord så betyr dette at naturlovene slutter aldri å fungere slik vi har forstått dem. 
Gravitasjonen svikter aldri, elektrisiteten har alltid samme natur og funksjon. Karakteristikken av disse 
ting forblir den samme. I denne forbindelse sier Koranen følgende: 
 

(24:41) 
َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه ُيَسبُِّح َلُه َمن ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوالطَّْيُر َصافَّاٍت ُآلٌّ َقْد َعِلَم َصَلاَتُه َوَتْسِبيَحُه  

 َواللَُّه َعِليٌم ِبَما َيْفَعُلوَن 
Hvis du overveier det seriøst, vil du konkludere med at alt som eksisterer i universet er svært alvorlig 
og inderlig aktiv, både dag og natt, med å utføre sin skjebnebestemte funksjon. Bare se på fuglene som 
med sine spredde vinger flyr tusenvis av mil over himmelen for å nå sine mål. Dette gjør de uten noen 
utenforstående veiledning eller landmerker. De glemmer aldri veien fordi alt i universet kjenner dens 

skjebnebestemte funksjoner (Salat), og vet også hvordan de utfører dem (Tasbeeh). Derfor er de 
opptatt i å oppnå deres skjebner. 
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Allah har betegnet dette som hans direktive kraft eller Veiledning, som er operativ i universet. Dette 
konseptet blir tydelig når vi studerer verset av Surah Taha, der Farao spør Moses: "Hvem er din Rabb, 
Moses?" Han svarer:  

(20:50) 

 َقاَل َربَُّنا الَِّذي َأْعَطى ُآلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى  
Vår Forsørger er Han som skapte alle objekter i universet. Han har også da gjort dem oppmerksomme 

på deres mål og ledet dem mot det.  
 
Hvordan virker denne veiledende kraften av Allah som opererer så fantastisk med de fysiske objektene 
i universet? Bare personer som har tilbrakt sine liv til å studere og observere livet og oppførselen til 
disse tingene, kan vite dette. En blir overrasket over å høre resultatene av deres observasjoner. 
Følgende eksempler vil gjøre det klart: 
  
Et fiskeslag eksisterer i innsjøer av Europa og Nord Amerika. Den kalles for en spesiell type ål. I en 
viss alder, kommer de frem fra de stedene de ble født. I nattemørket, passerer de gjennom gjørme og 
gress, disse ål reiser fra en innsjø til en annen. Ved tilbakelegging av tusenvis av mil, sakte og gradvis, 
kommer de i nærheten av øya Moda i Atlanterhavet.  
  
Ål fra Amerika ankommer også samme sted. Etter å ha lagt egg i det dype havet, dør de. Deres unger, 
etter å ha klekket ut av deres egg, begynner sin reise til hjemlandet. De passerer gjennom banene deres 
forfedre hadde passert, og når deres egne innsjøer. Ingen av dem glemmer går seg bort fra veien, og 
heller ikke kommer de frem til eventuell feil destinasjon. Denne reisen tar tre år. Denne serien av 
sekvensen fortsetter. Observatørene observerer deres enkeltheter meget nøye. Men ingen er i stand til å 
oppdage mysteriet, som er den kraften som styrer disse ungene, hvor foreldrene døde før deres fødsel, 
og også mysteriet om hvordan de når sitt hjemland. Disse ungene kommer seg aldri bort selv under en 
reise over flere tusen mil. 
  
Det samme er tilfellet for laks. Alle nyfødte Laks bor i sjøen for en tid. Deretter tar den en reise tilbake 
den elva som førte den ut til sjøen. Her ifra finner den veien fram til den lille delen av elva hvor den 
egentlig var født. Hvis du fanger den et eller annet sted på veien og legger den i en annen innsjø, vil 
den umiddelbart gå tilbake til den store elva, og derfra komme fram til rett bekken. Den begår aldri feil 
når det gjelder å finne igjen sitt fødested. 
  
Det samme er med trekkfuglene: Det er mange øyer i Middelhavet, hvor ingen fugl, med unntak av en 
bestemt type fugleart, blir funnet. Om vinteren, disse fuglene flyr til Hawaii-øyene. I en flyreise flyr de 
2300 mil over havet. Der legger de sine egg kommer tilbake. Når fugleungene er i stand til å fly, flyr 
de direkte til deres egne havner der foreldrene deres er. De følger altså deres foreldres "fotspor" uten 
noe skilt og uten viten om disse foreldre fordi de har dem aldri møtt. I grenseløse luft, over havet, hvor 
det verken finnes noen landemerker til å veilede dem mot deres destinasjoner, flyr de og finner veien 
allikevel. Hvordan? Dette takket være den guddommelige veiledning de mottar i form av deres dyriske 
instinktet. 
  
Instinkt gjør dem i stand til å gjøre en tilfredsstillende tilpasning til omgivelsene. Det gjør dem i stand 
til å tilfredsstille deres grunnleggende behov og slik bevarer de både seg selv og ungene deres. Instinkt 
veileder dem uten feilmarginer til klimaer de søker. Veiledningsfaktorer får dem til å operere i naturen 
og engasjerer dem i aktiviteter som fører til tilfredsstillelse av deres grunnleggende behov. Denne 
samme faktor er ansvarlig for harmoni og orden som naturen utstillinger. 
  
Wahi er denne faktoren i drift. Galloway kommenterer dette i sin bok, The Philosophy of 
Religions side.582. 
  
