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For sikkert, mellom himmel og jord, finnes det tegn til dem som trur.

HVEM ER ULAMA (DE LÆRDE)
Hva er kunnskap i følge Koranen og hvem er de kunnskapsrike?
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FORORD
Den Koranske filosof og forsker, og grunnlegger av Tulo-e-Islam bevegelsen,
Allama Ghulam Ahmad Parwez var en filosof og forsker av Koranen, og grunnleggeren av bevegelsen
Tolu-e-Islam. Han skrev en artikkel med tittel "Ulama kaun hain?" på urdu i 1960. Det ble godt
mottatt av intelligentsiaen, men det viste seg å være en bitter pille til det muslimske prestestyret.
Artikkelen er hentet fra en bok ved navn "Saleem ke naam khutoot" (Brev til Saleem).
Denne skriften er basert på brev nr 30 fra volum 3 av denne boken. Originalskriften er skrevet på slik
måte at Saleem blir snakket til, men denne formen har blitt omgjort i denne oversettelsen. Betydningen
av faget nødvendiggjort gjengivelse av denne svært akademiske skriften nå til norsk.
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HVEM ER ULAMA (DE LÆRDE) ?
Det regjerer ingen tvil i denne sannheten at kunnskap er menneskehetens respekt og ære. Men
spørsmålet er; hva defineres som kunnskap og hvem er dermed den kunnskapsrike (alim). Svar på
dette grunnleggende spørsmålet er forklart meget detaljert i Koranen. Før vi går i detaljer rundt dette,
er det greit å ha litt forhåndskunnskap.
I kunnskapens verden, holder de eldre greske filosofer en høy plass. Sannheten er at den verden vi
lever i og kjenner til, er basert på ideologier fra den gamle Hellas. Blant dens filosofer vil vi finne
navn som Socrates som patriarken, og Platon som grunnleggeren og kommentator av akademiet rundt
tanker. Socrates mener at kun naturen, og ikke mennesket, er verdt å bli studert, mens Platon forkaster
ideen om en fysisk eksisterende verden. Platon mener at universet, som virker så konkret, egentlig
ikke har noe eksistens.
Den virkelige verden er den av ideer og tanker. Denne verden av ideer og tanker, reflekterer den
virkelige verden. Så uansett hva slags viten vi klarer å samle til oss, er ut i fra vårt eget perspektiv og
ikke virkelig. Den virkelige viten er dermed den som vi prosjekterer via visuell sammensetning, og
ikke via vår perspektiv av logikk.

MYSTERIESISME
Byggverket av den greske mystisisme er dermed basert på filosofien av Platon. Den samme
tankegangen nådde til India i form av Vendatisme (en form av Hinduisme). I følge den hindu
tankegangen, så er denne materialistiske verden en illusjon. Dette er en drøm av guden Brahma hvor
alt går slik han har tenkt seg. Verden er dermed som en teaterforestilling hvor ingenting er ekte, men
heller en imitasjon av det ekte. Verken en konge er egentlig en konge, eller en slave er en slave, eller
et fjell er et fjell, eller et hav er et hav. Alt dette er en optisk illusjon. Det er nettopp derfor, at i hindu
religionen blir Gud referert til som "Nut-Raajan", det vil si, "konge av skuespill".
På denne måten danner de dessverre et negativt bilde rundt konseptet av Gud. De som ønsker å forbli
religiøse og dyrker Gud, begynner å danne et negativt bilde til denne verden. Det vil også finnes sånne
som begynner å se på Gud som en useriøs skikkelse som skapte verden, men bare ser på alt som skjer,
uten å ta hånd om ting, spesielt når noe går galt.
Det er nettopp denne tankegangen som kom til muslimer når de støtte på folk av denne tru i Persia.
Dette resulterte i at, som tiden gikk, begynte folk å adoptere denne tankegangen og fikk det rene
konseptet av Gud forgiftet på en slik måte at enhver aspekt av deres liv ble påvirket. Hele grunnlaget
av mystisisme er strukturert på dette fundamentet.

KORANENS UTFORDNING
Før Koranens tid, trudde folk på denne teorien at kreasjon av verden egentlig aldri skjedde, men var en
illusjon basert på fantasi. Så dette sier seg selv at om når en ikke ser på verden som et virkelig sted,
hvordan kan mann dermed ha noe ønske etter å søke dens kunnskap? Da blir ikke denne kunnskap
ønskelig lenger. Koranen kom og brøt menneskeheten ut av denne tankegangens fengsel, nøyaktig slik
som den også avslørte enhver annen gal ideologi. Koranen kunngjorde sannheten rundt emner som var
forvirrende på grunn av mysterieisme og Vedantisme.
(38:27)

ِ ِ وﻣﺎ ﺧﻠَ ْﻘﻨﺎ اﻟ ﱠﺴﻤﺎء و ْاﻷَرض وﻣﺎ ﺑـﻴـﻨـﻬﻤﺎ ﺑ
ِ ﱢﱠ
ِﱠ
ﻳﻦ آَﻓَـ ُﺮوا ِﻣ َﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر
َ ﺎﻃ ًﻼ ذَﻟ
َ َ ُ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
َ ﻳﻦ آَﻓَـ ُﺮوا ﻓَـ َﻮﻳْ ٌﻞ ﻟﻠﺬ
َ ﻚ ﻇَ ﱡﻦ اﻟﺬ

Vi har ikke skapt himmel og jord og det som er imellom dem, uten grunn. Dette er de vantros mening.
Men ve over de vantro, for ilden skyld!
De som dermed benekter en slik realitet og påstår at verden er fiktiv og hatefull, kan ikke møte et
annet resultat enn at alle deres handlinger, etter alt de streber etter, vil være bortkastet.
Dermed har Koranen rettet opp alle gale konsepter som herjet gjennom århundrer, med åpenbaring av
et enkelt vers. Reflekter over hva Koranen kaller folk som har slike negative meninger om verden og
dens eksistens uten hensikt. Slike folk har blitt referert til som Kaafir, det vil si "de vantro". Dette
klargjør grensen og forskjellen mellom en troende og en vantro. Dette verset snakker om en stor
historisk realitet om at folk som har et slikt synspunkt om verden, gjør den om til en verden som
brenner i ilden av uvitenhet, krig, sosial- og økonomisk kollaps, mangel på utvikling, hat osv. Slike
negative synspunkter skaper klostersamfunn som blir kalt Vedantisme og Tasawwuf (mysterieisme).
En bør vurdere verdenshistorie og se på nasjoner som var eller er opptatt av denne ideologien og hva
slags resultat disse nasjoner møter. Resultatet har alltid vært den samme, og det er at slike nasjoner til
slutt, alltid ender opp med å brenne de grønne grener av menneskeheten til aske. Koranen kom dermed
med direkte utfordring til slike folk som baserte sine nasjoner på denne ideologien av at universets
eksistens ikke har noe hensikt. Deretter kom denne muntre meldingen i Koranen.
(29:44)

ِ
ﺎﳊَ ﱢﻖ
ْ ِض ﺑ
َ  َﺧﻠَ َﻖ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟ ﱠﺴ َﻤ َﺎوات َو ْاﻷ َْر...

Allah skapte himmel og jord i sannhet …
I alt det Allah har skapt, finnes det bevis på intelligent hensikt fordi forskjellige kreasjoner jobber i
samsekvens på helt unike og utenkelige måter til å utføre en større hensikt. All skapelse bevitner en
guddommelig system som gir næring på en slik måte at alle behov er tilfredsstilt og alle høye og sanne
aspirasjoner fullfylt. Alt i denne skapelsen gir signaler til en søkende person som ønsker å finne
sannheten av ting. Fakta er at Allah har skapt hele universet som et speilbilde av sannhet. Denne
kreasjonen er for konstruktive resultater og ikke destruktive endinger.
(29:44)

ِ
ِِ
ﲔ
َ إِ ﱠن ِﰲ َذﻟ
َ ﻚ َﻵﻳَﺔً ﻟﱢْﻠ ُﻤ ْﺆﻣﻨ

Sannelig så finnes det tegn i det for de som ønsker å tro.
I den overnevnte åpenbaringen av Koranen ligger det et klart signal av kunnskap og bevissthet til de
som ønsker å tru på den sanne verden. Legg merke til hvordan folk som ikke trudde på dette univers til
å være sann, ble referert til som vantro i verset beskrevet lenger oppe. Derimot, i vers 29:44 blir folk
som mener at universet er skapt til en hensikt, blitt referert til som troende. Dermed er det lett å se
hvordan Koranen bekrefter og klargjør selv det den hevder.

De som skulle mene at Gud har skapt dette universet og verden i den, for sin egen underholdning, sier
Koranen følgende til...
(21:16)

ِ
ﲔ
َ ِض َوَﻣﺎ ﺑـَْﻴـﻨَـ ُﻬ َﻤﺎ َﻻﻋﺒ
َ َوَﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء َو ْاﻷ َْر

Vi skapte ikke himmel og jord og det som er i mellom dem for moro skyld.
Dermed er den Hindu ideologien av "Leela" oppfordret. I følge denne ideologien har Gud skapt denne
verden for sin egen underholdning hvor han ser på alt som skjer men velger å ikke gripe inn, men
innimellom kan Han gjøre nettopp det når noen klarer å be nok. Dermed blir Guds inngrep, eller
mirakler, utført. Koranen er som sagt imot denne ideologien og sier at verden er en del av et mye
større program. Verden er ikke skapt for underholdning og våre liv er ikke en del av noe skuespill.
Verden er sann og dermed basert på sannheten. Så nå kommer det vesentlige spørsmålet om Koranen
bare ønsker at vi aksepterer denne forklaringen sånn uten videre, eller ligger det noe invitasjon mot
dette basert på kunnskap og praktiske bevis? Svaret er at Koranen kommer ikke med en påstand
utenom å fremlegge støttende bevis basert på kunnskap, og oppfordrer alle til å akseptere sannheten
etter nøye refleksjon og innsikt. I denne sammenheng sier Koranen følgende;
(10:5)

ِ
ِْ ﻫﻮ اﻟﱠ ِﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﺸﱠﻤﺲ ِﺿﻴﺎء واﻟْ َﻘﻤﺮ ﻧُﻮرا وﻗَﺪﱠرﻩ ﻣﻨَﺎ ِزَل ﻟِﺘَـﻌﻠَﻤﻮاْ ﻋ َﺪد اﻟ ﱢﺴﻨِﲔ و
ﺎﳊَ ﱢﻖ
ْ ِﻚ إِﻻﱠ ﺑ
َ ﺎب َﻣﺎ َﺧﻠَ َﻖ اﻟﻠّﻪُ َذﻟ
َ َ ُْ
َ اﳊ َﺴ
َ َُ َ ً َ َ َ َ َ ْ َ َ َ
ََ
َُ
ِ ﺼﻞ اﻵﻳ
ﺎت ﻟَِﻘ ْﻮٍم ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن
َ ُ ﻳـُ َﻔ ﱢ
Han er den som har latt solen skinne og månen lyse, og bestemt dens posisjoner for at dere skulle
kjenne årenes antall og tidsregningen.

Gud har skapt dette med alvor og hensikt for å klargjøre tegnene for folk som har kunnskap. Med
andre ord så ligger alle universets sannheter åpne for de med kunnskap.

KORANENS DEFINISJON AV KUNNSKAP
Nå er vi der hvor vi spør oss selv om hva Koranen definerer som kunnskap. I denne forbindelse har
Koranen sagt følgende;
(17:36)

ﻚ ﺑِِﻪ ِﻋ ْﻠ ٌﻢ إِ ﱠن اﻟ ﱠﺴ ْﻤ َﻊ
َ َﺲ ﻟ
ُ َوﻻَ ﺗَـ ْﻘ
َ ﻒ َﻣﺎ ﻟَْﻴ

Og ikke forfølg det som du ikke har noe kunnskap om ...
Bare denne delen av overnevnt vers er nok til å avsløre sannheten og dermed gi oss innsikt, men
Koranen forsetter å forklare og dermed gir oss definisjonen av kunnskap som demonstrerer alt.
(17:36)

ًﻚ آَا َن َﻋْﻨﻪُ َﻣ ْﺴ ُﺆوﻻ
َ ِﺼَﺮ َواﻟْ ُﻔ َﺆ َاد آُ ﱡل أُوﻟـﺌ
َ ََواﻟْﺒ

Sannelig vil hørsel, sikt, hjerte, alle disse ting bli spurt
Som vi alle vet så har vårt hørselsevne, vår synsevne og våre følelser som komme fra hjerte, sine
spesifikke funksjoner og ansvarsområder. Med andre ord så er det nettopp disse funksjoner som
oppfordrer oss til å søke viten. Syn og hørsel er blant sanser som samler til seg kunnskap og formidler
det videre til hjernen som styres av følelser skapt av hjertet.
Når du hører lyd av en smell, oppfatter du spontant at noe smalt. Etter det vil du høre folk som skriker,
og denne skrikingen vil få deg til å innse at noen ble skadet. Dermed går du til åstedet for å se selv at

noen kom til skade. Videre er det mulig at du ser at den som ble skadet er en venn av deg. Dette får
deg til å føle sinne og fortapelse. I hele denne hendelsen er hørsel og syn de sanser som jobber som
vitner. Det de samler inn og formidler videre til hjertet og hjernen er kunnskap. Om du ikke hadde hørt
smellet og ikke hadde hørt folk skrike eller ikke hadde sett den skadde vennen, men hadde hørt om
hendelsen fra noen andre, så hadde du ikke basert denne viten på kunnskap, siden dine sanser ikke
bevitnet hendelsen. Dermed blir det klart at Koranen setter bevitnelsen til kunnskap høyt. Dette er det
andre slaget mot teorien til Platon. Platon hadde sagt at kunnskap samlet ved hjelp av sanser, er ikke til
å stole på, mens Koranen hevder at den eneste riktige viten er den som du får bekreftet av dine sanser
og tankegang.

DE SOM IKKE BRUKER DERES SANSER
Når det gjelder viktighetsgraden av sanser og sinn, så har Koranen sagt det meget klart at de som ikke
bruer disse egenskaper, lever ikke deres liv på nivået av menneskets, men nærmere dyrenes. Ikke bare
det, men Koranen sier også at slike folk vil få oppleve tilstanden av Jahannam. Vi leser følgende i
surah A’raaf:
(7:179)

ِ
ِ
ِ اﳉِ ﱢﻦ َوا ِﻹ
َ ﻬﺑَِﺎ وَﳍَُﻢْ أَﻋْﲔٌُ ﻻﱠ ﻳـُﺒْﺼِﺮُونَ ﻬﺑَﺎ َوَﳍُ ْﻢ آذَا ٌن ﻻﱠ ﻳَ ْﺴ َﻤﻌُﻮ َن
ﻮب ﻻﱠ ﻳـَ ْﻔ َﻘ ُﻬ
ْ ﱠﻢ آَﺛِ ًﲑا ﱢﻣ َﻦ
ٌ ُﻧﺲ َﳍُ ْﻢ ﻗـُﻠ
َ َوﻟََﻘ ْﺪ ذَ َرأْﻧَﺎ ﳉَ َﻬﻨ
ِ
ﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟْﻐَﺎﻓِﻠُﻮ َن
َ َِﺿ ﱡﻞ أ ُْوﻟَـﺌ
َ ِﺑَﺎ أ ُْوﻟَـﺌ
َ ﻚ آَاﻷَﻧْـ َﻌ ِﺎم ﺑَ ْﻞ ُﻫ ْﻢ أ
Det er mange blant Jinn og folk som Vi har skapt for Jahannam. Det er de som ikke bruker sine
hjerter (følelser og sinn) til å forstå ting. Heller ikke øyer til å se ting, eller ører til å høre ting. De er
som beitedyr, nei, de er på lavere plan enn dyr, for de er aktløse (av det åpenbare).

Selv om disse folk har alle verktøy som tillater dem å tenke og vurdere ting i lys av fornuft og logikk,
så har de dovnet disse egenskapene så mye til at de ikke lenger fungerer so de skal. Dette forårsaker at
de vil oppleve tilstanden av Jahannam. Jahannam er en tilstand hvor ting står stille, det vil si, tilstand
uten utvikling. Hvor det ikke er utvikling, vil det bli ruin, tap og smerte. Dermed vil slike folk få
nettopp oppleve dette. Fordi disse folk ikke ønsker å lære ting med de redskap de har fått.
Fra dette blir det dermed klart for oss at sann kunnskap og sann viten er kun den som blir bekreftet av
våre egne sanser og sinn. Man trenger ikke å gå langt for å innse at slikt kunnskap kan ikke være
teoribasert eller basert på debatter eller abstraksjoner.
Vi kan dermed trygt fastslå at den viten Koranen refererer til er den er som er basert på studie av
naturlige fenomen og observasjoner i universet. Sann viten er dermed den som vi får ved å undersøke
alle aspekter av verden, samt ved å observere enhver enkel liten del av det fantastiske og forbausende
universet.
Dermed vil en se, på grunnlag av forskjellige eksperimenter, hvilke lover og regler som blir
administrert i mekanismen av energitilførsel av hver enkel bit av hele universet. Den moderne tekniske
benevningen for denne prosedyren av å sanke inn viten kalles for naturvitenskap. Tru det eller ei, men
det er nettopp denne kunnskapen Koranen utfordrer folk til å samle inn og at den som samler inn
denne viten er den egentlige sanne troende personen. Bare reflekter hvor vakker eksempel Koranen
illustrerer dette med i surah Al-Imrans følgende vers;
(3:190)

ِ ِ ضو
ٍ ف اﻟﻠﱠﻴ ِﻞ واﻟﻨـﱠﻬﺎ ِر ﻵﻳ
ِ
ِ ﺎت ﱢﻷُوِﱄ اﻷﻟْﺒ
ﺎب
ْ َ ِ إِ ﱠن ِﰲ َﺧ ْﻠ ِﻖ اﻟ ﱠﺴ َﻤ َﺎوات َواﻷ َْر
ْ
َ
َ َ َ ْ َاﺧﺘﻼ

I kreasjonen av himmel og jord, og vekslingen mellom natt og dag, finnes det faktisk tegn til menn
med forståelsesevne. Så hvem er disse menn med forståelsesevnen?

(3:191)

ِ  ﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳَﺬْآُرُونَ اﻟﻠّﻪَ ﻗِﻴَﺎﻣًﺎ وَﻗـُﻌُﻮدًا وَﻋَﻠَﻰَ ﺟُﻨُﻮﻬﺑِِﻢ وﻳـﺘـ َﻔ ﱠﻜﺮو َن ِﰲ ﺧ ْﻠ ِﻖ اﻟ ﱠﺴﻤﺎو.......
ِ ات َواﻷ َْر
ض
َ
ََ
ُ ََ َ ْ

Menn som tenker konstant på Allah selv når de står, sitter og ligger på deres sider og kontemplerer
underverker av kreasjoner
Det er de folk som hele tiden fokuserer seg på lære til seg naturlover og regler av ting i mellom
himmel og jord, altså alt i universet og er opptatt av dets studie hele tiden. De studerer og observerer
og dermed kommer til deres logiske konklusjoner basert på deres studie. De konkluderer med å si....
(3:191)

ِ َﺎﻃﻼً ﺳﺒﺤﺎﻧ
اب اﻟﻨﱠﺎ ِر
َ َ ْ ُ ِ َﺖ َﻫﺬا ﺑ
َ رﺑـﱠﻨَﺎ َﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘ..........
َ ﻚ ﻓَﻘﻨَﺎ َﻋ َﺬ
َ

Vår Herre! Du har ikke skapt alt dette uten hensikt. All pris er til deg. Bevar oss fra ildens refselse.

FOLK SOM HUSKER ALLAH
En blir nødt til å stoppe opp og tenke på hvor stort betydning det er i hva Koranen har åpenbart her.
Koranen sier at ingenting i hele kreasjonsstrukturen kan bevises til å være hensiktsløs og målløs, og
heller har ingenting blitt skapt for hensikt av destruksjon.
Enhver tid har en tilegnet hensikt, og på en måte eller en annen så er dens eksistens for
menneskehetens beste. Koranen forteller oss dette, men ber oss ikke tru blindt på dens påstand uten
bevis. Koranen forteller oss at vi må studere enhver aspekt av alle ting i universet og bevise følgende
vers av Koranen som sier;
(3:191)

ِ رﺑـﱠﻨَﺎ ﻣﺎ ﺧﻠَ ْﻘﺖ ﻫﺬا ﺑ.........
ًﺎﻃﻼ
َ َ َ َ َ َ

Vår herre! Du har ikke skapt noe uten hensikt …
Bare tenk hvor stort denne oppgaven er som Koranen har oppfordret de troende mennesker til å
fullføre. Hvor viktig ansvar har disse troende personer dermed fått. Det er dermed disse troende
menneskers plikt, som trur på Koranen, å fullføre deres oppdrag som går ut på å bevise hvorfor alle
ting er skapt og til hvilken hensikt med formål av menneskehetens beste. Tenk hvor mye dedikasjon,
intensitet og intellekt som trengs for dette? Hvor mange laboratoriet trengs for noe sånt?
Kan du huske at du kanskje kan ha lurt i din tidlige alder, hvorfor Allah har skapt vesper? De stikker
mennesker og skaper enorm smerte. Hvor de enn stikker, sitter man igjen med enorm hevelse. Vi
mennesker har da ingen nytte av dem. Men blant andre fordeler som finnes i naturen, finnes det også
vekst av spesielle larver som ikke lar seg stoppe om disse vepser ikke sinker deres befolkning. Folk
som kjenner til disse larvene og hvordan de ødelegger deres åkre, setter pris på eksistens av vesper.
Det er de folk som er enige med Koranens uttalelser av Allah ikke har skapt noe uten hensikt. Selv
vepser som stikker, er egentlig ikke skapt for å skade menneskeheten som helhet. De gjør mer nytte
enn skade, men denne nytten kan vi forstå ved å studere deres atferd og deres påkjenning på naturen
som mennesker er avhengige av. Allah har rett til all pris som har skapt alt i universet til vår fordel.
Det passer ikke hans stilling som vår skaper og forsørger å skape ting som kun er skapt til vår
destruksjon.
Det er kun mangel i vår kunnskap og lite interesse i fakultet av naturvitenskap som tillater oss til å
tenke sånn. Vi mennesker skal ha til mål å kunne se veiledningen som leder oss til sannheten av ting
og som skal forårsake av vi forblir beskyttet og sørget for, slik at vi kan bli bevart fra ilden av
selvdestruksjon. Det er nettopp denne ilden som er i vente til de som ikke samler til seg viten av
naturen til å bruke til sin fordel. Koranen sier følgende;

(3:192)

ِ ﱠﻚ ﻣﻦ ﺗُ ْﺪ ِﺧ ِﻞ اﻟﻨﱠﺎر ﻓَـ َﻘ ْﺪ أَﺧﺰﻳـﺘَﻪ وﻣﺎ ﻟِﻠﻈﱠﺎﻟِ ِﻤ
ِ
َﻧﺼﺎ ٍر
َ
َ ﲔ ﻣ ْﻦ أ
َ َ ُ َْ ْ
َ َ َرﺑـﱠﻨَﺎ إﻧ
َ

Herre! Dem som påtvinger denne ilden på seg selv (som konsekvens av sin handling i følge Dine
lover) Du bringer skam over dem. Og det vil ikke være noen hjelpere til slike feilhandlere.
Blir ikke dette enda klarere hvordan Koranen forklarer den store realiteten her?

ALLAHS TEGN I UNIVERSET
Vi var inne på temaet at ifølge Koranen så er det enhver troendes plikt å studere enhver ting i hele
skapelsen og kontinuerlig eksperimentere på den slik at de til slutt kan finne dens riktige hensikt som
kan gi menneskeheten den fordelen den er designet for. Dette er hva Koranen forklarer i følgende vers
om naturlover og hvordan vi bør tenke på dem. Dette er hva en troende bør ha som metode og bruk.
Uansett hvor en troende befinner seg i verden, så gjelder følgende vers på ham.
(45:3)

ٍ
ِ إِ ﱠن ِﰲ اﻟ ﱠﺴﻤﺎو
ِِ
ِ ات َو ْاﻷ َْر
ﲔ
َ ض َﻵﻳَﺎت ﻟﱢْﻠ ُﻤ ْﺆﻣﻨ
ََ

For sikkert, mellom himmel og jord, så finnes det tegn til dem som trur.
Fra denne og andre lignende vers i Koranen, henter de troende den forsikringen de trenger til å tru på
Gud og fortsette Hans arbeid. Koranen forklarer videre i følgende vers at;
(45:4)

ٍ ِ وِﰲ ﺧ ْﻠ ِﻘ ُﻜﻢ وﻣﺎ ﻳـﺒ ﱡ
ﺎت ﻟﱢَﻘ ْﻮٍم ﻳُﻮﻗِﻨُﻮ َن
ٌ َﺚ ﻣﻦ َداﺑﱠﺔ آﻳ
َُ َ َ ْ َ َ

Og i kreasjonen av deg selv, og det faktum at forskjellige dyr er spredt (rundt hele verden), finnes det
tegn til de som har en sikker tro.
De troende har dermed blitt fortalt til å utforske deres egen skapelse, deres egen kropp og kjenne til
dens funksjoner og systemer. Ikke bare det, men fundere over hvor alle disse forskjellige dyrene
kommer fra, hva de er egnet til og hvordan verden fungerer med dem eller uten dem. Dette verset
handler dermed om biologiens lære og hvordan de troende bør strebe etter slik viten.
(45:5)

ِ
ِ ﺼ ِﺮ
ﺎت ﻟﱢَﻘ ْﻮٍم
ِ َﻳﻒ اﻟﱢﺮﻳ
ٌ َﺎح آﻳ
ْ ََاﺧْﺘِﻼَفِ اﻟﻠﱠﻴْﻞِ وَاﻟﻨـﱠﻬَﺎرِ وَﻣَﺎ أَﻧﺰَلَ اﻟﻠﱠﻪُ ﻣِﻦَ اﻟﺴﱠﻤَﺎء ﻣِﻦ رﱢزْقٍ ﻓَﺄَﺣْﻴَﺎ ﺑِﻪِ اﻷَْرْضَ ﺑـَﻌْﺪَ ﻣَﻮْﻬ ﺗَﺎ َوﺗ
ﻳـَ ْﻌ ِﻘﻠُﻮ َن
Og i forvandlingen av natt til dag, og det faktum at Allah sørger for at forsendelser av næring faller
fra himmelen som forårsaker at død jord igjen blir livende, og i skiftende vindretninger, vil de med
innsikt finne tegn.

I verset over ser vi at Koranen taler om geologiens lære, og hvordan de troende bør lære seg denne
viten av vind, jordrotasjon, fall av regn som forårsaker at vegetasjon igjen blomstrer på jord.
(45:6)

ِ
ٍ ي ﺣ ِﺪ
ﻳﺚ ﺑَـ ْﻌ َﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ َوآﻳَﺎﺗِِﻪ ﻳـُ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن
ْ ِﻚ ﺑ
َ ﻮﻫﺎ َﻋﻠَْﻴ
َ ﺗِْﻠ
ُ َﻚ آﻳ
َ ُﺎت اﻟﻠﱠﻪ ﻧـَْﺘـﻠ
َ ﺎﳊَ ﱢﻖ ﻓَﺒِﺄَ ﱢ

Slike er tegn av Allah som Vi har gitt til dere i sannhet. (Om ikke disse) I så fall hvilket andre
redegjørelse og tegn fra Allah vil de velge å tro?

Allah har dermed sagt i klare ord at for å ha tro på Ham, så må en observere fenomener av
naturvitenskap og studere alle forskjellige aspekter av universet, samt alle lover og regler som styrer
alle disse små og store objekter i universet. Blir ikke dette dermed klargjort at Koranen oppfordrer
mennesker til å satse på studie av naturvitenskap? Den sanne og logiske troen er faktisk i studie av
disse elementer av universet. Det er via disse at Allah sier selv til oss at jo mer vi studerer, jo mer
finner vi ut av hans skapelse og hvor perfekt den er skapt på bestemte lover. Disse kontinuerlige
oppdagelsene får oss til å føle Hans mesterverk og dermed Hans eksistens hvor han åpenbarer seg
selv. Legg merke til ordforbruket her hvor det er skrevet at Allah åpenbarer seg selv. Dette er ikke
poesi, men sitat fra Koranen. Dette står ikke bare ett enkelt sted, men flere steder. Les følgende avsnitt
nøye og vurder selv hvordan Koranen avslører en så stor realitet med så få ord.

ÅPENBARING AV FORSØRGEREN
Hva kan høydepunktet av det menneskelige livet være? Hva kan det høyeste ønske av en Guds troende
person være? Hva er det ultimate målet for å ha kastet seg under for de guddommelige lover? Svar på
alle disse spørsmålene er den samme, nemlig at enhver person ønsker å møte hans skaper. Nå følg med
og se hvordan Koranen muliggjør dette for oss. I Surah Ra’d står det følgende;
(13:2)

ٍ
ِ
ِ
ْﺮِي ﻷَﺟَﻞٍ ﻣﱡﺴَﻤًﻰ
َﺲ َواﻟْ َﻘ َﻤَﺮآُلﱞﳚ
ّ
ْ اﻟﻠّﻪُ اﻟﱠﺬي َرﻓَ َﻊ اﻟ ﱠﺴ َﻤ َﺎوات ﺑِﻐَ ِْﲑ َﻋ َﻤﺪ ﺗَـَﺮْوﻧـَ َﻬﺎ ﰒُﱠ
ْ اﺳﺘَـ َﻮى َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش َو َﺳ ﱠﺨَﺮ اﻟﺸ
َ ﱠﻤ
ِ ﺼﻞ اﻵﻳ
ﺎت ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜﻢ ﺑِﻠِ َﻘﺎء َرﺑﱢ ُﻜ ْﻢ ﺗُﻮﻗِﻨُﻮ َن
َ ُ ﻳُ َﺪﺑـﱢ ُﺮ اﻷ َْﻣَﺮ ﻳـُ َﻔ ﱢ

Allah er den som heiste himmelen uten noen støttepilarer som du kunne se, og Han er etablert på
tronen av all makt, og Han gjorde solen og månen deg underdanig. Hver av dem løper sitt kurs, for
den bestemte perioden. Han regulerte alle sffærer, forklarte alle tegn i detaljer så du for sikkert kunne
være i stand til å MØTE DIN HERRE!
Der hvor alle naturlover er etablert, og hvor alt følger sitt fastsatte kurs, tilhører all kontroll og makt at
den til Allah. Den ultimate kilden til menneskets fakulteter er Allah som bryr seg og sørger for sine
kreasjoner. Kunne vi dermed se hva Koranen forteller oss her? Alle disse detaljer er forklart til deg
slik at din to kan hente styrke og bli mer sikker, så du får møte ditt Herre. Din Herre kan kommer
foran deg. Meningen er klar at om du ønsker å treffe Ham, så må du studere Hans kreasjoner og
konsentrere deg om enhver aspekt av dem. Ved hjelp av dine forsøk, må du fastsette realiteten at alle
naturlover er arrangert i faste stillinger og at alt flyter eller jobber i henhold til disse uforanderlige
lover. På denne måten ville alle ting bli klare for deg, en etter en. Du vil kunne logisk sett se hvordan
enhver ting utvikler seg under de guddommelige naturlover. På denne måten vil du kunne se
Opprettholderen foran deg. På dette stadiet må vi forstå at vi ikke kan se Allah med våre fysiske øyne:
Det ligger utenfor oppfatning av menneskelig fantasi. Koranen sier følgende:
(6:103)

ﺼ ُﺎر
َ ْﻻﱠ ﺗُ ْﺪ ِرآُﻩُ اﻷَﺑ

Ingen visjon kan fatte Ham …
Men Han forstår alle syn, og Han er subtil, og oppmerksom. Allah er fin og subtil, Han er ikke synlig
for det fysiske øyet. Han er umerkelig til sansene. Derfor er det ikke ment at vi skal prøve å løfte det
sløret som begrenser oss fra å fysisk se Allah med våre fysiske øyne. Hva som det menes med (6:104)
er at ved å vitne Hans kvalitet til å være en bevarer, for forsørger og vedlikeholder, kan vi oppleve
hvordan han opprettholder og gir næring til alle ting i universet.
Uansett, så er det klart at i henhold til Koranen, så er det folk som tror og vitner til arbeidet av Allah i
naturen, de personer som vinner tillit ved hjelp av tegn produsert av Allah. Men vedvarende,

utrettelige innsats og intensive tiltak er nødvendig for dette. Noen ganger må vi klatre det høyeste
fjellet i Himalaya, mens andre ganger må vi gå til dypet av Atlanterhavet, og noen ganger må vi krysse
den brennende ørken i Afrika etter naturens kunnskap. Noen ganger må vi bære smerten av slangebitt;
noen ganger bruker vi flere måneder på å forske på noe så simpelt som et blad, og noen ganger må vi
fryse i snøen ved Nordpolen, eller plassere en hånd i løvens munn. Noen ganger kan vi bli nødt til å
bruke år i analysen av en bakterie.
Det er tydelig at alle disse kan bare gjøres av de nasjoner som ikke lener seg tilbake og er fornøyd med
sine nåværende tilstander, men tenker om fremtiden og involvere, seg i å løse mysteriene av universet.
Bare reflekter hvor klart Koranen forklarer dette ved å si følgende:
(10:6)

