Hva Koranen sier
Utdrag

SKRIFTEN
Denne Skrift er fra Allah; Den mektige, vise. (45,2)

Det finnes ingen skapning på jorda uten at Allah
sørger for den. (11,6)

TEGN
Det er tegn i himlene og på jorda for den som vil
erkjenne. (45,3)

Intet blad faller til jorda uten at Den høye vet det.
(6,59)

I skiftet mellom natt og dag; i regnet Allah sender
fra skyen som gjenoppliver den døde jorda; i Den
høyes skiftende vinder er tegn for den som bruker
forstand. (45,5)
I skapelsen av mennesket og alt levende Allah
spredte på jorda, er det tegn for den som tenker
etter. (45,4)
ALLAH/DEN HØYE
Sett ingen gud ved Allahs side! (17,22)

Vend deg til Allah ydmykt, i det stille. (7,55)
Allah er deg nærmere enn blodåren på din hals.
(50,16)
UNIVERSET
Himmelen var en gassliknende substans. (41,11)
Den høye sa til den og til jorda: «Bli!» Og de ble
til. (41,11)
Himlene og jorda var først en sammenhengende
enhet, men Den høye skilte dem. (21,30)

Noen gjør sine ønsker til gud. (45, 23)

Den høye la stjerner på himmelens hvelving; vakre
for den som ser. (15,16)

De vakreste navn er for Allah! (7,180)

Skapelsen av himlene og jorda er langt større enn
skapelsen av mennesket. (40,57)

Allah er barmhjertig og fylt av kjærlighet. (11,90)
Dette kapitlet er gjengivelser av meninger og innhold i noen Koran-vers (ikke nødvendigvis direkte
oversatt).
Bry dere ikke om den som ikke vil tro, bry dere om
Den høye. (5,3)
Allah hører bønn, fjerner lidelse, leder i mørke,
bringer det gode, skaper og gjenskaper og gir hva
vi trenger fra himlene og jorda – finnes det noe likt
Allah? (27,62)
Allah; det finnes ingen annen guddom enn Den
høye, levende og evige, opprettholder av alle ting!
(2,255)
Dette kapitlet er gjengivelser av meninger og innhold i noen
Koran-vers (ikke nødvendigvis direkte oversatt).

23

Den høye skapte livet og døden for å sette folk på
prøve. (67,2)
JORDA
Den høye brettet ut jordas ytre, forankret fjell og
lot planter vokse – alt i balansert orden. (15,19)
Jorda ble skapt med prektige ting. Den høye prøver folk med jorda og ser hvem som gjør det gode.
(18,7)
Påfør ikke jorda skade når den først er satt i stand.
(7,56)
Forfall og forurensing skjer på land og hav som resultat av det menneskene gjør. (30,41)

VERDEN BLE SKAPT I HENSIKT
Den høye skapte himlene og jorda og alt mellom
dem i hensikt. (15,85)

Satan bestemmer ikke over deg, han kaller og du
svarer. Bebreid ham ikke, men deg selv om du trår
feil. (14,22)

Himlene og jorda ble skapt i fornuft. (14,19)
Det er en lov for hver tidsepoke. (13,38)

LIV ER HELLIG
Ta ikke liv, som Den høye har gjort hellig, uten
rettslig grunn. (17,33)

MENNESKET
Den høye skapte mennesket i stadier. (71,14)

Løfter du din hånd for å gjøre det av med meg, løfter ikke jeg min for å gjøre det av med deg. (5,28)

Den høye skapte mennesket av en dråpe blandet
væske og satte det på prøve. (76,2)

Ta ikke barns liv av frykt for fattigdom. (17,31)

Mennesket valgte fornuft og moralsk ansvar; mennesket er ubetenksomt. (33,72)

Om noen redder et liv, er det som å redde hele
menneskeheten. (5,32)

Tror dere ikke dere skal bli prøvd, for at Allah skal
se hvem dere er? (9,16)

ERKJENNELSE
De fleste vil ikke erkjenne. (12,103)

Den høye prøver mennesket med det dårlige og det
gode. (21,35)

Du leder ikke den du har kjær, men Allah leder
som Den høye vil. (28,56)