In the widest sense of the word Wahi, the order of nature is a revelation, for it unfolds a meaning, 
which has its ultimate source in God 
 
Vi ledes til å trekke to konklusjoner fra disse eksemplene. For det første, så er det guddommelig 
veiledning, eller Wahi, som bærer hver enkel ting fra scene til scene til den når sin fulle utvikling.  
Dermed følger alle ting det kurset, som er forskrevet for dem. Dette kan kalles til å være tingenes 
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natur. Det er den samme Veiledningen, som Allahs "Wahi" har instinktivt gitt dem. Det er derfor 
Koranen sier følgende i Surah Tahaa: 

(20:50) 

 َقاَل َربَُّنا الَِّذي َأْعَطى ُآلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى  
Vår Forsørger er Han som skapte alle objektene i universet. Han har også da gjort dem 

oppmerksomme på deres mål og ledet dem mot det.  
 

Med andre ord, vår Forsørger er Han som har gitt alle ting deres karakter av drift, og deretter veiledet 
dem på deres riktige bane. 
  
I eksempel på trekkfugler som er nevnt ovenfor, skriver forfatteren Hudson i sin bok Fugler og 
Man om en interessant hendelse. Han sier: 
  
Karavanen av disse trekkfugler fløy unna. To fugler ble igjen, en som var  på bakken og den andre fløy 
i luften litt fremover. Den flygende fuglen så tilbake etter en tid, kalte etter den vandrende fuglen og 
fant ut at fuglen ikke hadde økt sin hastighet. Den fløy ned til fuglen og kom nær. Begge disse fuglene 
fortsatte å gå med store vanskeligheter i retning av deres karavane. Forfatteren gikk nær disse to 
fuglene, og fant at en av de to fuglene var en hann og den andre var en kvinne. En fløy av den 
kvinnelige vingen var brutt. Hadde dette gjeldt mennesker, så hadde kanskje mennesket ha villet spart 
det brukkne benet til konen og heller ha funnet seg en annen reisefølge.  
 
7  Absolutt ingen forstyrrelser eller kriser i universet 

V var på emnet av at alt i universet får veiledning fra Allah, og alt følger denne veiledningen uten noe 
protest. Ingen av dem har makt til enten å tilbakevise eller å gjøre opprør mot denne veiledningen.  
Derfor kjører dette enorme systemet av universet jevnt og vakkert. Det er ingen problemer i det. Det er 
heller ingen viklinger eller feil. I denne forbindelse sier Koranen følgende i Surah Al-Mulk;  

 
(67:3-4) 

 الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباًقا مَّا َتَرى ِفي َخْلِق الرَّْحَمِن ِمن َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َتَرى ِمن ُفُطوٍر  
 ُثمَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َآرََّتْيِن َينَقِلْب ِإَلْيَك اْلَبَصُر َخاِسًأ َوُهَو َحِسيٌر  

Du vil ikke se noen form for urytme i skapelsen av Allah som er Opprettholderen. Bare vurder igjen. 
Ser du noen feil, noen splittelser, noen avvik, eller noe uklart noe sted i det? Så se igjen og igjen i 
dypet av universet. Din syn vil absolutt ikke se noe feil noe sted. Den vil komme tilbake svekket og 

akseptere mer og mer, igjen og igjen 
  
Grunn til dette er det faktum at hele universet fungerer i henhold til Deen av Allah som er Al-
Islam. Derfor er det ikke mulig at det skulle være noen avbrudd, noen lidelser, noen opprør eller 
forvirring. Opprør og forvirring er alltid u-islamsk. Avbrudd, lidelse, og forvirring har ingenting å 
gjøre med den islamske måten av funksjon. 
 
Bare for å gjøre det enda klarere. En svart hull er en stjerne med meget høy gravitasjonskraft. Dens 
fastsatte funksjon er å tiltrekke seg alle objekter innenfor dens gravitasjonsfelt. Så når den sluker en 
annen stjerne som kommer seg innenfor dette feltet, så blir denne stjernen ødelagt, men dette kan ikke 
refereres som kaos. Grunnen til dette er at den sorte hull gjør nøyaktig det den er programmert til å 
gjøre. Kaoset hadde oppstått om den ikke hadde tiltrekket seg en forbigående objekt. Kaoset hadde 
oppstått om noe i universet nektet å følge de naturlige fysiske lovene som Allah har fastsatt. Dette kan 
aldri forekomme. Om objekter hadde operert imot naturlovene, så ville de ha operert imot Allahs 
lover, noe som ikke er mulig for dem. 
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8 Menneskelig verden 
I den fysiske verden, følger alle ting livets lover og etiske retningslinjer. Skulle da mennesket, som er 
det endelige produktet av utviklingen av livet på denne planeten, og den siste vakre slutten av denne 
disiplinerte universet, være et unntak fra disse reglene for god opptreden og lov av livet? Nei. Slik kan 
det ikke være. Det er diametralt motsatt av systemet av universet hvor alt er etter en foreskrevet 
retningslinje å leve på. Det vil være nødvendig for mennesket å leve etter en bestemt kode. Det er 
nøyaktig denne koden for oppførsel og stil av livet som vi bør kalle Al-Islam.  
 
For de fysiske ting i universet sier Koranen i Surah Aal-e-Imran følgende:  
 

(3:83) 
 ِض َطْوًعا َوَآْرًها َوِإَلْيِه ُيْرَجُعوَن َأَفَغْيَر ِديِن الّلِه َيْبُغوَن َوَلُه َأْسَلَم َمن ِفي السََّماَواِت َواَألْر 

Kan de velge en annen kode av livet enn Deen av Allah? Av alt som finnes i himmelen og jorden, 
følger villig eller uvillig etter Allahs lover.  

 
For mennesket sier Koranen følgende i Surah A1-Baqara,  
 

(2:112) 
  َربِِّه َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنوَن َبَلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه ِلّلِه َوُهَو ُمْحِسٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعنَد 

Faktisk, den som overgir sin hensikt til Allah har en balansert personlighet  
 
For de fysiske tingene, blir det sagt i Surah Al-Baqara,  
 

(2:116) 
  َما ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض ُآلٌّ لَُّه َقاِنُتوَن ..……

Hver ting i universet følger andektig Hans lover ... ..  
 
