
”Att hälsa på en person 
är allmosa. Att agera rättvist 

är allmosa. Att hjälpa en person 
med sin häst (transportmedel) är 
allmosa. Ett gott ord är allmosa. 

Varje steg som tas för att närma sig 
platsen av bön är allmosa. Att ta 

bort ett hinder från vägen är 
allmosa.” 

 
”Tro inte att ett 

litet gott är obetydligt, 
även om det skulle vara 
att möta din broder med 

ett leende.”

(frid och välsignelser över honom)
Muslimer tror att Mohammad (frid och välsignelser över 
honom) är den sista Profeten av en lång rad Profeter som har 
skickats för att kalla människorna till lydnad och tillbedjan av 
Gud endast. Vissa av dessa Profeter inkluderar Adam, Noah, 
Josef, Jakob, Abraham, David, Jesus och Moses (frid vare 
över dem alla). 

Muslimer varken dyrkar eller söker gudomlig vägledning från 
Profeten Mohammad (frid och välsignelser över honom). Han 
varnade:

”Gå inte till överdrift i prisandet av mig liksom Kristna 
gjorde med prisandet av Jesus, Marias son. Jag är endast 
en tjänare till Herren, så kalla mig för Allahs tjänare och 
Sändebud.” 

Så som muslimer tror att Moses (frid vare 
över honom) skickades med Toran  och 
att Jesus (frid vare över honom) skickades 
med Evangeliet2 tror muslimer att 
Mohammad (frid och välsignelser över 
honom) skickades med Koranen för att 
visa hur dess budskap skulle tillämpas. 

Några av Profetens (frid och välsignelser 
över honom) uttalanden inkluderar: 

Vi har fastställt att Islam lär att Gud endast förtjänar 
dyrkan. Så vad är då dyrkan? 

Muslimska lärda har definierat ”dyrkan” som ”en allomfattande 
term som inkluderar allt som sägs och görs som behagar 
Allah.”

Med andra ord är inte konceptet av dyrkan i Islam begränsad 
till ritualer så som bön, fastan, allmosan och 
vallfärden – utan det är mycket 
mer. 

En person kan omvandla 
sina dagliga aktiviteter 
till handlingar av dyrkan 
genom att   rena sin 
avsikt och uppriktigt söka 
Allahs välbehag genom 
dessa aktiviteter. Allahs 
Sändebud (frid och välsignelser 
över honom) har sagt: 

Även att arbeta och försörja sig kan göras för Guds sak om det 
görs av den rätta anledningen (ex. att arbeta för att försörja sin 
familj). Om man å andra sidan arbetar för beröm och ära kan 
det inte anses vara dyrkan. 

Det ovannämnda kan låta märkligt för den som endast 
betraktar religion som en personlig relation mellan en individ 
och Gud, och som inte har någon inverkan på de aktiviteter 
som inte kan sammankopplas med någon religiös ritual. För 
muslimer är dock inte Islam endast en religion, utan ett helt sätt 
att leva. 

    Om
dyrkan

      Om

Muhammad
profeten

 

”Allah visar 
inte nåd mot den 

som inte visar nåd 
mot andra.”

 

”Se till 
den som är under 

er och inte till den som 
är har det bättre ställt än 

er. Då kommer ni att bättre 
kunna uppskatta Guds 
välgärningar över er.”

 
”Bland dem 

bästa av er är 
de som har bäst 

uppförande.” 

 
”Var ödmjuk 
och skada inte 
andra eller var 

högfärdig.”

    om
Islam

 

En kort
  introduktion

”Den som är 
stark är inte den som 

övervinner folk med sin 
styrka, utan den som är 

stark är den som har 
kontroll på sig själv 
medan han är arg.”
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Att begrunda Allahs majestät gör en ödmjuk. Detta är vad 
Allah kallar oss till – att vi lär känna Honom genom Hans 
namn och egenskaper, erkänner Hans allmakt och majestät, 
att vi kallar på Honom och ödmjukar oss inför Honom. Allahs 
vackra namn och egenskaper inkluderar också:

     Skaparen och Försörjaren
    Den Förlåtande och som har överseende 
   Den Uppskattande 
    Den Allvetande och Allkunnige
    Den som besvarar den som kallar på Honom
     Den som är fri och avlägsen från brister 
    Den som är störst och utan like