ِ ِ إِ ﱠن ِﰲ
ٍ ض ﻵﻳ
ِ
ﺎت ﻟﱢَﻘ ْﻮٍم ﻳـَﺘﱠـ ُﻘﻮ َن
ْ
َ اﺧﺘﻼَف اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ َواﻟﻨـ
َ ِ ﱠﻬﺎ ِر َوَﻣﺎ َﺧﻠَ َﻖ اﻟﻠّﻪُ ِﰲ اﻟ ﱠﺴ َﻤ َﺎوات َواﻷ َْر

Sannelig, i vekslingen av natten og dagen, og i at det som Allah har skapt i mellom himmelen og
jorden, er det tegn for et folk som er bevisst av Ham

HVEM ER BEVISST PÅ ALLAH?
Legg nå merke til hva slags karakteristikk Allah har vist til folk som er Gud bevisste. Etter dette sier
Koranen følgende;
(10:7-8)

ِ
ِِ ﱠ
ِ ْ ِإَ ﱠن اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﻻَ ﻳـﺮﺟﻮ َن ﻟَِﻘﺎءﻧَﺎ ورﺿﻮاْ ﺑ
ﱡﺎر ِﲟَﺎ
َ ِﻳﻦ ُﻫ ْﻢ َﻋ ْﻦ آﻳَﺎﺗِﻨَﺎ َﻏﺎﻓﻠُﻮ َن أ ُْوﻟَـﺌ
ُ ََ
ُ َْ َ
ُ ﻚ َﻣﺄْ َو ُاﻫ ُﻢ اﻟﻨ
َ ﺎﳊَﻴﺎة اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َواﻃَْﺄ َﻧﱡﻮاْ ﻬﺑَﺎ َواﻟﺬ
ِ آَاﻧُﻮاْ ﻳﻜ
ْﺴﺒُﻮ َن
َ

De som ikke setter sine håp på å møte Oss, men er fornøyde med livet i denne verden og er tilfreds
med den, og de som ikke akter å finne Vår tegn, deres tilholdssted er Ilden, på grunn av (det onde) de
har opptjent.
Først får vi se på denne saken hvor Koranen sier: Fornøyde med livet til denne verden "og" er tilfreds
med det, Merk hvordan Koranen har indikert til en større betydning. Hva er de grunnleggende
prinsipper som forårsaker motgang og ulykke, i motsetning til de regler som forårsaker opphøyelse og
velstand blant nasjoner? Er det ikke at noen nasjoner er fornøyde og tilfreds med deres nåværende
tilstand som er mer praktisk og enkelt for dem? Etter å ha berøvet seg selv av miraklene av handlinger,
velger de heller å falle ned i dype hull i unåde, og dermed henger langt bak de aktive, progressive
nasjoner i verden. Men på den andre siden så har vi nasjoner som ikke er tilfreds med deres nåværende
situasjon, men arbeider kontinuerlig med nye oppfinnelser og tar til seg tilleggsopplysninger av natur,
lager en ny og moderne verden for seg selv og viser tegn til utvikling på kontinuerlig basis. Det er de
nasjoner som står standhaftig og er ivrige etter å avsløre de skjulte undrer av naturvitenskapen.
Resultatet av dette er at himmelen åpner sine dører av velsignelser og styrke til dem, mens jorden
overrekker dens skjulte skatter til dem. Nasjoner som ikke gjør dette, blir fratatt guddommelige
velsignelser av den sort.

BERØVET AV ALLAHS VELSIGNELSER
(29:23)

ِ ﺎت اﻟﻠﱠ ِﻪ وﻟَِﻘﺎﺋِِﻪ أُوﻟَﺌِﻚ ﻳﺌِﺴﻮا ِﻣﻦ ﱠر ْﲪ ِﱵ وأُوﻟَﺌِﻚ َﳍﻢ ﻋ َﺬ
ِ واﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آَﻓَـﺮوا ﺑِﺂﻳ
ﻴﻢ
ٌ َ ُْ َ ْ َ َ
َ ُ َ َ
ٌ اب أَﻟ
َ
ُ َ َ ْ

De som avviser Tegn til Allah, og møtet med Ham, er det de som uteblir fra Mine velsignelser, det er
de som vil (lide) en svært alvorlig refselse.
Her trenger vi å legge vekt på order "de". Nemlig de som ignorerer eller avviser Allahs tegn og avviser
tanken på det hinsidige, det er de som vil finne seg i fortvilelse og lidelse. Allahs nåde er tilgjengelig
for alle, men de som avviser hans nåde, vil helt sikkert lide. Dermed ser vi igjen hva Koranen sier om
dem som frarøver seg selv Allahs nåde og avvise hans tegn: de vil lide den mest alvorlige straffen. I
Surah Aal-lmraan (3:191) og surah Yunus (10:08) er samme straff omtalt som "Ilden i jahannum".
Disse versene har blitt nevnt tidligere i denne artikkelen. Bare tenk på følgende at under den
ufruktbare ørken av Mekka, fantes det flytende gull, nemlig olje, som hadde ligget der siden
århundrer, men fordi disse menneskene var fornøyde med deres daværende tilstand og ikke prøvde å
utvinne denne velsignelsen basert på deres manglende studier av naturen, ble de fratatt fordelene av
denne dyrebare velsignelse fra Allah. Resultatet var at de var avhengige av hjelp fra eksterne for deres
daglige brød.
Dette var en forferdelig straff fra Allah på dem. Koranen har nevnt sult som en straff fra Gud.
(16:112)

ِ
ِ ِ ِ ﺎن ﻓَ َﻜ َﻔﺮ
ِ ِ
ِ َوﺿﺮب اﻟﻠّﻪ ﻣﺜَﻼً ﻗَـﺮﻳﺔً آَاﻧ
ﺎس
ْ َ ٍ ﺖ آﻣﻨَﺔً ﱡﻣﻄْ َﻤﺌﻨﱠﺔً ﻳَﺄْﺗ َﻴﻬﺎ ِرْزﻗـُ َﻬﺎ َر َﻏ ًﺪا ﱢﻣﻦ آُ ﱢل َﻣ َﻜ
ْ َْ َ ُ َ َ َ َ
َ َت ﺑﺄَﻧْـ ُﻌﻢ اﻟﻠّﻪ ﻓَﺄَذَاﻗَـ َﻬﺎ اﻟﻠّﻪُ ﻟﺒ
ِ ِ ْ ﻮع و
ﺼﻨَـﻌُﻮ َن
ْ
ْ َاﳋَْﻮف ﲟَﺎ آَاﻧُﻮاْ ﻳ
َ ِ ُ"اﳉ

Allah fremstiller en lignelse; En by lå i sikkerhet og fred, og dens levemåte strømmet rikelig fra alle
hold. Så viste den utakknemlighet for Guds velgjerninger. Og Gud lot den få over seg hunger og frykt,
for det de hadde laget i stand.
Men med tiden var det observante øyne i Vesten som oppdaget hav av flytende gull i Arabia, og med
deres kontinuerlige forskning og arbeid, gikk de ned i de dype fordypningene av sand og jord med
deres overlegne teknologi, pumpet de oljen ut. Dette forandret kartet for Hijaaz.
I vårt eget land i Pakistan, har naturen skjult en verden av muligheter. Men fordi vi er fornøyde med
vår nåværende tilstand, og er tilfreds med alt som er tilgjengelig for oss uten hardt arbeid, er vi derfor
avhengig av andre for vårt daglige brød.
Noen nasjoner i Europa har et lite stykke land. Men de jobber hardt og vokser så mye i det, at etter å
oppfylle sine egne behov, eksporterer de en mengde fra dem til andre land i tillegg. Dette er fordi de er
ustanselig opptatt med avsløringer av naturens skjulte skatter. I århundrer har vi vendt bort fra den
guddommelige loven, og derfor har vårt levebrød blitt mangelvare for oss.
(20:124)

ِ
ﺿﻨ ًﻜﺎ َوَْﳓ ُﺸ ُﺮﻩُ ﻳـَ ْﻮَم اﻟْ ِﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ أ َْﻋ َﻤﻰ
َ ِض َﻋﻦ ذ ْآ ِري ﻓَِﺈ ﱠن ﻟَﻪُ َﻣﻌ
َ ًﻴﺸﺔ
َ َوَﻣ ْﻦ أ َْﻋَﺮ

Og den som vender seg bort fra Min Påminnelse, for ham er det et liv i trengsel, og vi skal reise ham
opp blind på regnskapsdag.
Allahs dom er meget åpen og klar, og det lar seg ikke endre. I århundrer har vi ikke brukt våre
fakulteter, og resultatet av dette er at våre evner har blitt lammet. Vi er nå blant slike folk som
Koranen sier følgende om:

(16:108)

ِ ُوﻟَـﺌِﻚَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻃَﺒَﻊَ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻗـُﻠُﻮﻬﺑِِﻢ وﲰﻌِ ِﻬﻢ وأَﺑ
ﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟْﻐَﺎﻓِﻠُﻮ َن
َ ِﺼﺎ ِرﻫ ْﻢ َوأُوﻟَـﺌ
َ ْ َ ْ َْ َ ْ

De er dem med forseglede hjerter, ører og øyne (fra å se tegn fra) Allah, disse er de likegyldige.
Noen folk tror at "å se Allah" betyr at etter døden skal vi føres frem for ham "ansikt til ansikt" for å
motta vår straff eller belønning. Selv i lys av nevnt kontekst, er ikke denne forståelsen helt riktig, Det
faktum forblir at fra Koranens synspunkt, for tillit og sikkerhet i "å se Allah", er det nødvendig å
observere og studere tegn til Allah i verden. Livet etter døden, straff og belønning er en del av vår tro.
Dermed kan en lett se hvor mange forskjellige måter Koranen har brukt til å klargjøre sannheten at:
-

Det riktige kunnskap er den kunnskap som bevitnes av menneskelige sanser.
Å bruke sansene innebærer at mann må avsløre mysteriene og hemmelighetene i universet.
Han må foreta en bred studie av ting i naturen. Han må studere naturlovene nøye, og med
kontinuerlig og uopphørlig anstrengelse, må han fortsette og avsløre naturens viten og se
ordninger og systemer i naturen gang
Dette er måten av de troende. Dette er deres plikt som Gudsbevisste mennesker. Dette er for å
vise at man tenker på og lovpriser Allah. Ved å gjøre dette vil man kunne avsløre de skjulte
sannheter, og man vil dermed si følgende om universet som sitert i Koranen:
(3:191)

ِ رﺑـﱠﻨَﺎ ﻣﺎ ﺧﻠَ ْﻘﺖ ﻫﺬا ﺑ
ًﺎﻃﻼ
َ َ َ َ َ َ

Vår herre! Du har ikke skapt noe uten hensikt

VITNESBYRDET TIL KORANENES SANNHET
Ikke nok med det, men Allah forteller oss at disse svært kosmiske vers vitner om sannheten i den
hellige Koranen.
(41:53)

ِ
ِ
ِ
ِ اﳊ ﱡﻖ أَوَﱂ ﻳﻜ
ﻚ أَﻧﱠﻪُ َﻋﻠَﻰ آُ ﱢل َﺷ ْﻲ ٍء َﺷ ِﻬﻴ ٌﺪ
َ ْﻒ ﺑَِﺮﺑﱢ
َ َﺳﻨُ ِﺮﻳ ِﻬ ْﻢ آﻳَﺎﺗﻨَﺎ ِﰲ ْاﻵﻓَﺎق َوِﰲ أَﻧ ُﻔﺴ ِﻬ ْﻢ َﺣ ﱠﱴ ﻳـَﺘَﺒَـ ﱠ
َ ْ َ َْ ُﲔ َﳍُ ْﻢ أَﻧﱠﻪ

Snart vil vi vise dem Våre tegn i fjerne regioner (av jorden) og i deres egne sjel, til det blir åpenbart
for dem at dette er sannheten. Er det ikke nok at din Herre er en vitne over alle ting?
De sannheter som er pakket i form av mysterier av verden vil bli oppklart for mennesket som resultat
av hans samlede kunnskap og forskningsfremskritt. Sannheter av Koranen kommer til å bli bevist en
etter en. Koranens sannheter kommer til å åpenbare seg i takt med menneskets forskning og
vitenskapelig fremskritt.
I overnevnt vers, inneholder Koranen menneskets ånd og sjel med den ytre verden og fastslår at
vitenskap ikke bare er opptatt av fysikk, men er også knyttet til menneskelig liv som kommer innenfor
dens (fysikkens) virkeområde. Men når det gjelder denne kunnskapen, så er ikke bare spekulative
teorier påkrevd, men dette ville også bli klargjort ved hjelp av praktiske observasjoner og
eksperimenter. I denne sammenheng, viser sosiologi og praktisk psykologi en spesiell betydning. Fra
synspunkt fysisk vitenskap og vitenskapen knyttet til menneskelig liv, som fakta åpenbarer seg, vil
korrekturen av Koranens sannheter bli klart til oss. Dette er fordi:
(41:53)

ِ أَوَﱂ ﻳﻜ
ﻚ أَﻧﱠﻪُ َﻋﻠَﻰ آُ ﱢل َﺷ ْﻲ ٍء َﺷ ِﻬﻴ ٌﺪ
َ ْﻒ ﺑَِﺮﺑﱢ
ََْ

Er det ikke nok at din Herre er en vitne over alle ting

Koranen er Allahs bok, fra Han er ingenting skjult. Han observerer ALT hele tiden. Dette er dermed
bevis nok at uansett hva Han vil si om disse tingene, så må de være korrekt. Hans erklæring vil være
basert på kunnskap og fakta - ikke på antakelser og formodninger, fordi:
(25:6)

ِ
ِ
ِ ض إِﻧﱠﻪ آَا َن َﻏ ُﻔ
ﻴﻤﺎ
ُ ِ َﻧﺰﻟَﻪُ اﻟﱠﺬي ﻳـَ ْﻌﻠَ ُﻢ اﻟ ﱢﺴﱠﺮ ِﰲ اﻟ ﱠﺴ َﻤ َﺎوات َو ْاﻷ َْر
َ ﻗُ ْﻞ أ
ً ﻮرا ﱠرﺣ
ً

Si: "Han har åpenbart det (Koranen) som kjenner det hemmelige i himlene og på jord. Han er
tilgivende, nåderik"
Men de som er uvitende om Hans tegn i kosmos, kan ikke bli overbevist til å "akseptere Allah"
(41:54)

ﻂ
ٌ َﻻَ إِﻧـﱠﻬُﻢْ ﰲِ ﻣِﺮْﻳَﺔٍ ﻣﱢﻦ ﻟﱢﻘَﺎء رَﻬ ﱢﺑِ ْﻢ أََﻻ إِﻧﱠﻪُ ﺑِ ُﻜ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﱡِﳏﻴ

Er de da i tvil om møtet med Herren? Er det ikke slik at Han omslutter alle ting?
De trenger ikke å gå langt for dette. De kan begynne å forske på noe smått, og de vil finne gnist av en
eller annen guddommelig lov i skaperverket, fordi Allah sier: Er det ikke slik at Han omslutter alle
ting?
Allahs guddommelige lover omfatter alle ting, og er ikke knyttet til én enkelt ting. Derfor bør øynene
åpnes for alle farger ". Disse vers blir kanskje klarere om man oversetter Allahs guddommelige lover
til naturlover eller fysikklover. Tross alt, hvem har skapt disse naturlovene? Jo det er nettopp Allah. Ta
den minste lille ting eller det største tenkelige objektet. Naturlover vil du finne i alle disse ting og
studie vil kun avsløre at ting fungerer fordi disse naturlovene opererer i perfekt harmoni og fungerer
eller regler de er designet etter.
Jeg ønsker her å referere til en utmerket bok med tittelen "THE GREAT DESIGN". Grunnideen med
denne boken var at et spørreskjema ble sendt til ledende forskere i ulike disipliner, hvor de ble spurt
følgende spørsmål:
"Etter å ha gjennomført undersøkelser i ditt bestemte gren av kunnskap, har du kommet til den
konklusjon at det kosmiske systemet er i drift i henhold til et ryddig arrangement, eller har det kommet
til eksistens ved et uhell, og fortsetter uten mål og mening som er tilfeldig?"
Svarene fra disse store vitenskapsmenn ble notert ned uten anmeldelse eller kritikk i denne boken.
Omfanget av disse svarene er svært bredt. En kan måle dette ved tittelen på avhandlingen til en
botanikers innsendte besvarelse: "Et grønt blad". En astronom presenterte sitt svar med overskriften:
"Passasjen av stjerner".
De fleste forskere kom til konklusjon at hver eneste atom i universet, er utformet av det uforanderlige
og ryddige hånd av en som har designet alt dette. Alt er for ryddig og harmonisk i det kosmiske orden,
og det på alle trinn, til å hevde at alt dette er tilfeldig. Så alle forskere i forskningens verden var enige
og forbauset over design av alt i verden og kunne ikke tenke seg at den ikke var designet med hensikt.
Dette er nå publisert som en del av en større bok med tittel:
"Bibelen, Koranen og vitenskap", av Maurice Bucaille. (1981)
Siden de ikke studerer Koranen, kan de ikke på riktig måte vurdere hvilken kraft som styrer universet
så vakkert. Likevel observerer de denne ryddige organisasjon med egne øyne. Det er ikke vanskelig
for dem å nå Koranen fra hvor de er, forutsatt at noen presenterer Koranen til dem.

HVEM ER DE KUNNSKAPSRIKE?
Du har til nå sett hva definisjonen av "kunnskap" er fra Koranen synspunkt. Etter denne lange
avklaringen rundt begrepet kunnskap, skal det nesten ikke være noe behov til å forklare nærmere på
hvem de "kunnskapsrike" er, og hvem Koranen refererer til når den sier "ulama". Men Koranen
forklarer dette selv, slik at det ikke skal forbli noe tvil eller usikkerhet rundt emnet. Koranen sier
følgende;
(35:27)

ِ
ٍ أَ َﱂ ﺗَـﺮ أَ ﱠن اﻟﻠﱠﻪ أَﻧﺰَل ِﻣﻦ اﻟ ﱠﺴﻤﺎء ﻣﺎء ﻓَﺄَﺧﺮﺟﻨَﺎ ﺑِِﻪ َﲦَﺮ
ِْ ات ﱡﳐْﺘَﻠِ ًﻔﺎ أَﻟْﻮاﻧـُﻬﺎ وِﻣﻦ
ﻒ أَﻟْ َﻮاﻧـُ َﻬﺎ
ٌ ﻴﺾ َوﲪٌُْﺮ ﱡﳐْﺘَﻠ
ٌ ِاﳉﺒَ ِﺎل ُﺟ َﺪ ٌد ﺑ
ْ َْ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ
َ
َ ْ
ِ
ﻮد
ٌ ﻴﺐ ُﺳ
ُ َو َﻏَﺮاﺑ

Ser du ikke at Allah sender ned regn fra himmelen, deretter frembringer Vi frukter av ulike farger? Og
at det er striper i fjell, hvite og røde, av ulike fargetoner, og (blant andre) intenst svart?
Disse flotte nyanser og farger finnes ikke bare i vegetasjon men også i fjelltyper, stein arter og
forskjellige mineraler.
(35:28)

ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ َ ِﻒ أَﻟْﻮاﻧُﻪُ آَذَﻟ
ِ
ِ َوِﻣ َﻦ اﻟﻨ
ﻮر
ﱠو ﱢ
ٌ ﻚ إﱠﳕَﺎ َﳜْ َﺸﻰ اﻟﻠﱠﻪَ ﻣ ْﻦ ﻋﺒَﺎدﻩ اﻟْﻌُﻠَ َﻤﺎء إ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ َﻋ ِﺰ ٌﻳﺰ َﻏ ُﻔ
َ ﱠﺎس َواﻟﺪ
َ ٌ اب َو ْاﻷَﻧْـ َﻌﺎم ﳐُْﺘَﻠ

Og så blant mennesker og dyr og storfe, Er det forskjellige farger. Slik er det. Men bare de av Hans
tjenere som reflekterer over dem med intellekt og fornuft, bøyer seg i underkastelse til Ham. Bare de
fortjener å bli kalt "de lærde", og bare de kan forstå hvor maktfull og overlegen Allahs lov er.
Legg nøye merke til hvilke aspekter som er omtalt i disse versene, det vil si ulike aspekter av verden,
de mangfoldige filialer av kunnskap i de vide rekker i naturen; forskjellige vitenskaper, fysikk,
geologi, botanikk, zoologi, og ikke minst menneskelig viten er omtalt her. Etter å ha nevnt alle disse
forskjellige grener av kunnskap, sier Koranen at de som reflekterer over disse aspekter, jo nemlig, det
er de som er "Ulama".
Faktisk så er blant Allahs tjenere, de lærte menneskene (ulama) de som virkelig setter pris på
mekanismen av verden, og deres hjerter er fylt med hans storhet, de observerer hvor opphøyd og
mektig Allah er, og hvordan han redder alt fra ødeleggelse og lar det utvikle og gjøre fremgang.
Er det ikke krystallklart hva slags folk Koranen har brukt ordet "ulama" for?
Nemlig dem som vi refererer til som forskere i dag, de som kontinuerlig eksperimenterer, observerer
og studerer, og dermed underlegger seg naturkreftene, og prøver å finne opp måter som lar oss dra
nytte av disse naturkreftene.
Det er et faktum at Allah har gitt oss muligheten til å erobre og utnytte alle kreftene i naturen til vår
fordel. Men bare de mennesker kan kontrollere dem som er kjent med naturens lover, lover som
regulerer disse kreftene. Disse kan en bare bli kjent med ved studier av naturen og av kontinuerlig
eksperimentering og observasjoner. Det er de lover som Allah har fastsatt for kontroll av naturen. De
mennesker som gjør alt dette, kaller Koranen "ulama" det vil si vitenskapsmenn eller forskerne.
Begrepet "ulama" i Koranen refererer til vitenskapsmenn og forskere og ikke, vi gjentar IKKE,
Mullaer eller religiøse ledere.