Og igjen for mennesket sier Koranen i samme Surah.  
 

(2:238) 

 َحاِفُظوْا َعَلى الصََّلَواِت والصََّالِة اْلُوْسَطى َوُقوُموْا ِلّلِه َقاِنِتيَن  
Følg Allahs lover med hengivenhet. 

 
Konklusjonen er altså at alle fysiske ting følger Allahs lover automatisk. Mennesket derimot, må følge 
Allahs lover etter refleksjon og initiativ.  
 

9 Fysisk liv 
Koranen hevder at mennesket er ikke bare et fysisk vesen, men består også av noe annet i tillegg til 
kroppen hans. Dette ”noe” kalles menneskelig personlighet. På denne måten har den menneskelige liv 
to deler: den ene består av det fysiske, mens den andre er menneskelig personlighet.  
 
Fysisk liv er liv i kroppen som adlyder de samme lovene som gjelder for dyrene. Disse ferdighetene 
omfatter å spise, drikke, sove, reproduksjon osv. Vann slukker tørsten til et dyr, samme vann er 
årsaken til tilfredshet hos mennesket for å slukke dens tørst. Samme gode maten som gjør at dyrene 
vokser, gir også næring til mennesket. Gift dreper dyr, så vel som den dreper mennesket.  
 
Disse er Allahs lover som fører til store fysiske komfort om man følger dem. På den andre siden, å 
leve uharmonisk til disse lovene, vil resultere i skadelige effekter på den fysiske kroppen. 
  
Den andre delen av menneskelig liv gjør ham tydelig en separat enhet fra dyrene. Dersom den første 
delen av dens liv refereres til som dyreliv, vil det være passelig å kalle den andre delen for det 
menneskelige liv til hans personlighet. Hans dyreliv er avhengig av hans fysiske kropp, men hans 
menneskelige liv er knyttet til hans indre Selv. Ettersom det finnes lover for den fysiske kroppen, 
likeledes er det lover for den menneskelige personligheten også. 
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Mennesket i en fullt utviklet tilstand arver ikke denne personligheten, det finnes i en latent form og 
dens utvikling er dens ultimative mål for menneskelig liv. Når riktig utviklet, blir livet til den enkelte i 
stand til å utvikle seg til høyere former etter dens ende i denne dødelige verden. 
 
Veksten av et individs fysiske eksistens (som beskrevet ovenfor) er regulert av visse naturlige lover, 
men utviklingen av hans personlighet er underlagt et annet sett med lover. Dette settet av lover har 
blitt gitt til menneskeheten fra tid til annen gjennom guddommelig åpenbaring, og er nå nedskrevet i 
Koranen i sin helhet. Denne lovsamlingen kalles for permanente verdier. Men det er en forskjell 
mellom denne guddommelig åpenbaringen, og den som ble gitt til fysiske objekter i universet (som 
nevnt ovenfor).  
 
Det grunnleggende kjennetegnet av menneskelig personlighet er hans ”valg og vilje”. Disse er 
permanente egenskaper, som skiller ham fra dyrene og er den virkelige kilden til hans prestisje og 
ære. Det er på grunn av denne "valg og vilje" at en separat metode for å sende Åpenbaringen er 
iverksatt for mennesket. Som vi har sett tidligere, alt i universet, levende og ikke-levende, har 
instinktivt fått veiledning som de må operere i henhold til. Med andre ord, så er det deres instinktive 
atferd å følge Islam. Betydningen av "instinkt" altså "det aspektet av atferd som en er medfødt med, og 
som må følges av tvang". Spørsmålet om å gjøre opprør mot instinkt oppstår aldri hos dyr eller 
objekter. Det er nettopp derfor alt i universet (unntatt mennesket) automatisk følger disse lovene som 
Allah har foreskrevet for dem.  
 
Om prinsipper og lover også hadde blitt gitt til menneskeheten på lik linje med dyr, det vil si via 
instinkt, så ville menneskelig personlighet ha vært tvunget til å følge disse lovene. Dette ville ha 
forårsaket av mennesket ikke ville ha hatt sin unike egenskap av ”valg og vilje”.  
 
Allah brukte en separat prosedyre for dette formålet.  
 
Disse lovene som skal gjelde for menneskelig personlighet, ble åpenbart for noen få utvalgte (kalt 
Anbia) blant mennesker, og de fikk beskjed om å presentere disse lovene til andre mennesker for å 
enten følge dem eller ikke ut i fra deres ”valg og vilje”.  
 
Det må forstås at ved å følge disse lovene vil mennesket oppleve komfort i deres liv, men ved å gjøre 
opprør mot dem, vil deres liv være dårlig, ødelagt og elendig. Resultatet av denne guddommelige 
ordningen er at alt i universet, villig følger disse guddommelige lovene, men i motsetning til dette, 
noen mennesker velger å leve etter disse lover, mens andre nekter å følge dem. Koranen sier så i Surah 
Al-Hajj:  

(22:18) 
 اللََّه َيْسُجُد َلُه َمن ِفي السََّماَواِت َوَمن ِفي اْلَأْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجَباُل َأَلْم َتَر َأنَّ 

لََّه َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ َوَآِثيٌر مَِّن النَّاِس َوَآِثيٌر َحقَّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب َوَمن ُيِهِن اللَُّه َفَما َلُه ِمن مُّْكِرٍم ِإنَّ ال
 َيْفَعُل َما َيَشاء 

Har du ikke lagt merke til at av alt som finnes mellom himmel og jord, følger Allahs lover? Solen, 
månen, stjernene, åsene, vegetasjon og de levende skapninger (dyr). Mens blant mennesker, er det 

noen som følger disse lover, mens andre nekter å følge dem, de sistnevnte får ødeleggelser over dem. 
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10 Valg og vilje 
La oss nå oppsummere de vers fra Koranen som har referert til mennesket og ting i universet.   
 

