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¢
ۚcإِن< ٱلل<َه َوَمَلــٰـآئَِكَتُهۥ ُيَصل̂وَن َعَلى ٱلن<ِبى

َيــٰٓـاĜيَها ٱل<ِذيَن َءاَمُنو۟ا َصل̂و۟ا َعَلْيِه َوَسلcُموا َتْسِليًم۟ا 
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)

اـم اَنكـ$ ا+مـَحــُمَ ٌد ا+ـب$ آ ٍدۢحـَ ر4ـمَ ن اجـ4 َوكـِـلَ ْم ــٰــلُ ر$كـَ ن ٱسـِ وَل َولــلُ اخـ$ِه َمـتَ َ
ــنٱ ـــيـِب$ل َو4ۧ ٱكـــَنۗ اَن ــلَ ُهل ل4كـِـب$ ْىٍءشـُ مــِلَعـَ ـي ا ــٰٓـا+ـيًۭ ــيَ Uٱهـ ا ِذـلَ َءاـي$ و۟اـنَمـَن ُ

ٱكـٱْذ ُرو۟ا ِذلــلُ اكـ$َه ًرۭ َوـيـِثَكـْ  ا وُهحـ4ـبَسـًرۭ َوا+كــُبُ َرًةۭ ـيِصـْ ٱهـًلا َو $ِذىـلُ
ىـلَصــُي َوكــْيـَلَعـ4 ْم ــٰٓــلَمـُ ُهۥـتَكــِئَ ِرخــُيِـلُ مكـَجـْ ٱمـُ َن إِمـُـلUـلظـ4 ٱـلــِٰت ى ــنَ وِرۚل U
ْؤمـْـلِٱـبَاَنكـَو َرـيـِنـِمُ ـيمـِحـَن ا ْمـهـُت$ـيِحــَتًۭ ْوَمـيُ ْوـقـْلـَيَ َوا+سـَُهۥـنَ َلاٌمۭۚ د$ـعَ ْمـهَـلَ ُ
اجـا+ ًرۭ يــمَِركـْ ا ــٰٓـا+ـيًۭ ٱـهUـيَ ا إِـب$لــنَ Uا+ْرـنِى آ ــٰـَكـنـْلَســ$ َوـهــٰـشـَ ا ًدۭ َوشــَبـُمِ ا ًرۭ اـيَِذـن4 ًرۭ

ا  ِنيًرۭ Uا م ْذنِِهۦ َوِسَراًجۭ  َوَداِعًيا إِلَى ٱلل$ِه بِٕاِ
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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ِ اGْرـنإ آ ــٰـَكـنْلـَسـ< ــٰشـَ َوهـَ ا ًدۭ َوشــَبُمـِ ا ًرۭ cِذـن ـيَ ا ْؤـتcـلًرۭ و۟اـنِمـُ ٱـبُ لـِ َوَرـل ِه وسـ< ِهۦـلُ ِ
َوـعُـتَو ُروُه cز َوـتَ َوـقُ ُروُه cـبَسـُـتcوُهحـ َواGكــُبُ َرًةۭ ٱـيِصـْ إِن<  اـبـُيَنـي<ِذـلًلا وـعِـيَ ََكـنُ
امـ<ـنإِ اـبـُيَ ٱـعِـيَ وَن ٱـي<َهلــلُ ُد اGـف<ِهلــلَ ْوَق ِدـيَ ۚـيهـْ ْم نمــَفِ َثكـ<ـنَ ٕاِـفَ امـ<ـنَ ُثـنكــَيَ ُ

ىٰلـَعـ َوسـْفـَنـَ ۖ ِهۦ اGْومـِ ْن ىٰفـَ امـِبـَ ــٰـعـَ َدهـَ ٱيـَلـَعـَ ُه لـْ َهـل ْؤيـَسـَفـ< اGيـِتـُ ًراجـِه ْ
ا  َعِظيًمۭ

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)

َوَمآ اGْرَسْلَنــٰـَك إِل<ا َرْحَمًةۭ لcْلَعــٰـَلِميَن 
Vi har sänt dig som en barmhärtighet till alla världar.

(Al-Anbiya 21:107)

َرمــِبَفـ ا ٍةۢمـْحـَ ٱمـَ َن cلـ ِهـل َوهـَـلَتـنِـل< ۖ ْم ْوـلُ اظـَفـَتـنُكـَ ٱـيِلـَغـ� ِبلـَقـْـلَظ ْ
و۟اضـَـنفـَلٱ ْنمـ^ ْوحـِ ۖـلَ ٱـفَِك ُفعـَ َوٱهــْنَعـْ ْم ْرفـْغــَتْسـُ َوهـَـلِ ْم اِوْرشـُ ْمهـَ ىـفُ ِ

َذا َعَزْمَت َفَتَوك<ْل َعَلى ٱلل<ِه ۚ إِن< ٱلل<َه ُيِح̂ب ٱلُْمَتَوكcِليَن  Gْمِر ۖ َفٕاِ ٱْلا
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) 

ْدقـَـل آَءجـَ َركـَ ْم وٌلۭسـُ اGمـُ ْن cفـ ْمكـِسـُـن ِزعـُ ِهـيَلـَعـٌزـيَ امـْ ْمـتـِنَعـَ ِرحـ^ ٌصـيَ
ْؤـمْـلِٱـبُمكــْيـَلـَع ر<ـيـِنـِمُ َرُءوٌفۭ ـيِحـَن َوـتَٕاِنـفٌمۭ ْلـقـَف<ْو۟اـلَ ٱـبْسـَحـُ ٓلــلَِى َلا <ُه

إِلَــَٰه إِل<ا ُهَو ۖ َعَلْيِه َتَوك<ْلُت ۖ َوُهَو َر̂ب ٱلَْعْرِش ٱلَْعِظيِم 
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)

اGْرـمَو آ اـنـْلَسـَ نـمَ ِرـلـْبـَقِ إِل<ا اًلۭاجـَِك إِحـ^وـنَ ٓى ۚهــْيَـلِ ْم ـGســَفِ اGـلْ ٓو۟ا ٱهـُ َل ِركـذcـلْ ْ
ــتُكـإِن َلان ْم مــَلْعــَتُ وَن ٱـبُ َوٱـنcـيـَبْـلِ ــٰـِت َواGـب̂زـلَ ۗ ِر إِـنْـلَزـنُ آ ٱـيَـلَ َك َركـذcـلْ ْ

َل إِلَْيِهْم َولََعل<ُهْم َيَتَفك<ُروَن  cَن لِلن<اِس َما نُزcلُِتَبي
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)

ْلـق ــٰٓـاGـيُ ٱهــ̂يَ ا ــنَ إِل اُس َرـن< ٱسـcى وُل ــلُ إِل ِه ْمكــْيَـل< ٱـيعـِمـَجـُ ا ُهۥـل<ِذىـلً ُكـلُمـَ ْ
إِـم<ـلسـٱ ٓ َلا ۖ Gْرِض َوٱْلا ــٰـَواِت إِل<اـلَ َوـهَــٰـَه َوحــُيُ ِىۦ ۖـيـِمـُيْ ـGاـفُت <ِهلــلِٱـبُو۟اـنـِمَ

وسـَوَر ٱـلُ �ـب<لــنِِه ٱْلا cٱـمِى cى cْؤـي<ِذىـل ُنـمُ َولــلِٱـبِ ــٰـمــِلَكـ<ِه َوٱـتَ وُهـعـِب<ـتِِهۦ ْمكـ<ـلـَعَـلُ ُ
َتْهَتُدوَن 

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)
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Hans tecken och underverk
(välsignelser och fred vare med honom)

َن ٱلَْمَثانِى َوٱلُْقْرَءاَن ٱلَْعِظيَم  cا م َولََقْد َءاَتْيَنــٰـَك َسْبًعۭ
Vi har gett dig [Al-Fatiha's] sju [verser] att ständigt upprepa,
och Koranen i all dess storslagna skönhet. (Al-Hijr 15:87)

ا  ا ̂مِبيًنۭ إِن<ا َفَتْحَنا لََك َفْتًحۭ
Vi har öppnat vägen till seger för dig. (Al-Fath 48:1)

َوَرَفْعَنا لََك ِذْكَرَك 
Och Vi har upphöjt och hedrat ditt namn

(Al-Inshirah 94:4)

�ولَىٰ  َولَْلَءاِخَرُة َخْيٌرۭ ل<َك ِمَن ٱْلا
َولََسْوَف ُيْعِطيَك َر̂بَك َفَتْرَضىٰ 

[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)

 إِن<آ اGْعَطْيَنــٰـَك ٱلَْكْوَثَر 
 Vi har givit dig al-Kauthar.

(Al-Kauthar 108:1)
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اَعُة َوٱنَشق< ٱلَْقَمُر   ٱْقَتَرَبِت ٱلس<
Timmen närmar sig och månen har rämnat!

(Al-Qamar 54:01)

َن ٱلَْمْسِجِد ٱلَْحَراِم إِلَى cا م ُسْبَحــٰـَن ٱل<ِذٓى اGْسَرٰى بَِعْبِدِهۦ لَْيًلۭ
<ُهۥ ُهَو Gْقَصا ٱل<ِذى َبــٰـَرْكَنا َحْولَُهۥ لُِنِرَيُهۥ ِمْن َءاَيــٰـِتَنآ ۚ إِن ٱلَْمْسِجِد ٱْلا

ِميُع ٱلَْبِصيُر  ٱلس<
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
إَِذاجـ<لــنَوٱ ِم هـْ َوٰى اـمَ ل<ضـَ اصـَ َوكــُبِحـَ ْم اـمُ َوغـَ  َوٰى اـمَ ُقـنطــَيَ ِ
ٱعـ ِن إِْنهـْـلَ  َوٰى َوهـَ إِل<ا َو ٌىۭحـُ وـيْ ىٰحـُ ُهۥمـ<ـلَعـَ ِدشـَ ٱـيَ َوٰىقـْـلُد ُ

ُذو ٍةۢـم ر< َوـتْسـَٱـفِ  َوٰى َوـهَ �ـبُ Gـفِٱْلا ٱْلا ـلـْعُِق َدـثَىٰ َدـتـَفَاـنُم< ـلَ <ىٰ
اَنكــَف ْوـقَاَبـقَ اGْدـيَسـَ اGْو ِن ـنْ إِحـَاGْوـفَىٰ ىٰٓ ِدِهۦـبـَعَىٰـلَ اGْوـمْ آ حـَ ىٰ َ
امـ ٱكـَ َذَب َؤاُدفـْـلَ اGمـُ  َراGٰى ا ــٰـُرومــُتـَفَ ُهۥـنَ ىٰـلَعـَ امـَ َوـيَ  َرٰى ْدقـَـلَ َ

ْزـنَرَءاُه ا�ـلَ ًة خـَ َرٰى ٱسـَدـنِعـْ ْدَرِة ـهَنــتُمـْـلِ ىٰ اهـَدـنِعـَ ٱـنَجـَ ُة أَْوٰىمـْـل< َ
إِْذ ٱشــْغـَي ى ْدَرَةـلسـَ cاـم شــْغـَيَ ىٰ ٱـمَ َزاَغ ا َوصــَبْـلَ ُر اـمَ ـغَطـَ ىٰ َ

لََقْد َراGٰى ِمْن َءاَيــٰـِت َربcِه ٱلُْكْبَرٰىٓ 
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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ٓن ۚ َوٱلَْقَلِم َوَما َيْسُطُروَن  َمآ اGنَت بِِنْعَمِة َربcَك بَِمْجُنوٍنۢ 
Gْجًرا َغْيَر َمْمُنوٍنۢ   َوإِن<َك لََعَلىٰ ُخلٍُق َعِظيٍمۢ  َوإِن< لََك َلا

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 )

ا�ـف َلآ ُمســْقَ ٱـنُخـْـلِٱـبِ  ٱجـْـل<ِس َواِر َوٱـنُكـْـلَ  إَِذاـي<ـل<ِس ِل ـعْسـَعـْ َس َ
إَِذاـب^ـلصـَوٱ ِح إِفــَنـَتْ  َس ُهۥـن< َرقـَـل< ْوُل وٍلۢسـَ ِركـُ ِذىـيَ  ٍةـقٍمۢ و< َدـنِعـُ

ٱ ْرِشعــْلــِذى يــِكــَمــَ اٍعۢطــ̂مــٍنۢ اGثــَ م< َويــِمــَ  امــٍنۢ اصــَ مكــُبــِحــَ ُ
َوـنْجـَمـِـب  وٍنۢ َرَءاُهقـَـلُ ْد �ـبَ ٱْلا ٱـفِ ِق َوـيـِبُمـْـلُ  امـِن َوهـَ ٱـلَعـُ ى ِبـيَغـْـلَ ْ
َوـيـِنَضـِـب  امـٍنۢ َوهـَ ْوِلقـِـبُ ر<طــْيَشـَ ــٰـٍنۢ ـيِجـَ اGـفٍمۢ َنـيَ ْذـتْ وَنـبَهـَ ُ

ِذهـإِْن إِل<ا َو ٌرۭكـُ ــٰــعـْلcـلْ نمـِـلَنـيِمــَلَ آَءشـَ اGنـنكــِمَ ْم َوَمـيـِقـَتْســَيُ اـم َ
    َتَشآُءوَن إِل<آ اGن َيَشآَء ٱلل<ُه َر̂ب ٱلَْعــٰـَلِميَن 

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)