HVA SIER KORANEN OM DE MED KUNNSKAP?
Les overnevnte vers i sammenheng og du vil innse at Koranen sier følgende.
(35:27-28)

ِ
ٍ أَ َﱂ ﺗَـﺮ أَ ﱠن اﻟﻠﱠﻪ أَﻧﺰَل ِﻣﻦ اﻟ ﱠﺴﻤﺎء ﻣﺎء ﻓَﺄَﺧﺮﺟﻨَﺎ ﺑِِﻪ َﲦَﺮ
ِْ ات ﱡﳐْﺘَﻠِ ًﻔﺎ أَﻟْﻮاﻧـُﻬﺎ وِﻣﻦ
ﻒ أَﻟْ َﻮاﻧـُ َﻬﺎ
ٌ ﻴﺾ َوﲪٌُْﺮ ﱡﳐْﺘَﻠ
ٌ ِاﳉﺒَ ِﺎل ُﺟ َﺪ ٌد ﺑ
ْ َْ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ
َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ﻮد َوِﻣ َﻦ اﻟﻨ
ﻚ إِﱠﳕَﺎ َﳜْ َﺸﻰ اﻟﻠﱠﻪَ ِﻣ ْﻦ ِﻋﺒَ ِﺎد ِﻩ اﻟْﻌُﻠَ َﻤﺎء إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﻋ ِﺰ ٌﻳﺰ
ﱠو ﱢ
ٌ اب َو ْاﻷَﻧْـ َﻌ ِﺎم ﳐُْﺘَﻠ
ٌ ﻴﺐ ُﺳ
َ ﻒ أَﻟْ َﻮاﻧُﻪُ آَ َذﻟ
َ ﱠﺎس َواﻟﺪ
ُ َو َﻏَﺮاﺑ
ﻮر
ٌ َﻏ ُﻔ

Ser du ikke at Allah sender ned regn fra himmelen, deretter frembringe Vi frukter av ulike farger? Og
at det er striper i fjell, hvite og røde, av ulike fargetoner, og (blant andre) intenst svart?" Og så blant
mennesker og dyr og storfe, Er det forskjellige farger. Slik er det. Men bare de av Hans tjenere som
reflekterer over dem med intellekt og fornuft, bøyer seg i underkastelse til Ham. Bare de fortjener å bli
kalt "de lærde", og bare de kan forstå hvor maktfull og overlegen Allahs lov er.
Allah sier at Ulama er de som er studerer i botanikk, ("Frukter av ulike fargetoner"), geologi ("hvite og
røde striper i stein ..."), biologi, antropologi og zoologi ("av mennesker, dyr og kveg..."). Ingen
referanse i det hele er gjort til Moulvi eller mulla som ikke engang vet vitenskapens ABC!
(3:190-191)

ِ
ِِ ﱠ
ِ ِ ضو
ٍ ِ ف اﻟﻠﱠﻴ ِﻞ واﻟﻨـ
ِ
ﻮدا
ً ُﻳﻦ ﻳَ ْﺬآُُرو َن اﻟﻠّﻪَ ﻗﻴَ ًﺎﻣﺎ َوﻗـُﻌ
ْ َ ِ إِ ﱠن ِﰲ َﺧ ْﻠ ِﻖ اﻟ ﱠﺴ َﻤ َﺎوات َواﻷ َْر
َ َ ْ َاﺧﺘﻼ
َ ﱠﻬﺎر ﻵﻳَﺎت ﱢﻷ ُْوِﱄ اﻷﻟْﺒَﺎب ااﻟﺬ
ِ
ِ ض رﺑـﱠﻨَﺎ ﻣﺎ ﺧﻠَ ْﻘﺖ ﻫﺬ ﺑ
ِِ
ًﺎﻃﻼ
َ َ َ َ َ َ ِ َﻋَﻠَﻰَ ﺟُﻨُﻮﻬﺑ ْﻢ َوﻳـَﺘَـ َﻔ ﱠﻜ ُﺮو َن ِﰲ َﺧ ْﻠ ِﻖ اﻟ ﱠﺴ َﻤ َﺎوات َواﻷ َْر..... "

I skapelsen av himmelen og jord og vekslingen av natten og dagen, finnes det sannelig tegn for folk av
forståelse. De som husker Allah stående og sittende og (liggende) på sine sider, og reflekterer over
skapelsen av Himmelen og jorden. Vår Herre, du har ikke skapt dette forgjeves."
Disse vers gir klare referanser til geologer og til de som studerer vitenskapen om universet, nemlig
astronomer. Om Ulama her skulle være ment en Moulvi eller Mulla, så når lærer de seg geologi eller
kosmologi?
(10:5)
ّ َﺣﺳَﺎﺏَ َﻣﺎ َﺧﻠَﻕ
ﻙ ﺇِﻻﱠ ِﺑﺎ ْﻟﺣَ ﱢﻕ ُﻳ َﻔ ﱢ
ﺕ ﻟِ َﻘ ْﻭ ٍﻡ
ِ ﺻ ُﻝ ﺍﻵﻳَﺎ
ِ ﺎﺯ َﻝ ﻟِ َﺗﻌْ ﻠَﻣُﻭ ْﺍ َﻋ َﺩ َﺩ ﺍﻟ ﱢﺳﻧِﻳﻥَ َﻭﺍ ْﻟ
َ ِﷲ ُ َﺫﻟ
ِ ﻫ َُﻭ ﺍﻟﱠﺫِﻱ ﺟَ َﻌ َﻝ ﺍﻟ ﱠﺷ ْﻣﺱَ ﺿِ ﻳَﺎء َﻭﺍ ْﻟ َﻘﻣَﺭَ ُﻧﻭﺭً ﺍ َﻭ َﻗ ﱠﺩﺭَ ﻩُ َﻣ َﻧ
ََﻳﻌْ ﻠَ ُﻣﻭﻥ
Han er den som ga sola en skinnende lysstyrke, og morgen lys, og ordinerte dets stadier slik at du
skulle kanskje bli kjent til beregningen av år og regne ut. Allah skapte ikke dette, på noe annet enn
sannhet. Han gjør tegn uunngåelige for et folk som har kunnskap.
Disse ordene av Koranen peker til studiet av astronomi og astronomiske BEREGNINGER. Våre
såkalte dagens "ulama" er uvitende om denne vitenskapen, ikke bare uvitende, men de forbyr den type
studie. Det står skrevet i "Fataawa Aalamgiri", en bok av religiøse påbud, at "Astronomistudie skal
kun brukes til å kjenne Qiblah retning og tider for bønn. Å studere astronomi utover dette er
HARAAM" (Vol 9. s. 126 ) Imam Abu Hanifah (RA) som er en av de største imamene, er ansett og
respektert for sin embetseksamen, men ikke for boken om astronomi som han skrev med sine egne
hender. Det var en ren vitenskapelig arbeid som beskriver de interplanetariske distanser under
matematiske prinsipper. Denne boken er å finne i Paris biblioteket!
(29:20)

ِ اﳋ ْﻠﻖ ﰒُﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﻳ
ِ ﻗُ ْﻞ ِﺳﲑُوا ِﰲ ْاﻷ َْر
ﻨﺸ ُﺊ اﻟﻨﱠ ْﺸﺄََة ْاﻵ ِﺧَﺮَة إِ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ َﻋﻠَﻰ آُ ﱢل َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ِﺪ ٌﻳﺮ
َ ْض ﻓَﺎﻧﻈُُﺮوا آَﻳ
َ َْ َﻒ ﺑَ َﺪأ
ُُ

Si: Reis rundt på jorden, og se hva Han skapte først, og hva Allah så skapte senere. Sikkert Allah er
besitteren av makt over alle ting.

Våre dagens såkalte "ulama" ville ikke forstå det overnevnte verset fordi de er uvitende om
paleontologi (studiet av utdødde organiserte vesener), og også av paleozoikum vitenskap som lærer
oss de eldgamle former for liv fra den første geologiske perioden.
(2:164)

ِ َض واﺧﺘِﻼ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ ﱠ
ِ َ ف اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ واﻟﻨـ
ْ َ ِ إِ ﱠن ِﰲ َﺧ ْﻠ ِﻖ اﻟ ﱠﺴ َﻤ َﺎوات َواﻷ َْر
َُﻧﺰَل اﻟﻠّﻪ
َ ﱠﺎس َوَﻣﺎ أ
َ
َ ﱠﻬﺎر َواﻟْ ُﻔ ْﻠﻚ اﻟ ِﱵ َْﲡﺮي ﰲ اﻟْﺒَ ْﺤﺮ ﲟَﺎ ﻳَﻨ َﻔ ُﻊ اﻟﻨ
ِ
ِ ْ َﺚ ﻓِﻴﻬﺎ ِﻣﻦ آُ ﱢل َدآﺑﱠٍﺔ وﺗ
ِ ﺎح واﻟ ﱠﺴﺤ
ﲔ
َ ْ َﺎب اﻟْ ُﻤ َﺴ ﱢﺨ ِﺮ ﺑـ
َ ِﻦَ اﻟﺴﱠﻤَﺎء ﻣِﻦ ﻣﱠﺎء ﻓَﺄَﺣْﻴَﺎ ﺑِﻪِ اﻷرْضَ ﺑـَﻌْﺪَ ﻣَﻮْﻬ ﺗَﺎ َوﺑَ ﱠ
َ َ ِ َﺼ ِﺮﻳﻒ اﻟﱢﺮﻳ
َ
ٍ ض ﻵﻳ
ﺎت ﻟﱢَﻘ ْﻮٍم ﻳَـ ْﻌ ِﻘﻠُﻮ َن
َ ِ اﻟ ﱠﺴ َﻤﺎء َواﻷ َْر

I himlenes og jordens skapelse, i vekslingen av natt og dag, i skipet som seiler på havet med det som er
til menneskers nytte, i vannet som Gud sender ned fra himmelen, hvorved Han gir liv til jorden etter
dens dvale og lar den vrimle av allslags dyr, i vindens veksling og de drivende skyers tjeneste mellom
himmel og jord – i alt dette er jærtegn for mennesker med kunnskap.
Våre "ulama" ville ikke forstå viktighetsgraden av ovennevnte vers fordi de ikke har studert
atmosfæriske fenomener og er fullstendig uvitende om vitenskapsgrener som Meteorologi og Nefologi
(læren om skyer)
(30:22)

ِ
ِ وِﻣﻦ آﻳﺎﺗِِﻪ ﺧ ْﻠﻖ اﻟ ﱠﺴﻤﺎو
ِِ ٍ
ِ ات َو ْاﻷ َْر
ﲔ
ُ اﺧﺘِ َﻼ
َ ف أَﻟْ ِﺴﻨَﺘِ ُﻜ ْﻢ َوأَﻟْ َﻮاﻧِ ُﻜ ْﻢ إِ ﱠن ِﰲ ذَﻟ
ْ ض َو
َ ﻚ َﻵﻳَﺎت ﻟﱢْﻠ َﻌﺎﻟﻤ
ََ ُ َ َ ْ َ

Og av Hans tegn er etableringen av himmelen og jord og mangfoldet av språk og farger. Sikkert er det
tegn i dette for de med kunnskap.
Våre "ulama" ville ikke forstå viktighetsgraden av ovennevnte vers fordi de ikke har studert filologi og
etnologi.
(30:09)

ِ َ ض ﻓَـﻴﻨﻈُﺮوا آَﻳﻒ آَا َن ﻋﺎﻗِﺒﺔُ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ِﻣﻦ ﻗَـﺒﻠِ ِﻬﻢ آَاﻧُﻮا أ
ِ
وﻫﺎ أَْآﺛـََﺮ ِﳑﱠﺎ
َ ْ ُ َ ِ أ ََوَﱂْ ﻳَﺴﲑُوا ِﰲ ْاﻷ َْر
َ ض َﻣ ُﺮ
َ َﺷ ﱠﺪ ﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ ﻗـُ ﱠﻮًة َوأَﺛَ ُﺎروا ْاﻷ َْر
َ َ
ْ ْ
َ
ع
َ وﻫ َﺎو
َ َﻋ َﻤ ُﺮ
Har de ikke reist omkring på jorden og sett hva var slutten på de som kom før dem? De var sterkere
enn disse i dyktighet og gravde opp jorden, og bygget på det mer enn disse har bygget...