(3:82) 
Alt mellom himmel og jord opererer i henhold til lovgivningen av Allah.  

 
(2:112) 

Av de som lever deres liv i henhold til Allahs lov, skal belønnes ved å være fri fra frykt og angst 
 

(2:116) 
Alle ting følger Allahs lover med hengivenhet.  

 
(2:238) 

Mennesket bør også følge Allahs lover.  
 
Det å følge Allahs lover har blitt referert til som det vakreste system av livet. Med andre ord betyr 
dette at mennesker har fått valg av å følge Allahs lover frivillig, fra hjertet og sinn etter eget valg og 
vilje, og på gyldig grunn. 

(4:126) 

 َولّلِه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرِض َوَآاَن الّلُه ِبُكلِّ َشْيٍء مُِّحيًطا  
Alt mellom himmel og jord opererer etter Allahs lover. Hans lover gjelder alt.  

 
Menneskene nyter denne valgmuligheten, og vilter i det fysiske så vel som i den menneskelige 
verden.  
 
For eksempel, naturloven for vann som flyter, er at vann opprettholder sitt nivå, forutsatt ingen ytre 
kraft påvirker det. Land har imidlertid forskjellige nivåer av eksistens med både høyder og lave 
nivåer. Bonden som dyrker jord på lavere nivå ved bekken, utnytter loven av Allah til sin fordel. Med 
andre ord så gjør han sin innsats i samsvar med loven, og får sin belønning i henhold til den. 
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11 Gevinst av det fysiske livet. 
Siden disse lovene gjelder for det dyriske nivået av menneskeliv, er de ikke så forskjellige fra de som 
gjelder for dyr. Det finnes forskjellige typer mennesker. Det er folk som ikke aksepterer den 
menneskelige personligheten som egen entitet, eller livet heretter. De anerkjenner heller ikke de 
permanente verdier. De tror bare på livet i denne fysiske verden. Hvis de følger disse lovene, vil de få 
belønning for deres innsats på lik linje med folk som aksepterer alle de ovennevnte forhold. Det spiller 
ingen rolle om de godtar å tro på disse lovene eller ikke. Så lenge de opptrer etter dem, er de i samme 
kategori som personer som opptrer etter dem i tro på dem. Koranen kaller den første gruppe 
mennesker som de troende av "livet i denne verden" og sistnevnte som de troende av "denne verden og 
det hinsidige". Innsatsen til den første gruppen av mennesker er for å få de verdslige gevinster og har 
ingenting å gjøre med menneskelige verdier. Koranen sier følgende for disse folk 
  

(2:200) 
 دُّْنَيا َوَما َلُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخَالٍق  َفِمَن النَّاِس َمن َيُقوُل َربََّنا آِتَنا ِفي ال.…… 

Det finnes folk blant dere som mener at de verdslige gevinster er et mål i seg selv, de mottar slike 
fordeler, men har ingen del i det hinsidige.  

 
I motsetning til denne klassen av mennesker, er det folk som Koranen sier følgende for  
 

(2:201) 

 ا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر ِوِمْنُهم مَّن َيُقوُل َربََّنا آِتَن 
Og det er folk som sier: Vår Rabb, Gi oss godt i denne verden, og godt i hinsidige.  

 
Koranen kaller disse menneskene for Momineen. Med andre ord, det er de som adlyder Allahs lover, 
de fysiske lovene og de permanente verdier. På den andre siden, er det folk som adlyder kun Hans 
fysiske lover, og følger ikke Hans åpenbarte permanenter verdier. Koranen kaller dem for Kafir, som 
er de som ikke aksepterer. Dette gjør det klart at det å godta de fysiske lovene, og handle i henhold til 
dem vil føre til gode resultater uansett. De som aksepterer og handler i henhold til de fysiske lovene 
vil få tilsvarende belønning. Koranen har beskrevet dette grundig, da den sier følgende til den første 
gruppen:  

(17:18) 
 جَّْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاء ِلَمن نُِّريُد ُثمَّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنََّم َيْصالَها َمْذُموًما مَّْدُحوًرا مَّن َآاَن ُيِريُد اْلَعاِجَلَة َع 

Den som har tenkt å utlede den umiddelbare gevinsten av dette fysiske liv, vil Vi ifølge våre 
guddommelige lover, gi gevinster. Men hans fremtid er dømt til å være i Jahannam, hvor han vil bli 

dømt og forlatt.  
 
Nå går vi ikke inn i emnet av hva Jahannam egentlig betyr, men å oversette til til helvete er fullstendig 
feil. For andre gruppe mennesker, altså Momineen, sier Koranen i Surah Bani Israel: 
  

(17:19) 
 َوَمْن َأَراَد اآلِخَرَة َوَسَعى َلَها َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلِئَك َآاَن َسْعُيُهم مَّْشُكوًرا  

Og de som (sammen med verdslige gevinster) har tenkt å utlede gevinster av fremtiden, arbeider for 
fult for å oppnå dem og det med forpliktelse. 

  
(17:20) 

  َعَطاء َربَِّك َمْحُظوًرا ُآالًّ نُِّمدُّ َهـُؤالء َوَهـُؤالء ِمْن َعَطاء َربَِّك َوَما َآاَن 
Vi lar begge disse gruppene marsjerte videre med den innsatsen de legger frem. Og dørene til Våre 
belønnede velsignelser er like åpne for hver og en, vi har aldri holdt igjen våre belønninger ved å 

begrense dem til noen få utvalgte. 
 