Muslimer tror att Koranen bokstavligt är Guds ord.
Tillsammans med de autentiska uttalandena från Profeten 
Mohammad (frid vare med honom), är Koranen den 
huvudsakliga källan till Islamisk kunskap. Följande verser är 
några av dem som bekräftar det som har diskuterats: 

Den Prisvärdige:
    Det finns ingen sak eller väsen som är värd dyrkan förutom 
Allah

     All dyrkan och alla böner som riktas till (eller går igenom) 
helgon, profeter eller andra människor och naturen anses 
vara avgudadyrkan

     Allah hör den som prisar Honom

    Alla har direkt tillgång till Allah

    Muslimer har en direkt förbindelse med Allah utan att 
behöva gå genom några mellanhänder (liksom avgudar, 
helgon, änglar, präster, planeter, Jesus (frid vare med 
honom), djur, gravar eller statyer) 

Den Rättvise:
    Allah dömer alla baserat på deras egna handlingar och alla 
ansvarar för sina egna gärningar

   Människor kan endast utmärka sig själva och tjäna Allahs 
välbehag genom goda egenskaper och gudsfruktan (inte 
genom ras eller rikedom)

Den Högste:
    Allah är över Sin skapelse och separerad från denna

     Allah är bortom alla försök att efterlikna Honom med något

Den Nåderike:
     Allah är oförlikligt mer nåderik med Sin skapelse än en mor 
är med sitt barn

    Ingen föds med synd
     Allah förlåter alla synder 

Den Allsmäktige:
    Allah har ingen motståndare
    Konceptet att Allah vilade den sjunde dagen efter 
skapelsen av himlarna och jorden har ingen grund i Islam

   Allah har allt i sin makt
    Lydnad till Allah ökar inte Hans makt och olydnad till Allah 
minskar inte Hans makt på något sätt

    Inte ens ett löv faller utan Allahs tillåtelse

Tro och dyrkan av den Enda sanna Guden är hörnstenen 
i en muslims tro. 
 
Många andra religioner hävdar också att de tror på en Gud, 
men faktum är att de associerar andra med Honom. Följande 
är exempel på detta:

    Dyrkandet av eller sökandet av förlåtelse från Gud genom 
Hans skapelse 

   Tilldelandet av Guds egenskaper till andra saker eller 
varelser

    Att sätta upp andra vid Hans sida  

Ovannämnda trosföreställningar och handlingar går alla emot 
Islams grundläggande principer.

Namnet ”Allah” är en sammansättning av två arabiska ord, ”al” 
och ilah”. ”Al” syftar till bestämd form ”–en” och ”ilah” betyder 
”Gud”. Dessa två ord tillsammans bildar ”Guden”, som innebär 
”den enda Guden” eller ”den enda sanna Guden”. 

Inget annat kan kallas för Allah. Ordet har varken pluralform 
eller genustillhörighet. Detta visar på dess unika karaktär i 
jämförelse med ordet ”gud” som både kan inta plural (gudar) 
eller feminin (gudinna) form. 

Muslimer tror att Allah är:

Endast En:
   Allah är en och har ingen vid Sin sida
    Allah har ingen som kan liknas vid honom
    Islam tar avstånd ifrån att gestalta Allah i mänsklig form
    Ingen av skapelsen liknar Honom
    Inget kan jämföras med Allah
     Allah finns inte fysiskt närvarande hos någon 

   (även om Hans kunskap omfattar allting)

Allah är det personliga namnet 
av den Enda sanna Guden

     om
Koranen

 
”HAN är Gud; 

ingen gudom finns 
utom Han!” 

(Koranen 59:22)
“”TILLBE GUD 

och sätt ingenting, vad 
det   än kan vara, vid Hans 

sida.” (Koranen 4:36)

”Sätt därför 
inte medgudar vid 

Guds sida, då ni vet 
[att Gud är utan like].” 

(Koranen 2:22)

 
”Ingenting 

är som Han - Han 
som hör allt, ser allt” 

(Koranen 42:11)

 
”Säg: ’Vill ni i 

Guds ställe dyrka vad 
som varken kan skada er 

eller gagna er?’” 

(Koranen 5:76)”ER HERRE 
säger: “Be till Mig, 

så skall Jag besvara               
er [bön].” (Koranen 

40:60)

om
Islam

om

Allah