Her refererer Allah til studiet av historien til oldtidens sivilisasjoner. Hvem av våre "ulama" kan gi oss
en riktig avhandling om egyptologi eller historien av kulturer som ble utryddet for lenge siden?
Ibn Khaldun ansees i den akademiske verden som Far av Historie. Hans forfatterskap påvirket hele
verden. Men han ble ignorert av "ulama" og fram til nylig ble hans bok "Mugaddamah" forbudt av
Sjeikene av det største muslimske universitetet Al-Azhar. De hevdet at "Mugaddamah" er blasfemisk
og kan undergrave troen!
(36:38-40)

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ﺲ
َ ﺲ َْﲡ ِﺮي ﻟ ُﻤ ْﺴﺘَـ َﻘﱟﺮ ﱠﳍَﺎ ذَﻟ
ْ َواﻟﺸ
ْ  َواﻟْ َﻘ َﻤَﺮ ﻗَﺪ ْﱠرﻧَﺎﻩُ َﻣﻨَﺎ ِزَل َﺣ ﱠﱴ َﻋ َﺎد آَاﻟْﻌُ ْﺮ ُﺟﻮن اﻟْ َﻘﺪ ِﱘ َﻻ اﻟﺸ- ﻚ ﺗَـ ْﻘﺪ ُﻳﺮ اﻟْ َﻌ ِﺰﻳ ِﺰ اﻟْ َﻌﻠﻴ ِﻢ
ُ ﱠﻤ
ُ ﱠﻤ
ٍ َﻳﻨﺒﻐِﻲ َﳍﺎ أَن ﺗُ ْﺪ ِرَك اﻟْ َﻘﻤﺮ وَﻻ اﻟﻠﱠﻴﻞ ﺳﺎﺑِﻖ اﻟﻨـﱠﻬﺎ ِر وآُ ﱞل ِﰲ ﻓَـﻠ
ﻚ ﻳَ ْﺴﺒَ ُﺤﻮ َن
َ ََ
َ َ ُ َ ُ ْ َ ََ

Og solen går til sin destinasjon ... Og månen, Vi har ordinert for dens stadier ... Det er heller ikke tillat
for solen å kjøre forbi månen, på samme måte som natten ikke kan overgå dagen. Og alle Flyter i en
bane.

Det vises her til himmellegemer som flyter i sine baner. I et annet sted, er det også referert til
himmellegemene nå Allah sier:
(16:12)

ٍ وﺳ ﱠﺨﺮ ﻟَ ُﻜﻢ اﻟﻠﱠﻴﻞ واﻟْﻨـﱠﻬﺎر واﻟﺸﱠﻤﺲ واﻟْ َﻘﻤﺮ واﻟْﻨﱡﺠﻮم ﻣﺴ ﱠﺨﺮات ﺑِﺄَﻣ ِﺮﻩِ إِ ﱠن ِﰲ َذﻟِﻚ َﻵﻳ
ﺎت ﻟﱢَﻘ ْﻮٍم ﻳـَ ْﻌ ِﻘﻠُﻮ َن
ْ ٌ َ َ ُ ُ ُ َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ
َ َ

Han har stilt til deres rådighet natt og dag, sol og måne, og også stjernene, til tjeneste ved Hans
ordning.
For sikkert, det finnes tegn i dette for et folk som tenker. I dag er det allment kjent at planetene og
asteroider "flyter" rundt i rommet i deres faste baner. Ordet "flyte" i Koranen er det nøyaktige ordet
brukt av forskere i dag for å beskrive bevegelsen av himmellegemene. Våre "ulama" kan ikke forstå
dette verset i Koranen fordi studiet av himmellegemenes og romforskning er totalt ukjent for dem.
(42:29)

ِ وِﻣﻦ آﻳﺎﺗِِﻪ ﺧ ْﻠﻖ اﻟ ﱠﺴﻤﺎو
ِ ات َو ْاﻷ َْر
ض َوَﻣﺎ ﺑَ ﱠ
ﺚ ﻓِﻴ ِﻬ َﻤﺎ ِﻣﻦ َداﺑﱠٍﺔ َوُﻫ َﻮ َﻋﻠَﻰ ﲨَْﻌِ ِﻬ ْﻢ إِ َذا ﻳَ َﺸﺎء ﻗَ ِﺪﻳٌﺮ
ََ ُ َ َ ْ َ

Og av Hans tegn er i etableringen av himmel og jord og det han har spredt ut i begge deler av levende
vesener. Og han er allmektig til å samle dem sammen når han vil.
Dette verset peker klart på at det finnes levende vesener på andre planeter. Våre "ulama" kan ikke gi
oss noe informasjon om denne vitenskapelige sannheten. For å få avdekket dette må vi vende oss mot
såkalte Gudløse nasjoner som Russland, USA eller andre vestlige land som er opptatt av å sondere
verdensrommet.

DAGENS SÅKALTE ULAMA
Etter at ovennevnte definisjonen av Ulama er fremlagt fra Koranen, må det ha blitt klart hvor mye
vitenskapelig kunnskap dagens "ulama" egentlig har!
De er ikke kjent med selv elementære kunnskaper om naturvitenskap. Deres lærde går ikke lenger enn
unyttige debatter og bortkasta tid på tull, det vil si argumenter om ord eller betydninger av ord.
Deres debatter har ingen relevans til den verden vi lever i, eller til aktiviteter i menneskenes liv.
Pensum av våre religiøse skoler dekker over ti år. Disse ti år er brukt til å studere logikk, filosofi,
semantikk, offentlige taler, litteratur og grammatikk, men logikk og filosofi som har blitt foreldet, gått
ut av dato og bruk. Denne læreplanen omfatter et par bøker om astronomi, geometri og regnskap. Men
selv fra disse bøkene, blir de bare opplært i ting som de ikke har noe nytte av hverdagen. Videre vil du
bli forbauset over å vite at i deres pensum, er ikke den hellige Koranen inkludert i det hele tatt!
For Tafseer (kommentarer), lærer de Jalaalain, der bare synonymer for Koranens ord er gitt. I det siste
året undervises studentene i kommentarer av surah Baqarah fra Tafseer av Baidawi. Dette er deres
pensum og krav, som de etter å ha ferdigstilt, mottar sin attest for å ha kvalifisert som "aalim".
Omfanget av deres kunnskaper om fenomener i naturen, kan avleses fra dette eksempelet:
Med tanke på bruk av høyttalere i India, spurte folk om det var noen fatwaer tilknyttet til dette. Om det
rett og slett var lov å bruke mikrofon og høytalere eller ikke.
I sitt svar på denne forespørselen skrev presidenten i Jamiatul Ulama (forsamlingen av de lerde), Mufti
Kifaayatullah følgende "Vi har ennå ikke sett instrumentet som dette spørsmålet er stil om, men vi har
hørt om at det finnes et instrument som blir plassert foran en som taler. Han retter ansiktet mot denne
dingsen mens han leser eller leverer sitt foredrag. Instrumentet absorberer lyden og sender det ut fire

ganger over normal avstand, uten dette ville det være vanskelig å formidle lyden av stemmen over slik
avstand." (Referanse: "NAQEEB", utgitt den 10. november 1941).
Dette kom altså etter at en annen lærd Mufti Saheb hadde uttalt sin forbud mot bruk av mikrofon og
høytalere.
Men senere, en stor Mufti av Daarul Uloom (Deoband), Mufti Muhammad Shaft Saheb (som hadde
etterpå emigrerte til Pakistan), hadde utgitt sin egen fatwa, og veltet over den fatwaen av Mufti
Kifaayatullah. I denne fatwa sa han at det er FORBUDT (Haraam) å bruke dette instrument for
"utførsel av bønner". I dette bladet (Al-Badaa-i "Al-Mufeedah Fee Ilukmud (Daa-i-ul Jadeedah) skrev
han at han ikke kjenner naturen av dette instrumentet og hvordan den fungerer. Derfor spurte han
Master Brij Nandan Laal som var naturfaglærer ved Alexandria High School i Bhopal. Mr. Laal sa:
"På grunn av den elektriske kraften, nøler jeg å tro, at det er den originale stemmen som blir formidlet
videre. Jeg kan ikke engang benekte dette, fordi jeg har ingen bevis for denne antakelsen."
Etter denne fantastiske forskningen, besluttet Mufti Saheb at høyttaleren er Haraam (forbudt) for
formålet med bønner. Det betyr at på bakgrunn av Mr. Brij Nandan Laal, kom Mufti Saheb til denne
bestemmelsen at dette er kommandoen av Allah og hans budbringer.
Blir det ikke klart hva slags posisjon disse mennesker er i forhold til forskning på naturlige fenomener
og moderne teknologi? Deres kunnskap om disse tingene er klart beklagelig, men de holder på å
utstede fatwaer etter fatwaer om disse tingene er Halaal eller Haraam! Og nå i Pakistan har vi kommet
til en tidsalder hvor fatwa har samme status som lovgivning. For eksempel, hvis denne saken kommer
til regjeringen, om at det tillates eller ikke tillates til å bruke høyttalerne for religiøse foredrag, og hvis
det er behov til lovfeste i denne saken, da ville nettopp disse ulama kreve at bare de utnevnes som
kvalifiserte personer til å ta en slik beslutning. Og dette ville vi bestemme på grunnlag av noe rektor
Brij Mandan Laal skulle ha sagt eller ikke ha sagt om høyttalere og på grunnlag av dette skulle de
bestemme om disse instrumentene var tillat eller ikke i følge Koranen og Sunnah.
Ikke nok med det, men deres beslutning skulle bli like høyt respektert som en lov av landets lover.
Nå til dags bruker disse "eminente ulama" mikrofoner og høyttalere uten den minste nøling i sine
religiøse foredrag og til bistand til deres bønn, uten å tenke at disse instrumenter er merket med fatwa.
Fra disse forklaringene, må du ha innsett at i følge Koranen, de troende og Gud bevisste mennesker er
de som husker Allah, de som har tro på, og ønsker å møte Ham. Gudsfryktige tjenere av Allah er de
som funderer på systemet som finnes i verden, og utfører kontinuerlig forskning av naturkreftene.
Dette er definisjonen i fra Koranen synspunkt på KUNNSKAP, altså "Ilm", og de som besitter slik
kunnskap blir kalt for "Ulama", det vil si "de kunnskapsrike" av Allah.

FJERNING AV TVIL
På grunnlag av det som er sagt ovenfor har du kanskje kommet til den følgende konklusjon.
De vestlige nasjoner er de sanne troende, og er gudfryktig pr definisjon av Koranen.
Men denne tankegangen er ikke riktig. Det er svært nødvendig for de troende og Gud bevisste folk til
å tilegne seg kunnskap om naturen, men det er feil å anta at enhver nasjon som kjøper denne
kunnskapen, automatisk blir troende og gudfryktige. Foruten å være svært viktig, er denne forskjellen
også subtil. Det er derfor nødvendig å forstå den riktig. Troende og gudfryktige mennesker er de som,
etter å utnytte og harmonisere med naturen, bruker dens styrker i henhold til Guds lover som oppgis i
den hellige Koranen. For å bli en Troende (Mu'min) og Gud bevisst (Muttaqee), må begge de følgende
kriterier være oppfylte.
i)
ii)

Studie av naturen, og
Bruke de resulterende fordeler av slik studie, i henhold til lovgivningen av Allah!

Hvis en nasjon påviser mangel på et av disse kriteriene, så kan den dessverre ikke omtales som troende
og Gud bevisst. Koranen sier følgende:
(2:208)

ِﱠ
ًﻳﻦ َآﻣﻨُﻮاْ ْاد ُﺧﻠُﻮاْ ِﰲ اﻟ ﱢﺴ ْﻠ ِﻢ آَآﻓﱠﺔ
َ ﻳَﺎ أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﺬ...

Dere som tror! Snu til Islam helhjertet (i dens helhet)
Dette betyr at den ber oss til å dedikere oss fullstendig til dette, og fordype helt i det Koranen forteller
oss om.
Vi er ikke troende og Gud bevisste, fordi vi mangler den første betingelsen (studie av naturen). Når vi
ikke oppfyller det første forholdet, så er det dermed ikke mulig å tenke seg at det andre kriteriet er
oppfylt.
De vestlige landene er ikke troende og gudfryktige fordi de mangler den andre betingelsen. Derfor på
det praktiske nivået av tro og Gudsbevissthet, er de og vi, begge på lik linje. Men disse landene er
bedre enn oss, fordi de har lært å fange naturkreftene, og dermed har de gjort sine materielle liv svært
hyggelige. Mens vi er avhengig av dem for våre næringsbehov.
For å utnytte naturkreftene i henhold til lover av Allah, må man ha kunnskap om Koranen, fordi disse
guddommelige lovene finnes innenfor dens sider. Det er disse menneskene Koranen har sagt følgende
om;
(3:7)

ِ واﻟﱠﺮ ِاﺳﺨﻮ َن ِﰲ اﻟْﻌِْﻠ ِﻢ ﻳـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن آﻣﻨﱠﺎ ﺑِِﻪ آُ ﱞل ﱢﻣﻦ ِﻋ
ﻨﺪ َرﺑـﱢﻨَﺎ
ُ َ
ْ
َ
َ

De som er fast forankret i viten, sier: "Vi tror på det! Alt er fra Herren!
Og de som baserer deres tro, rasjonelt på Koranen, gjennomføres alle deres saker i henhold til den.
(5:44)

ِ
ﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟْ َﻜﺎﻓُِﺮو َن
َ َِﻧﺰَل اﻟﻠّﻪُ ﻓَﺄ ُْوﻟَـﺌ
َ َوَﻣﻦ ﱠﱂْ َْﳛ ُﻜﻢ ﲟَﺎ أ

Og de som ikke dømmer i henhold til Koranen, de er vantro (kaafiroon)
Resultatet av det å være vantro (begå kufr) er at samfunnet blir et levende helvete til tross for overflod
av rikdom og velsignelser (som det nå skjer i Europa og USA). De har en så stor kunnskap om
vitenskap, men de kan ikke finne den sanne løsningen på problemene rundt menneskeliv. Med andre

ord, i denne saken er deres sanser og deres sinn ikke til deres hjelp. Koranen sier følgende om slike
nasjoner:
(46:26)

ِ وﻟََﻘ ْﺪ ﻣ ﱠﻜﻨ
ِ
ِِ
ﺼ ُﺎرُﻫ ْﻢ َوَﻻ أَﻓْﺌِ َﺪﺗـُ ُﻬﻢ
ُ َ َ
َ ْﺼ ًﺎرا َوأَﻓْﺌ َﺪةً ﻓَ َﻤﺎ أَ ْﻏ َﲎ َﻋْﻨـ ُﻬ ْﻢ ﲰَْﻌُ ُﻬ ْﻢ َوَﻻ أَﺑ
َ ْﻴﻤﺎ إِن ﱠﻣ ﱠﻜﻨﱠﺎآُ ْم ﻓﻴﻪ َو َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ َﳍُ ْﻢ ﲰَْ ًﻌﺎ َوأَﺑ
َ ﱠﺎﻫ ْﻢ ﻓ
ﱢﻦ ﺷَﻲْءٍ إِذْ آَاﻧُﻮا ﳚَْﺤَﺪُونَ ﺑِﺂﻳَﺎتِ اﻟﻠﱠﻪِ وَﺣَﺎقَ ﻬﺑِِﻢ ﱠﻣﺎ آَاﻧُﻮا ﺑِِﻪ ﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻬ ِﺰُؤون
Og Vi hadde gitt dem en maktstilling, som Vi ikke har gitt dere. Vi hadde gitt dem hørsel, syn og
forstand. Men deres hørsel, syn og forstand hjalp dem ikke i det hele tatt, for de fornektet Guds ord.
Og det de drev ap med, omringet dem.

Hvis vestlige land skulle bruke naturkrefter i universet og gaver av naturen i henhold til lover av
Allah, så ville deres helvete i verden som de for tiden erfarer, ha forvandlet til paradiset. Nettopp det
paradiset som mennesker har lett etter så lenge.
Bare se hvor vakkert Koranen forklarer dette. Les igjen disse versene av Sura Yunus hvor det sies:
(10:7-8)

ِ
ِِ ﱠ
ِ
ِﱠ
ﱡﺎر ِﲟَﺎ
َ ِ أ ُْوﻟَـﺌ-ﻳﻦ ُﻫ ْﻢ َﻋ ْﻦ آﻳَﺎﺗِﻨَﺎ َﻏﺎﻓﻠُﻮ َن
ُ ﻳﻦ ﻻَ ﻳـَ ْﺮ ُﺟﻮ َن ﻟ َﻘﺎءﻧَﺎ َوَر
ُ ﻚ َﻣﺄْ َو ُاﻫ ُﻢ اﻟﻨ
َ ﺿاْ ﺑِﺎﳊَْﻴﺎةِ اﻟﺪﱡﻧـْﻴَﺎ وَاﻃْﻤَﺄ َﻧﱡﻮاْ ﻬﺑَﺎ َواﻟﺬ
َ إَ ﱠن اﻟﺬ
ِ آَاﻧُﻮاْ ﻳﻜ
ْﺴﺒُﻮ َن
َ
De som ikke setter deres håp på å møte Oss, men er fornøyde med livet i denne verden og er tilfreds
med den, og de som ikke akter å finne Vår tegn, deres tilholdssted er Ilden, på grunn av (det onde) de
har opptjent.

Rett etter dette sier Koranen følgende:
(10:9)

ِ ﺎت ﻳـﻬ ِﺪﻳ ِﻬﻢ رﺑـﱡﻬﻢ ﺑِِﺈﳝَﺎ�ِِﻢ َْﲡ ِﺮي ِﻣﻦ َْﲢﺘِ ِﻬﻢ اﻷَﻧْـﻬﺎر ِﰲ ﺟﻨ
ِ ِ إِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨُﻮاْ وﻋ ِﻤﻠُﻮاْ اﻟ ﱠ
ﱠﺎت اﻟﻨﱠﻌِﻴ ِﻢ
ََ َ َ
َ َُ ُ
ْ
ْ ُ َ ْ ْ َ َﺼﺎﳊ

Men de som tror og handler rettskaffent, deres Herre guider dem med deres tro, elver renner under
dem i hager av lykke.
Resultatet er at de lever i utsøkte hager som forblir grønne for evig - ingen reduksjon vil finne sted i
deres grønne vegetasjon. Merk at grønn vegetasjon og flytende bekker er alle tegn på velstand. Etter å
ha sett og erfart det himmelske samfunnet, vil de spontant uttale seg med "Ya Allah! Sannelig var det
ikke din hensikt å ha skapt kosmos forgjeves.
(10:10)

ِ ِ
ِ
ِ
ِ اﳊﻤ ُﺪ ﻟِﻠّ ِﻪ ر ﱢ
ِ
ﲔ
َ ََد ْﻋ َﻮ ُاﻫ ْﻢ ﻓ َﻴﻬﺎ ُﺳْﺒ َﺤﺎﻧ
َ ب اﻟْ َﻌﺎﻟَﻤ
ْ َْ ﻚ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َوَﲢﻴﱠﺘُـ ُﻬ ْﻢ ﻓ َﻴﻬﺎ َﺳﻼَ ٌم َوآﺧ ُﺮ َد ْﻋ َﻮ ُاﻫ ْﻢ أَن
َ

Deres rop der vil bli, Ære være Deg, O Allah! og deres hilsen, fred! Og den siste av deres uttalelse vil
være: Lovet være Allah, Herren av verdener.
I dette samfunnet vil deres ønsker mot hverandre være av sterkt vitalisering, og uendelig fred og
sikkerhet. De som klarer å etablere dette samfunnet, vil fortsette å utvide deres grenser lenger og
lenger gjennom vedvarende strev og uopphørlig innsats og tiltak, fram til slutt, som omfatter hele
menneskeheten.
På dette tidspunktet vil enhver observatør uttale seg ved å gi dypt verdig ros og lovtale Allahs
guddommelig universale orden, slik den fortjener.

OPPSUMMERING
Fra disse forklaringene, må sannheten nå være klart, at hvis vi ønsker å forestille samfunnet langs
linjene av islamsk lære, så blir det nødvendig for oss å lage slike stipendiater og forskere som,
gjennom sine eksperimenter og observasjoner av naturlover, underlegge seg de kosmiske krefter.
Disse forskere måtte da, med deres studier som strekker seg til alle deler av verden, omfatte alle
organiske og uorganiske kreasjoner. Sammen med dette måtte de kunngjøre de guddommelige lover
som er nedskrevet i Koranen, på en slik måte at det ville blitt tydelig at det ikke er noen problemer
overhodet i å utnytte og fordele disse kreftene i henhold til Allahs lover.
Dette er folk som ville bli kalt ULAMA i henhold til Koranens definisjoner. Så lenge vår nåværende
oppfatning om Kunnskap og de kunnskapsrike (Ilm og Ulama) ikke endres, kan vi ikke regne oss blant
de levende nasjoner som ønsker å søke Gud!
"Hvordan kan du søke etter Gud når du ikke engang har nådd mennesket?"
********