 



HVA ER ISLAM?                  Side 14 av 19 

 

12 Forskjell mellom Momin og kafir 
I surah Al-Jathia, Koranen sier følgende  

(45:13) 

 َوَسخََّر َلُكم مَّا ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض َجِميًعا مِّْنُه ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَياٍت لََّقْوٍم َيَتَفكَُّروَن   
Og han har underlagt deg det som er på og mellom himmelen og jorden, alt detter er fra Ham. I dette 

er det tegn til folk som reflekterer.  
 
I dette verset, har ikke Koranen adressert noen spesiell gruppe mennesker. Det er en generell beskjed 
til alle mennesker. Nasjoner som gjenspeiler og erobrer naturkreftene vil få nytte av disse kreftene. I 
denne sammenheng vil det være noen forskjeller i resultatene av innsatsen til Momin og Kafir. Denne 
forskjellen kommer inn i bildet på et senere stadium. Den som reflekterer og erobrer naturkreftene vil 
få nytte. Forskjellen er at kafir erobrer naturkreftene og bruker dem ifølge hans egne avgjørelser. Dette 
resulterer i ødeleggelse av deres samfunn.  
 
Dette er den fellen verden er fanget i, i dag. Jo større erobring av naturkreftene er, samt stor er 
intensiteten av dens ødeleggelse. På motsatt side, når Momin erobrer naturkreftene, og bruker denne 
utnyttelsen i samsvar med Allahs åpenbarte permanente verdier, så gjør han verden til et himmelsk 
sted å bo på. Dette kalles "å leve innenfor reglene av Allah". Med andre ord, så er det å bruke de 
potensialer og naturkreftene innenfor de begrensninger som Allah har foreskrevet for universelle 
objekter, total gevinst for menneskeheten.  
 
Følgende eksempel skal gjøre det klart. Når "nasjon av kafir" erobrer naturkreftene, bruker de denne 
erobringen til fordel for deres egen nasjon og for ødeleggelsen av en annen nasjon. Det er tydelig at 
når ulike nasjoner i verden bruker disse kreftene til deres fordel, men for ødeleggelsen av andre 
nasjoner, vil det gi global kaos for menneskeheten. 
  
I motsetning til det, når "nasjon av Momin" erobrer naturkreftene, vil den bruke krefter for næring av 
hele menneskeheten som en permanent verdi. Denne nasjonen kan ikke ignorere denne verdien. 
  
Ta et annet eksempel. Når "nasjon av kafir" styrer folket, vil det skape ujevnheter, kaos og sosial 
ulikhet. Følgelig vil det gi opphav til ulike lag av de som har, og de som ikke har. Det vil ødelegge 
rettferdighet, og ruinere økonomisk likestilling. Alle avgjørelser vil bli gjort i favør av den herskende 
klassen. Men når dette samme styresettet kommer i hendene på "nasjon av momin", vil det skape 
jevnhet i samfunnet. Alle vil bli gitt midler til næring og vekst i henhold til individuelle behov i 
samfunnet. Alle vil bli respektert som mennesker.  
 
Uavhengig av samfunnsstatus av personer, vil enhver sak bli besluttet i henhold til Allahs lover som 
omhandler likestilling til alle innbyggere av nasjonen. Det er fordi de ved makt i styret vil ha 
overbevisning i prinsippene av Allahs lover, og det å leve etter disse prinsippene vil bli det endelige 
målet for deres liv. Det vil skape Paradis i denne verden. Det vil hjelpe dem å utvikle sin egen 
personlighet for å være stand til å utvikle til høyere evolusjonære stadier i livet heretter. Med andre 
ord, vil det bli paradis her i denne verden og i det hinsidige. Dette fordi hemmeligheten bak 
utviklingen av den menneskelige personligheten ligger i næring for hele menneskeheten. Det ligger 
også i å etablere et rettsvesen og samfunnssystem som tar seg av manglene hos mennesker. 
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13 Så hva er Deen islam? 
Beskrivelsen ovenfor har gjort det klart at Islam er navnet på å leve livet i harmoni med Allahs lover 
knyttet til den fysiske verden og de åpenbarte permanente verdier og prinsipper. Med andre ord så kan 
en si at det er å erobre naturkreftene, og deretter bruke dem til beste for menneskeheten i samsvar med 
Allahs lover som er åpenbart av Ham, og dermed utvikle ens eget Selv. Dette og dette alene, kan sikre 
en vakker himmelsk liv i denne verden så vel som i det hinsidige. Denne levemåten kalles systemet av 
islam. 
  
Nå i lys av de overnevnte beskrivelsene, har vi 3 grupper av mennesker:   
 

1. Gruppen av mennesker som oppnår erobring av naturen (som kalles naturvitenskap), og bruker 
naturens potensialer til sitt formål i motsetning til de åpenbart permanente verdiene. 
Belønningen blir suksess i denne verden, men de har ingenting å håpe på i fremtiden. De får 
vesentlig gevinst, men samfunnet vil ikke leve i harmoni. De som bor dårlige liv i denne 
verden vil også ha det dårlig i fremtiden . 

 
2. Folk er engasjerte i å forstå og kontrollere naturkreftene, (som kalles naturvitenskap) og forme 

sine liv i henhold til permanente verdier og nyter lykken i denne verden og vil også nyte det i 
neste fase av livet. 

 
3. De som snur seg bort fra naturen og gjør ingen forsøk på å forstå den eller mestre den, kan 

ikke oppnå menneskelig status. De lever et liv med motgang og elendighet i denne verden og 
vil finne veien til fremgang blokkert i neste verden. For midler til næring, vil de være 
avhengig av andre nasjoner. 

 

14  Verden og den hinsidige. 
 
Alt dette gir opphav til et viktig spørsmål:  
 
Folk av det ovennevnte gruppe 3 hevder at de tror på Gud, Åpenbaringen og det Hinsidige. De er ikke 
med på å prøve å utnytte naturkrefter men leser gjerne deres daglige bønn. Vil deres fremtidige liv bli 
en suksess?  
 
