
Ljus över ljus



2 världar
Fysisk & Andlig 

Mulk & Malakoot



5 sorters andar
1. Roh al-Ehsas - 5 sinnena 
2. Roh al-Khiyyal - