TROEN PÅ ALLAHS BØGER
Vi tror på, at Allah åbenbarede Bøger til Sine Sendebude som bevis for menneskeheden og
som en retledning til dem, der handler godt. De (sendebudene) rensede og lærte dem
(menneskene) visdom igennem disse Bøger.
Vi tror på, at Allah sendte en Bog ned til alle Sine sendebude, fordi Han siger:

”Vi har visselig sendt Vore sendebude med klare tegn og Vi har nedsendt sammen med dem
Bogen og Vægten, for at folk må opretholde retfærdigheden.”
(57:25)

KENDTE BØGER
Blandt disse bøger kender vi følgende:
1. Toraen som blev åbenbaret til Moses, fred være med ham. Det er den største blandt
Israelitternes bøger.

”Vi har visselig åbenbaret Toraen, hvori der var retledning og lys. Dermed har Profeterne, som
underkastede sig, dømt Jøderne, rabbierne og de lærde, fordi det var dem pålagt, at bevare
Allahs bog og de var vidner dertil.”
(5:44)

2. Evangeliet som Allah åbenbarede for Jesus, fred være med ham. Det er en bekræftelse
på Toraen og et supplement til den.

”Og Vi gav ham Evangeliet, i hvilken der er retledning og lys og en bekræftelse af Toraen, der
var før den, og en retledning og formaning for de gudfrygtige.”
(5:46)

”og for at tillade jer noget af det, som var jer forbudt.”
(3:50)

3. Salmerne som Allah gav David, fred være med ham.
4. Abraham- og Moses’ Tavler, fred være med dem.
5. Den Strålende Qur´an som blev åbenbaret til Hans Profet Muhammad, Profeternes
Segl, må Allahs velsignelser og fred være med ham. Det er

”en retledning for menneskeheden og med klare beviser på retledningen og sondringen mellem
sandt og falskt.”
(2:185)

1

QUR´ANEN BESKYTTET MOD ÆNDRING
Qur´anen

”bekræfter skriften, der kom før den og er en vægter over den.”
(5:48)

har således ophævet alle tidligere Bøger med Qur´anen. Allah har også garanteret dens
beskyttelse mod enhver form for ondsindet forfalskning og forvrængning.

”Sandelig, Vi har selv åbenbaret Formaningen og Vi vil visselig Selv bevare Den.”
(15:9)

Det er fordi, at Qur´anen er et bevis mod menneskeheden indtil Dommedag.

TIDLIGERE SKRIFTER ÆNDRET
De tidligere skrifter var bestemt for en begrænset periode, som ophørte med åbenbaringen
af det, der ophævede dem og afslørede hvilken forvrængninger og ændringer, der var
blevet lavet i dem. Det er grunden til, at de ikke blev beskyttet mod forfalskning. De var
udsat for forvrængninger, tilføjelser og udeladelser.

”Blandt Jøderne er der nogle, som flytter ordene fra deres (rette) plads.”
(4:46)

”Ve over dem, der skriver Bogen med deres egne hænder og så siger: Dette er fra Allah – for at
sælge det for en ringe pris. Ve derfor over dem, for hvad deres hænder har skrevet, og ve over
dem, for hvad de har tjent.”
(2:79)

”Sig: Hvem åbenbarede Bogen som Moses bragte som et lys og en retledning for folk? I
nedskriver det på papir ark idet I viser nogle af dem (ordene) og skjuler meget.”
(6:91)

”Og der er visselig blandt dem en del, som fordrejer Bogen med deres tunger, for at I skal tro, at
det er fra Bogen, men det er ikke fra Bogen. Og de siger: Dette er fra Allah – men det er ikke fra
Allah, og de siger en løgn om Allah, og de ved det. Det sømmer sig ikke for et menneske, til
hvem Allah har givet Bogen, visdommen og profetskabet at sige til folk:
Tilbed mig i stedet for Allah.”
(3:78-79)

”O I Skriftens Folk! Nu er vort sendebud kommet til jer for at gøre klart for jer meget af det,
som I har skjult af Skriften, og for at tilgive meget. Der er sandelig kommet til jer fra Allah et
lys og en klar Bog, hvormed Allah leder den, der søger Hans velbehag til fred, og Han fører dem
ud af mørket ind i lyset efter Sin Vilje.”
(5:15-16)
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QUR´ANEN OG SUNNAH
Vi ved helt sikkert at det, der er åbenbaret i Allahs Bog og Profetens overleveringer er
sandheden. De indeholder ingen modsigelser:

”Vil de da ikke tænke over Qur´anen? Og hvis den havde været fra nogen anden end Allah, så
havde de visselig fundet mangen modsigelse i den.”
(4:82)

Modsigelser i udsagn forfalsker dem, og dette kan umuligt findes i de udsagn, som er
åbenbaret fra Allah og udtalt af Profeten, må Allahs velsignelser og fred være med ham.
Enhver der påstår, at der er modsigelse i Qur´anen, Profetens overleveringer eller mellem
de to, må have en ond hensigt og et vildledt hjerte. Han/hun bør angre og opgive sin synd.
Hvis der findes nogle, som bilder sig ind, at der er modsigelser i Qur´anen, Profetens
overleveringer eller mellem disse to, så må dette være et udslag af hans mangel på viden,
utilstrækkelige forståelse og mangel på dybsindig tænkning. Derfor bør han søge efter
viden og gøre sit bedste til at reflektere, indtil sandheden står klar for ham. Hvis
sandheden ikke står klar for ham efter alle disse bestræbelser, bør han overlade hele sagen
til Den, der ved det og bør droppe sin indbildning og sige ligesom de, der har sikker viden
siger:

”Vi tror på det, alt er fra vores Herre.”
(3:7)

Han må vide, at der hverken findes modsigelser eller uenigheder i Qur´anen, Sunnah eller
mellem de to.
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