Svaret er klart. Betydningen av tro i Guds Åpenbaringen, livet etter døden eller permanente verdier 
osv. er å erobre naturkreftene, og deretter bruke dem til beste for menneskeheten i samsvar med 
permanente verdier som er mottatt av Allah, og dermed utvikler ens Selv.  
 
Hvis noen nasjon aldri nyter godt av naturkreftene, hvordan kan den utnytte disse kreftene?  
Spørsmålet om å bruke disse kreftene kommer dermed ikke på tale. Derfor er deres tro på Gud, 
Åpenbaringen, livet etter døden, eller permanente verdier osv. bare verbalt, som aldri overføres til 
handling. Hvordan kan da denne troen bringe dem positive resultater? Det går rett og slett ikke.  
 
Begrepet "bare tro verbalt og ikke gjøre noe handling" er ideen bak mystikk, som er skapt av det 
menneskelige sinn. Denne ideen holder mennesket i bedrag, og bedraget er at "det destruktive og 
elendige i denne verden har ingenting å gjøre med livet heretter". Tvert imot, mer en person lever et 
elendig liv i denne verden, jo mer velstående og heldig vil han være i det hinsidige. Undervisningen i 
Koranen motsetter seg dette helt åpenbart. Men hvor uheldig er verden at de som påstår å forstå 
koranen, fremstiller ideer som koranen motsetter, til å være i fra koranen? 
  
Koranen sier at nasjoner som ikke skaffer seg næringsmidler av livet i denne verden, vil aldri være 
velstående i fremtiden. Koranen sier følgende i Surah Taaha: 
 

(20:124) 

 َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْآِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا…………
Hvem noensinne som ikke følger våre lover, møter en dårlig økonomisk tilstand …….  
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Det å ha dårlig økonomisk tilstand er en elendighet i verden, og for livet heretter, Koranen sier i Surah 
Tahaa:  

(20:24) 

 َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى
Og vi skal bringe ham blind på dommedag.  

 
Årsaken er selvforklarende. Naturlovene er Allahs foreskrevne lover. Resultatet av å enten gjøre 
opprør mot disse lovene eller motsette seg fra dem, er ødeleggelse og elendighet. En stor del av 
Koranen understreker viktigheten av disse lovene. Hvis vi nekter denne delen av Koranen, vil den 
verbale troen på den andre delen, ikke være til noe nytte for oss. I denne forbindelse sier Koranen 
følgende i Surah Al-Baqara:  

(2:85) 
 َعَلْيُكْم ِإْخَراُجُهْم َأَفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن ِبَبْعٍض َفَما َجَزاء َمن َيْفَعُل َذِلَك ..………

  َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُلوَن ِمنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّوَن ِإَلى َأَشدِّ اْلَعَذاِب
Ønsker du å akseptere på en del av Allahs kode av lover og nekte en annen? Hvem så noensinne gjør 

det, vil ikke oppnå andre resultater enn lidelser av svikt og vanære i denne verden og engasjementet til 
de mest smertefull lidelse i fremtiden.  

 
Det er dermed forklart at resultatene av å nekte en del av de guddommelige lover, og å tro på den 
andre delen, er ikke bare forsmedelser og skam i denne verden, men også ødeleggelse og elendighet i 
det hinsidige.  
 
Dette er på grunn av (som beskrevet ovenfor) troen på andre del (Permanent Verdier) innebærer at 
disse verdiene blir fulgt, handlet på praktisk måte i samfunn av den menneskelige verden. 
 
Lovene og prinsippene i Koranen er for å transformere liv i denne verden i tone og tenor til 
guddommelig åpenbaring, som bare finnes i Koranen. Det inkluderer også "Salaat", som er for å lagre 
denne virkeligheten på nytt i hjertet at "vi vil adlyde Guds lover i alle stadier av livet vårt, vi skal alltid 
følge Hans lover".  
 
Derfor det å tenke at dette livet er verdiløst, og at vi ikke trenger å adlyde guddommelige lover, er et 
selvbedrag.  
 
Merk at de som ikke nyter de hyggelige ting i denne verden, altså samfunnsvelstand, eller ikke prøver 
å nå dem, følger ikke Allahs lover. Det at en ikke prøver, resulterer i at han aldri oppnår dem heller. 
Det er for dette formålet at vi har en vakker proporsjonal tenkning i Koranen. Det er i form av 
”dua”. Koranen sier i Surah Al-Baqara følgende for rett levemåte av Momin.  
 

(2:201) 
 ِوِمْنُهم مَّن َيُقوُل َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر  

Vår Forsørger. Gi oss i denne verden hva som er godt og i det hinsidige hva som også er godt.  
 
Denne bønn (dua) av Momin gjør det klart at disse menneskene lengter ikke bare for lykksalighet i 
denne verden, men også å være beskyttet mot katastrofer i fremtiden. Dette er den riktige levemåten av 
Momin. Dersom levesett ikke samsvarer med det, er det ikke islam, men noe annet. Det er fordi 
resultatet av handlinger av Islam er prestisje og ære. Det er derfor Koranen i Surah al-Noor sier:  
 

(24:55) 
َف الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي اْلَأْرِض َآَما اْسَتْخَل 

َوَلُيَمكَِّننَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبدَِّلنَُّهم مِّن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا َيْعُبُدوَنِني َلا ُيْشِرُآوَن ِبي َشْيًئا 
  َوَمن َآَفَر َبْعَد َذِلَك َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن

Allah har lovet slike av dere som tror og som gjør det riktige, at Han vil for sikkert gjøre dem 
lykkelige på jorden, slik Han sørget dette for de som var før dem (eldre generasjoner)……  
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Dette verset fra Koranen gjør det helt klart at Allahs faste løfte er at en som har det dårlig, og ikke 
forsøker å fjerne det dårlige elementet fra sitt liv, vil også fortsette å ha det dårlig i fremtiden.  
 