De som følger Den høye, skal arve jorda. (21,105)

Se jorda, død og øde! Den høye sender regn og jorda vekkes og svulmer og bringer overdådige vekster
– Allah er sann! Den høye gir det døde liv. (22,5–6)

Si ikke du skal gjøre noe i morgen uten å føye til:
Insha Allah; «Hvis Allah vil.» (18,23–24)
De som blir undertrykt, skal stå fremst. (28,5)
Sitt ikke med dem som fornekter og driver gjøn
med det Allah har gitt. (4,140)
Avvis falske guder. (39,17)
Den høye skapte deg ikke uten hensikt. Du skal
tilbake til Den høye. (23,115)
Mennesket ble skapt for å følge Den høye. (51,56)
Vær ikke hovmodig på jorda. (17,37)
Allah vil gjøre det lett for dere, for mennesket ble
skapt svak. (4,28)
PERSONLIG ANSVAR
Det jeg gjør, er mitt; og det du gjør, er ditt. Du skal
ikke svare for det jeg gjør, og jeg ikke for det du
gjør. (19,41)
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Bare den som hører, kan svare. (6,36)
Se alt i himlene og på jorda; sola, månen og stjernene, fjellene, trærne og dyrene, menneskene bøyer seg for Allah! (22,18)
Allah har gitt dere den samme erkjennelsen som
ble gitt til Noa, Abraham, Moses og Jesus. Stå fast
ved erkjennelsen – og splitt dere ikke opp! (42,13)
DE SOM IKKE VIL ERKJENNE
De følger sine ønsker uten kunnskap; de som ikke
vil erkjenne. (30,29)
De som ikke vil erkjenne, skal bli avvist! Gjengjeldelse skal ikke bli mindre, og det skal bli for sent
å angre. (2,162)
De sier: «Det finnes ikke annet enn det jordiske
livet, vi lever og dør, og bare skjebnen tilintetgjør
oss.» Men de har ingen kunnskap om det; det er
bare gjetninger. (45,24
Handlingene til de som fornekter Den høye, er som

aske en stormfull dag. Vinden sprer asken og ingen
skal tjene på den. (14,18)

ENGLER
Engler bringer inspirasjon. (16,2)

INGEN TVANG I ERKJENNELSE
Det skal ikke være tvang når det gjelder erkjennelse! (2,256)

To engler følger mennesket, én på hver skulder, de
noterer alt som blir sagt. (50,17)
DET GODE OG DET ONDE
Det gode er fra Den høye. (16.30)

Du kan ikke tvinge folk til å erkjenne. (10,99)
Ingen kan erkjenne uten at Allah vil. (10,100)

Alt dårlig er fra dere selv. (42,30)

La de som ønsker det, erkjenne, og de som ikke
ønsker det, la være. (18,29)
Uansett hvem som ikke vil erkjenne, la deg ikke
bedrøve av det. (31,23)
LIVET I DENNE VERDEN
Livet i denne verden er en kortvarig glede, det neste er det varige hjem. (40,39)
DET NESTE LIVET
De sier det ikke er et liv etter dette, vi blir ikke reist
fra døden! Men de skal en gang stå for Den høye, og
Den høye skal spørre: «Er ikke dette sant!» (6,29–30)
Redusert til skjelett og støv, skal du bli reist på nytt,
som du ble det første gang. Allah som skapte himlene og jorda, kan gjøre det igjen. (17,98–99)

Den ubetenksomme tror godt om sine handlinger.
(10,12)
Dårlige handlinger synes gode for den som ikke vil
erkjenne. (6,116)
Sitt ikke med den som gjør galt. (6,68)
GJØR DET GODE
Allah er med den som gjør det gode. (29,69)
Gjengjeld ondt med godt. (13,22)
Gjør det gode til egen fortjeneste eller det dårlige til
eget tap. (41,46)
Dere som erkjenner; hvorfor sier dere gode ting, men
gjør det ikke? (61,2)

Mennesker; dere ønsker flyktige goder i verden! Allah
ønsker dere det beste i den neste. (8,67)

Av god jord vokser frodige planter, dårlig jord gir glissen vekst. (7,58)

De som nekter for det neste livet, bruker ikke forstand og er hovmodige. (16,22)

God handling visker ut en dårlig. (11,114)

De som handler galt og preges av det onde, skal høre
Ilden til, og der skal de være og bli. Men de som erkjenner Allah og lever riktig, skal høre Paradiset til og
være der til evig tid. (2,81– 82)
KORANEN
Koranen er fylt med veiledninger og eksempler, men
de fleste vil ikke erkjenne. (17,89)
De blir veiledet av Allah og bruker forstand som lytter
til hva som blir sagt i budskapet og følger det beste
i det! (39,18)
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Alle skal veies ut fra sine handlinger, og Allah skal
gi fullt tilbake. Det skal ikke bli gjort urett mot dere.
(46,19)
En god handling skal belønnes tifoldig; en dårlig
handling skal stå som den gjør. (6,160)
Den som gjør godt, belønnes med kunnskap og visdom. (28,14)
Hvem gir Allah et lån av gode gjerninger? Den skal
få mangedobbelt igjen og bli rundhåndet belønnet.
(57,11)

Gode anstrengelser gir mennesket belønning.
(53,39)
Alt godt dere sender foran dere til Dommens dag,
skal dere finne igjen hos Allah. (73,20)
Den som ikke hjelper faderløse, gir sultne å spise
og står opp for trengende, erkjenner i virkeligheten
ikke. (107, 1–7)
DEN ONDE
Den onde; Satan, har ingen makt over deg! Den
onde frister, men valget er ditt. (14,22)
Den onde gjør det lave tiltalende. (16,63)
Dårlige handlinger gjøres forlokkende, vi tror at de
er gode. (35,8)
BØY DERE FOR DEN HØYE
Bøy dere for Den høye og avvis falske guder.
(16,36)
La deres hengivelse og forsakelse, liv og død være
for Allah, Den høye. (6,162)
TILBLIVELSE OG DØD
Den høye skapte dere og vil når tiden kommer, gjøre så dere dør. (16,70)
PRØVELSER
Gud prøver noen ved hjelp av andre. (47,4)

med vinger, er samfunn som dere selv. (6,38)
Har du ikke reist i verden og sett skjebnen til de
som levde før? (12,109)
Å ENDRE FOLKS TILSTAND
Allah endrer ikke et folks tilstand før folket endrer
seg selv. (13,11)
FLERTALLET TAR FEIL
Følger du flertallet på jorda, skal de lede deg bort
fra Allahs vei. (6,116)
STRAFF OG GJENGJELDELSE
De som bryter ned og skaper forfall, vil bli straffet
med liv eller plage, hindringer i utfoldelse eller forvisning fra landet*. (5,33)
*Beskrivelse av datidens virkelighet; ikke påbud. (De som lever ved
sverdet skal dø ved sverdet.)

Begrens handlefriheten til tyver; menn og kvinner.
Om de angrer den urett de har gjort og forbedrer
seg, skal det bli godtatt av Allah. (5,38–39)
Skade for skade, men den som tilgir og gjør godt,
skal Allah belønne. (42,40)
TILGIVELSE
Tålmodighet og tilgivelse er tegn på styrke. (42,43)
Tilgi den som gjør galt. (4,149)

NASJONER OG FOLK
Den høye skapte alle fra én mann og én kvinne og
gjorde dem til nasjoner og folk så de skal kjenne
hverandre. (49,13)
Den høye skapte mangfold i språk og hudfarge, et
tegn for den som bruker forstand. (30,22)

Har noen gjort galt av dumhet og endrer og forbedrer seg, skal Allah være tilgivende og nådig. (6,54)
Den som er gått fra erkjennelse til ikke å ville erkjenne, kan også tilgis. (9,66)
Allah kan tilgi alt. (39,53)
DEN HØYES GAVER
Det er lov å søke Den høyes gaver. (30,23)

SAMFUNN
Hvert samfunn har sin tid. (10,49)
Om Allah ville, gjorde Allah alle til ett samfunn,
men de er forskjellige som Allah vil det. (11,118)
Hvert samfunn synes godt om seg selv. (6,108)
Alle skapninger som kryper på jorda, og de som flyr
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IKKE ASKESE
Hvem har forbudt de vakre ting Allah har gitt menneskene, og goder Den høye har brakt for deres underhold? (7,32)

Den høye byr dere ikke å gi alt til andre. (47,36)
NOEN GIS MYE, ANDRE LITE
Allah gir noen mye, andre lite, som Den høye vil.
(39,52)
ØDSLING
Allah er ikke med den som ødsler. (6,141)
Ukritisk forbruk er djevelens bror. (17,27)
SAMLE IKKE RIKDOM
Den som samler gull og sølv i stedet for å bruke
det på Allahs vei, skal som gjengjeldelse kjenne
smerte. (9,34)
Gjør jihad; streben for Allahs sak, med det dere
eier. (49,15)
Gi av det Den høye har gitt deg før døden kommer
og du skal si: «Om Den høye hadde gitt meg mer
tid, skulle jeg gitt gaver til trengende og levd som
et rettsindig menneske.» (63,10)
VÆR IKKE SMÅLIGE, OG OVERDRIV IKKE
Vær ikke smålige og overdriv ikke, for ikke å ende
med bebreidelse og anger. (17,29)
MODERASJON
Allah er ikke med den arrogante, skrytefulle, så
vis moderasjon og demp stemmen! Den mest påtrengende stemme har eselet med støyfull halsing.
(31,18–19)
SPØR IKKE OM VANSKELIGE TING
Dere som tror; spør ikke om ting – hvis det ble kjent
– ville det gjøre det vanskelig for dere. (5,101)
PLAGER OG VANSKER
Den høye gir plager og vansker for å lære mennesket ydmykhet. (6,42)

fra dette paret talløse menn og kvinner vidt utover
jorda. (4,1)
Menn og kvinner som er Allah hengivne; som erkjenner, er gudfryktige, sannferdige, tålmodige,
ydmyke, gir av det de har fått til dem som trenger
det, faster, er sømmelige og Allah bevisste, skal
tilgis av Den høye og bli rikelig belønnet! (33,35)
Menn som erkjenner, skal senke blikket og være
sømmelige, det er bedre for dem, Allah vet alt de
gjør. Kvinner som erkjenner, skal senke blikket og
være sømmelige og ikke vise mere av seg enn det
som er anstendig. (24,30–31)
Menn skal ikke spotte andre menn, som kan være
bedre enn dem! Og kvinner skal ikke spotte andre
kvinner, som kan være bedre enn dem! Snakk ikke
dårlig om hverandre! (49,11)
Menn skal stå opp for kvinner med hva Allah har
gitt dem. (4,34)
De som erkjenner; menn og kvinner, er hverandres
venner og støtte. (9,71)
EKTESKAP
Menn; gift dere ikke med kvinner som setter noe
annet like høyt som Allah! Og kvinner; gift dere
ikke med menn som setter noe annet like høyt som
Allah! (16,72)
Om du ikke kan behandle dem likt, mødre med
faderløse barn, og vil gifte deg med to, tre eller fire
av dem, så gift deg bare med én. (4,3)
Du vil aldri kunne behandle dem likt. (4,129)
Vil en ektefelle opptre troløst, så tal fornuftig og
vis avstand og deretter om nødvendig skill deg fra
den*. (4,34)
*Det gjelder for både mann og kvinne.

Allah kan alltid skape forsoning. (4,35)

TOMT SNAKK
Unngå tomt snakk. (23,3)
MENN OG KVINNER
Den høye skapte mennesket fra en enkel essens og
fra samme essensen dets like. Den høye spredte
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Allah har gitt dere ektefeller av deres eget slag og
gjennom dem barn og barnebarn og gitt alle mange
gode ting. (16,72)

EKTEFELLER
Den høye har gitt dere ektefeller av deres eget slag
til å leve med i harmoni. Den høye har skapt kjærlighet og ømhet mellom dere – et tegn for den som
bruker forstand. (30,21)
Behandle ikke ektefeller strengt, lev med dem
vennlig og rettferdig! Og skulle dere føle motvilje
til dem, kan det være dere føler motvilje til noe
Allah har lagt det gode i. (4,19)

*I handelsmessige forhold. Fortsatt var én kvinne vitne, men kunne
bli hjulpet av en annen om hun ikke hadde erfaring med handelsmessige overføringer, slik det ofte var på den tiden.

Bring fire vitner* om dere anklager noen for utroskap. (24,4) Om noen endelig skiller seg fra hverandre; ta to rettsindige vitner* på det. (65,2)
Bekreft et testamente ved to rettsindige vitner*.
(5,106)
*Menn eller kvinner.

Den høye skapte mennesket fra en enkel essens
og fra den samme essens dets like, til glede for
hverandre. (7,189)

MAT
Spis alt godt som Allahs navn er blitt sagt over.
(6,118)

SKILSMISSE
Frykter dere brudd mellom et ektepar, så hent en
forliksperson fra hans og en fra hennes familie.
Og ønsker paret forsoning, skal Allah bringe dem
sammen. (4,35)

Alle gode ting er tillatt. (5,4)

Skilsmisse kan erklæres og tilbakekalles to ganger*. Partene kan etter hver gang, gjenoppta samlivet på anstendig måte eller la ekteskapet bli oppløst med det gode. (2,229)
*Det gjelder for både mannen og kvinnen.

Står de fast ved å skilles, skal de vite at Allah hører
og vet, alt hva de sier og gjør. (2,227)
BARN
Allah gir de barn Den høye vil. (42,49–50)
SLEKTNINGER OG TRENGENDE
Gi til slektninger, til trengende og reisende. Bruk
ikke ubetenksomt det dere har. (17,26)
SAMVÆR
Kom ikke nær ulovlig sex. Det er krenkende og
galt. (17,32)
Menn, søk kvinner i ekteskap og ikke i upassende
samvær. (4,25)
VITNER
Hent to mannlige vitner eller en mann og to kvinner*
som dere har tiltro til, slik at om en av kvinnene skulle huske feil, så kan den andre hjelpe henne. (2,282)
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Forbudt for dere er selvdøde dyr, blodmat og svinekjøtt. (6,145)
Kom ikke med feilaktige ytringer, som: «Det er
halal (tillatt), og det er haram (forbudt).»
Finn ikke på ting mot Allah! (16,116)
RUSMIDLER OG PENGESPILL
Rusmidler og pengespill er Satans verk og forbudt.
(5,90)
RELIGION/TRO
Hold fast ved båndene til Allah og splitt dere ikke
opp. (3,103)
Gjør ikke erkjennelsen til sekter. (30,32)
Bokens folk, dere som har fått åpenbaringer: La
oss enes om et felles grunnlag i å ikke følge annet
enn Allah, å ikke sette noe annet opp imot Den
høye og ikke ha andre enn Den høye som høyeste.
(3,64)
Blant Bokens folk finnes rettsindige. De leser fra
Allahs åpenbaring, bøyer seg ydmykt for Den høye,
erkjenner Allah og Den siste dagen, forordner det
som er riktig og forbyr det som er galt og er raske
til å gjøre det gode. De skal belønnes for det gode
de gjør! Allah vet hvem som er bevisste Den høye.
(3,113–115)

Bokens folk; overdriv ikke å praktisere det dere erkjenner! (4,171)
Muslimer som tror, jøder og andre som tror, kristne
– ja, hver den som tror på Allah og Den siste dagen
og gjør det som er godt skal ikke frykte eller sørge.
(5,69)

at Den høye er nær! Den høye svarer den ydmykes
bønn. Måtte de lytte til og erkjenne Den høye, så
de kan finne den riktige vei. (2,186)
Hold fast ved den foreskrevne hengivenhet; bønn,
den midtre også, og stå ydmykt for Allah! (2,238)
Les foreskrevet bønn på begge sider av dagen og
den nære del av natten. (11,114)

Diskuter med folk på beste måte. (16,125)
Følg det beste fra Allah. (39,18)

Feilslått den som ber og ikke har tankene i bønnen. (107,4)

ISLAM/MUSLIMER
Den høye har fullendt religionen for oss: Islam er
hengivelse til Allah. (5,3)

Ynkelig den som ber, men glemmer sine moralske
plikter. (107,4–5)

Muslimer; vær et samfunn som fremmer det gode,
gjør det riktige og forby urett. (3,104)

Hold foreskrevet hengivenhet, bønn for å hilse Den
høye. (20,14)

Diskuter med Bokens folk på beste måte! Vår Gud;
Allah, og deres Gud, er den samme. (29,46)

MARTYRER
Si ikke om dem som har mistet livet for Allahs sak
at de er døde – de lever, men dere sanser dem
ikke. (2,154)

Vær tolerante, gjør det gode og unnvik den uvitende. (7,199)

KRISTENDOM/KRISTNE
Den høye gjorde Jesus til tegn for folk og velsignelse fra Den høye. (19,21)

ISLAMS 10 BUD
1. Sett ikke noe annet like høyt som Allah.
2. Vær gode mot deres foreldre.
3. Drep ikke deres barn for velferd.
4. Gjør ikke usømmelige ting.
5. Ta ikke liv Allah har gjort hellig.
6. Rør ikke hva foreldreløse eier.
7. Gi fullt mål og vekt.
8. Snakk rettferdig.
9. Hold løfter.
10. Følg ingen annen vei. (6, 151–153)

Den høye ga Jesus; Marias sønn, Evangeliene og la
mildhet og medfølelse i hjertet til dem som følger
Jesus. (57,27)
Jesus; sønn av Maria, var bare en budbringer fra
Allah. (4,171)

FORSKRIFTER/RELIGIØSE HANDLINGER
Vær faste i hengivenhet til Allah; i salah, foreskrevet bønn. Og gi av det dere har fått av Allah til dem
som trenger det; i sakah, velferdsbidraget. (2,43)
Det er foreskrevet dere å faste. (2,183)
Gjør pilegrimsreisen; hadj, og det kortere besøket;
umra, for Allah. (2,196)
BØNN
Når de hengivne spør etter Den høye, skal de vite

29

Den som sier Allah er Messias, sønn av Maria – når
Messias selv sa: «Israelitter, dyrk Allah, Den høye
for meg og dere – har satt seg opp mot det som er
sant. (5,72)
Jesus er for Allah som Adam: Den høye skapte ham
fra støv og sa: «Bli!» Og han var. (3,59)
JØDEDOM/JØDER
Det er rettsindige blant dem; de leser fra Allahs
budskap, bøyer seg for Allah, erkjenner Allah og
Den siste dagen, fremmer det som er rett og forbyr
det urette og som kappes i å gjøre det gode. (3,
113–14)

Den høye spredte jødene ut over jorda i separate
samfunn. Noen er rettsindige og andre ikke. Den
høye prøver dem med det gode og det dårlige så de
skal finne den riktige vei. (7, 168)
Jødene brøt sine løfter. Den høye viste avstand til
dem; hjertene deres ble harde. Du vil finne uhederlighet blant dem unntatt hos noen få. (5,13)
Jøder hengir seg til jordisk vinning i denne verden.
(7,169)
Den høyes løfte til Israels barn var oppfylt. (7,137)
Allah har ikke gjort urett mot dem; de gjør urett
mot seg selv. (3,117)
ANDRE RELIGIONER
Den høye har gitt hvert samfunn forskrifter for religiøs handling. (22,67)
De som er bevisste Allah og lever riktig, skal ikke
frykte eller sørge. (7,35)
Snakk ikke nedsettende om det de tror på i stedet
for Allah. (6,108)
62) De som erkjenner ved denne Skrift, de som er
jøder og kristne, og de som følger andre religioner
– ja, hver den som erkjenner Allah og Den siste
dagen og gjør det som er riktig skal få sin lønn fra
Den høye! De skal ikke frykte eller sørge. (2,62)
Hvert samfunn har fått en budbringer. Alle skal bli
rettferdig vurdert ut fra sine budbringere. (10,47)
PROFETEN ABRAHAM
Følg Abrahams erkjennelse. (6,161)
Abrahams erkjennelse var ren. Abraham dyrket ikke falske guder. (6,161)
Abraham var vennlig, medlidende og hengiven. (11,75)
Abraham var verken jøde eller kristen. (3,67)
PROFETEN MUHAMMED
Den som er lojal mot Profeten, er lojal mot Allah.
(48,10)
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Allahs budbringer er et utmerket eksempel. (33,21)
Muhammed elsket sine fiender. (3,119)
Når noe er bestemt av Allah og Den høyes sendebud, står man ikke fritt til å velge. (33,36)
Muhammed er den siste profet. (33,40)
DET VELSIGNETE LANDET
Abraham og Lot ble ført til landet (Palestina) som
Den høye har «velsignet for alle folk». (21,71)
Stormfulle vinder brakte Salomos flåte til det land
(Palestina) «som Den høye har velsignet». (21,81)
Muhammed ble ført til Aqsa-moskéen (i Jerusalem)
«med omgivelser Den høye har velsignet». (17,1)
UNDERTRYKTE
Hvorfor skulle dere ikke stride på Allahs vei for undertrykte menn, kvinner og barn? (4,75)
NOEN MÅ HOLDES TILBAKE
Om Allah ikke brukte noen til å holde andre tilbake,
ville klostre, kirker, synagoger og moskéer – steder
der Allahs navn nevnes – blitt ødelagt. (22,40)
RETTFERDIGHET
La ikke motvilje til noen lede deg bort fra rettferdighet. (5,8)
FORNUFT
Den ynkeligste skapning for Allah er den som ikke
bruker forstand. (8,22)
ANSVAR
Enhver er ansvarlig for egne handlinger; ingen skal
bære en annens byrde. (6,164)
AVTALER
Allah verdsetter ikke den som bryter avtaler. (8,58)
OPPFØRSEL
Hold tilbake fra uriktig handling og alt som strir
mot rimelighet og fornuft. (29,45)