اGْرمـَو آ اـنـْلَسـَ ر<مـَ ن إِل<اسـِ وٍل اَعطــُيِـلُ ٱـبَ ْذِن ٕاِ ــلِ َول ۚ ِه اGـل< ْو إِذهـ<ـنَ ْم ٓو۟امــَل<ظـُ ُ
Gْمـهَسـُنــفا آُءوَكجـُ ٱـفـْغـَتْسـَٱـفَ ُرو۟ا َوٱلــلَ َرـفـْغـَتْسـ<َه ٱـهَـلَ ُم وُلسـر<ـلُ ٱجـََوـلُ ُدو۟ا <َهلــلَ
اـت و< ر<ـبَ ا ـيمـِحـًۭ ا َوَرـفًۭ َلاـبََلا ْؤـيcَك وَكمـcكـَحــُي<ىٰـتَحـُوَنـنـِمُ اـيمــِفُ َرجـَشـَ َ
ْمهــَنـْيـَب َلاـثُ م< ُدو۟اجــَيُ اGـفِ ٓى فـِ ْمهـِسـُـن َرحـِ اجـَ امـcمـًۭ َوـيَضــَق< َت و۟امـcـلَســُيْ ُ

ا  َتْسِليًمۭ
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.

إِنقـ ْل ــتُكـُ ْمن ٱـبِحـُـتُ وَن لـ^ َهـل ٱفـ< وعــِب<ـتَ ىـنُ ٱكــْبـِبْحــُيِ ُم لـُ َوـل ُه ْرفـْغــَي< ْمكـَـلِ ُ
وـنُذ َوٱكــَبُ ۗ ْم لـُ ُهـل ر<فـَغـ< وٌرۭ ـيِحـُ اGقـٌمۭ ْل عـِطـُ ٱـي و۟ا لـُ َوٱـل َه ۖسـر<ـل< وَل ٕاِنفـُ َ

َتَول<ْو۟ا َفٕاِن< ٱلل<َه َلا ُيِح̂ب ٱلَْكــٰـِفِريَن  
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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إِنـق َءاكـُْل اَن آُؤـبَ َواGكـَ آُؤـنـْبُْم َوإِكـَ ٰخـُْم َو ٰكـُـنْ َواGْزَو ْم َوكـُجـُ ْم ْمكـُـتَرـيِشــَعُ ُ
Gٱـمَوا ٌٰل َو َرـتـْقْ وـمـُتـْفَ َوـهُ ا ــٰـَرٌةۭجـِـتَ ْوَنشـْخــَتَ اَدسـَكـَ َوـهَ ا ــٰـســَمَ ْرـتُِنكـَ ْوضـَ آـهَـنَ َ
Gإِحـا ب< ٱـمُمكــْيَـلَ َن cَوَرلــل وسـ<ِه َوـلُ اٍدۢـهِجـِِهۦ َرـتـَفِِهۦيــلـِبَسـِىـفَ و۟اصـ<ـبَ <ىٰـتَحـُ

َيأْتَِى ٱلل<ُه بِاGْمِرِهۦ ۗ َوٱلل<ُه َلا َيْهِدى ٱلَْقْوَم ٱلَْفــٰـِسِقيَن 
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 ُيِطِع ٱلر<ُسوَل َفَقْد اGَطاَع ٱلل<َه ۖ
ا  َوَمن َتَول<ىٰ َفَمآ اGْرَسْلَنــٰـَك َعَلْيِهْم َحِفيًظۭ

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
ٱن<ُهللٱ ۚم<لسُوُر Gْرِض َوٱْلا ــٰـَواِت ٰوٍةۢكْشِمَكُوِرِهۦنَُلثَمَ ايهِفَ ۖبْصِمَ اٌح َ
اُحـبْصـِمـْـلٱ ُزـفَ ى اجـِ ٱجـَ ۖ ٍة اجـ̂زـلَ ُةجـَ اGكـَ اهـ<ـنَ ْوكـَ ُدرcىaۭكـَ ٌبۭ وـيَ ُدـقُ نمـَ ِ

َرٍةۢجـَشـ ــٰـَرـبـ̂مَ َزكـَ ٍةۢ ل<اـنُوـتـْيَ ْرشـٍَةۢ َوَلاـيـِقَ ٍةۢ ْرـغ< ٍةۢـيِـبَ َزكــَي< اُد اـهـُتـْيَ َوضــُيَ ٓىُء َْوـلِ
ْمـل ُهسـَسـْمــَتَ ۚـنْ اٌرۭ وٌرـنَ ىٰلـَعـ^ ۗـنَ وٍرۢ ٱهــَيُ ِدى لـْ ُهـل وِرِهۦنـِـل< نمـُ ۚشــَيَ آُء َ

Gْمَثــٰـَل لِلن<اِس ۗ َوٱلل<ُه بُِكلc َشْىٍء َعِليٌمۭ  َوَيْضِرُب ٱلل<ُه ٱْلا
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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