15 Formål med Deen. 
Deen, altså Islam, kom for å effektivisere verdslige verdier. Effektivisering av disse verdiene gjør ens 
liv strømlinjeformet. Hvis verdslige verdier av en nasjon ikke er satt riktig, og de ikke prøver å sette de 
kaotiske forhold av menneskeheten rett, så forstår en godt at det hinsidige i denne nasjonen ikke er 
strømlinjeformet. Deen etablerer et samfunn, som skaper skjønnhet i menneskeliv.  
 
Menneskehetens historie utgjør tragisk lesning. Ved studie av menneskehistorien vil en serie av 
sekvenser dukke opp som handler om mangel på velstand, nedgang, sult, elendighet, og hvor det ene 
mennesket har vært jeger mens den andre byttet. Du vil lese om hvert individ og hver nasjon som har 
prøvd å vanære alle andre individer og nasjoner. Du vil finne en rekke mekanismer som brukes til 
dette formålet som feller og våpen av mange slag. Noen av disse fellene vil projisere samme illusjoner, 
noen i drakt av hellighet. Du vil se de mektige suge selve livsnerven ut av de svake. Du vil også se de 
kloke som lurer andre for å leve i luksus på deres hardt opptjente fortjeneste. Det finnes mange typer 
av disse "jegere". Du vet det godt. Men i hovedsak er det tre hovedkategorier: 

 Autokratiske styresett 
 Falsk religiøs presteskapet 
 Blodsugende system av kapitalismen. 

Deen setter en stopper for disse tre forbannelser, og etablerer et system, hvor intet menneske er 
underordnet noen andre, hvor ingen er avhengig an en annen. Deen etablerer et samfunn der alle 
vokser til å være det de har ansvar for å være. Feil samfunnsverdier ruinerer tusenvis av talentfulle 
oppblomstringer av menneskeheten til noe som er dårlig blomstret og dårlig utviklet. Men det er Deen 
som etablerer samfunnet, som utvikler de latente fakultetene hos den enkelte. Tenk hvilket stor 
revolusjon Deen fremmer i menneskeheten. Først av alt så etablerer Deen et samfunn i et stykke land 
på denne kloden, og dermed utvider den sine grenser til den omfatter hele menneskeheten. Dette fordi 
den eliminerer grusomhet fra overflaten av jorden, og etablerer ordning av rettferdighet og 
selvutvikling hvor en styrker opp sitt Selv. På denne måten er dens mål å innprente universelt brorskap 
hos hele menneskeheten. Dette er hva Deen ønsker å oppnå.  
 
For å forklare dette konseptet, har Allama Dr. Muhammad Iqbal, en poet, en filosof, og en 
verdenskjent forkjemper av Koranen, skrevet følgende til Maulana Hussaun Ahmed Madani, en 
religiøs lærd i India:  
 
Formålet med Muhammeds Nabuwwat er å etablere menneskeheten i en omfattende konkret form på 
grunnlag av guddommelig lov som Allah åpenbarte via Mohammads Nabuwwat. Med andre ord så 
kan det sies at i stedet for å akseptere ulike stammer, raser, klaner, trosbekjennelser og farger, må 
menneskeheten bli satt fri for alle slike urenheter, som får sine navn fra tid, rom, nasjon, rase, 
slektsforskning, land osv. . Og på denne måten denne "modellen av leire", altså mennesket, være gitt 
guddommelige ideologi som holder dem evig uavhengig av tid, sted og omstendigheter. Dette er status 
av Muhammed (fvmh), og dermed skal målet med den muslimske verden være å gjøre slutt på alt det 
overnevnte elendige.  
 

16  Islamsk samfunn. 
Dette er den Islam som Muhammed (fvmh) presenterte for verden. Han etablerte det som et system 
med hans enestående praktiske gjerninger. Gjennomgangen av "enestående praktiske gjerninger" er at 
budbringeren Muhammed (fvmh) pleide å presentere denne Deen til folk på basis av 
argumentasjon. Han (fvmh) sørget for å få folk til å forstå dens formål med det rasjonelle. Han (fvmh) 
pleide å besvare innvendinger av motstandere på sysler av kunnskap, visdom og intellekt. Han (fvmh) 
pleide å invitere folk til hans reflekterende tenkning. De som aksepterte det frivillig, fra kjernen av 
deres hjerter, pleide han å knytte til sin gruppe av mennesker. Dette var det som etablerte samfunnet av 
Deen.  
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Dette var det moderne samfunnet budbringeren utviklet. Dette samfunnet, i løpet av kort tid, brakte 
lyse og flotte resultater. Resultatet ga et levende bevis på sannheten deres til hele verden. Likeledes 
etableringen av Deen, utvidet dens grenser og verden så et system der ingen var underlagt noen andre, 
og heller ikke var avhengig. Der alle pleide å leve et liv i henhold til lover av Allah. Dette var den 
friheten som banet vei for utvikling av menneskelige potensialer som sørget for at mennesket 
marsjerte på høyere evolusjonære stadium av livet. Dette kalles effektivisering av det hinsidige. 
Verdenshistorien vil bekrefte at den muslimske verden satset stort på diverse vitenskapelige felt den 
første tiden etter etablering av Deen. De var ute etter å høste inn potensialer av naturen så 
menneskeheten kunne ha nytte av det.  
  