TOLERANSE
Bær over med menneskelig natur og svakhet; fremme vennlighet og det gode. (7,199)
KRIG OG FRED
Start ingen fiendtlighet. (2,190)
Om de angriper dere, så pågrip og ødelegg dem.
(4,89)
De som er blitt angrepet, har tillatelse til å ta til
våpen fordi det er gjort urett mot dem.* (22,39)
*Krig er bare tillatt i selvforsvar.
Om de trekker seg tilbake uten å kjempe og tilbyr
fred, skal dere ikke stå imot dem. (4,90)
Ønsker de fred, skal dere ønske fred. (8,61)
Avvis ikke den som hilser med et ønske om fred.
(4,94)
Om de ikke trekker seg tilbake, nekter å inngå fred
og fortsetter å kjempe mot dere – pågrip og overvinn dem. (4,91)
Undertrykking er verre enn døden. (2,191)
De som har sluttet fred med dere, men stadig bryter freden og respektløst angriper dere; når dere
møter dem i strid, påfør dem nederlag til ettertanke. (8,56–57)
Gå ikke utover Allahs grenser. (9,112)
Den som går utover Allahs grenser, skader seg selv.
(65,1)
OPPSTANDELSENS DAG
Hver sjel skal få vurdert sin handling. (17,14)
Skal de som erkjenner og gjør det gode og de som
ikke erkjenner og sprer forfall, bli behandlet likt?
(38,28)
SANNHET
Det er et slør mellom oss og sannheten. (50,22)
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PARADISET
OPPSTANDELSENS DAG
Allah
Hver sjel
loverskal
de som
få vurdert
erkjenner,
sin handling.
menn og (17,14)
kvinner, hager med sildrende bekker, og de skal være der til
evig
Skaltid.
de som
(9,72)
erkjenner og gjør det gode og de som
Den
ikke som
erkjenner
søker og
Densprer
høye,
forfall,
bøyerbli
segbehandlet
for Den høye,
likt?
gir
(38,28)
skjult og åpent av det Den høye har gitt og svarer på ondt med godt, skal høre Paradiset til. Og gå
inn
der med rettsindige forfedre, ektefelle og barn.
SANNHET
(13,22–23)
Det er et slør mellom oss og sannheten. (50,22)
PARADISET
Allah lover de som erkjenner, menn og kvinner, hager med sildrende bekker, og de skal være der til
evig tid. (9,72)
Den som søker Den høye, bøyer seg for Den høye,
gir skjult og åpent av det Den høye har gitt og svarer på ondt med godt, skal høre Paradiset til. Og
gå inn der med rettsindige forfedre, ektefelle og
barn. (13,22–23)