I systemet Deen, var det ingen oppfatning av monarki, kapitalismen, klosterliv eller presteskap. Tvert 
imot, attributtene for dette samfunnet var å vise respekt til mennesket, holde verdighet og ære, og 
opprettholde kriterium av status i samfunnet. I slike samfunn (i følgede, Hazrat Omar Farooque sine 
ord):  

 "Den mektigste var den svakeste til han ble tvunget til å bøte til den undertrykte" 
 "De svakeste blant de svake er de mektigste av de mektige til han får sin fratatt retten" 

Dette får oss til å konkludere at Islam er Deen, det vil si, et system av selve livet, som dekker følgende 
punkter 
 

1. Alle manglene ved den menneskelige fakultet blir gjort om og han utvikler sitt potensial til det 
optimale. 

2. Menneskeheten forblir trygg og sikker fra elendighet og ødeleggelse i livet. 
3. Menneskeheten fortsetter å stige opp til de høyere plan av dens evolusjonære stadier av livet. 
4. Mennesket forblir i fred og stemmes innenfra til å leve i fred. 
5. Mennesket marsjer fremover som pioner for å etablere fred og forsoning i verden. 
6. I livets reise, nyter mennesket en tur i perfekt harmoni med andre medlemmer av samfunnet 

og begår aldri noe som opphisser eller irriterer andre til å forstyrre balansen i samfunnet. 
 
Men alt dette kan bare være mulig når:  

 Mennesket gir seg etter fullstendig til Allahs lover, ikke bare med sinn, men også med sitt 
hjerte. 

 Mennesket utfører alt dette med optimal måtehold og perfekt balanse, som ikke lar noe 
ufullstendig ligge igjen. Ved å gjøre dette vil alle anstrengelser bære frukt, og ingen av hans 
handlinger vil gå til spille. 

 Balanse og andelen vil utvikle seg ikke bare i hans egen personlighet, men også i hele 
samfunnet. 

Dette er den eneste riktige banen i livet, som det har blitt sagt tydelig i følgende vers av Surah Ale-
Imran.  

(3:85) 
 َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اِإلْسَالِم ِديًنا َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن  

I motsetning til dette (Islam), om noen vedtar et annet levestil, vil han aldri oppnå samme resultater, 
og han vil bli en taper i det lange løp. 

  
Denne stilen, altså å leve etter Islam er det samme som å leve etter Koranen. Et annet vers i Surah 
Tahaa sier: 

(20:47) 
 .........اْلُهَدى اتََّبَع َمِن َعَلى َوالسََّلاُم

Og fred vil være for ham som følger Al Huda, Åpenbaringen. 
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17 Hva skjedde med islam Senere? 
 
Dette er den Islam som Allah har foreskrevet for mennesket som et livssystem. Hva skjedde med 
den? Hva gjorde denne nasjonen, den såkalte samling av muslimske, med islam? Med tid ignorerte de 
hver eneste aspekt av dette systemet og erstattet det med menneskeskapte religioner som monarki, 
kapitalismen, klosterlivet, presteskap som overtok fullstendig.  
 
Veldig kort fortalt, kan det sies at hvert element, som islam kom for å opprette, en etter en banet vei 
tilbake inn i den. Dette ble forårsaket av de som var ved makt i regjeringens maskineri og islam ble 
forvandlet til religion. Denne religionen ble en samling av noen teoretiske oppfatninger og en røre av 
tradisjoner. Deretter startet diskusjoner om tro. Disse diskusjonene omfattet følgende temaer (og 
forskjellene på disse spørsmålene ledet vei til krangler.)  

 Er Menneskets sjel, i ekte forstand Allahs sjel eller atskilt fra Ham? 
 Er Allahs attributter gamle eller nye? 
 Er Koranen opprettet eller åpenbart? 
 Kan Gud har tenkt mot hans egne intensjoner eller ikke? 
 Er menneskene skaperne av sine egne gjerninger eller ikke? 
 Kan Gud fortelle en løgn eller ikke? 
 Vil folk i himmelen se Gud eller ikke? 
 Er Allah kvalifisert til å redusere velsignelsen av folket av Himmelen og straffe folket i 

helvete? 
 Har tro økning eller reduksjon? 
 Har belønning og Sawaab grunn på et ønske fra Gud eller på gjerninger av mennesket? 
 Hva er lengden og bredden av Hauz-e-Kauser? 
 Hva er volumet av "kopper" på himmelen? 
 Hva er lengden av druegrener i Paradiset? 

Dette var diskusjoner om tro, og deretter startet den faglige problemstillinger. Disse inkluderte:  

 Lik lengde på Miswak skaper hemoroider. 
 Tygging av Miswak gjør mennesket blind. 
 Hvor mye vann av brønnen skal dreneres ut om et stykke av halen til en mus faller i det? 
 Er urinen til musen hellig eller ikke? 
 Skulle svin som faller i salt-gruva og bli til salt, være spiselig eller ikke? 
 Er salg av slave jentes morsmelk rettferdig eller ikke? 
 Hvor mange skåler med vann blir brukt til å ta Ghusal (bad). 
 I hvilken grad bør hendene komme i Masah av hodet? 
 Blir bønn godkjent om en gjør feil i uttalelsen av Zaad og zuaie, zuaie og Saad, Tey og tuaie 

og tay? (Arabiske alfabet) 

Dette var utstedt av overtro, teoretisk i sin natur og meningsløst i omfang som bortkastede resurser 
landets energi, tid og penger. Og nasjonen er fortsatt fanget i disse teoretiske problemene. I dag er 
disse hemninger av teoretiske problemstillinger navngitt som "service til Deen" og "stor jihad i 
tjenesten av Deen".  
 
Bare tenk over situasjonen som råder i dag og i forhold til hva islam var da den ble presentert. Men det 
er ingenting å bekymre seg for. Vi har Koranen med oss i dag. Vi kan arbeide for å etablere Deen som 
et system av livet igjen. Da kan vi oppnå storhet som muslimer oppnådde den gang. Alt vi trenger å 
gjøre er å fokusere på studie av koranen og forstå dens riktige budskap før vi endelig begynner å leve 
etter Allahs lover. Islam er ikke en religion som arves, men en levestil som må adopteres. 
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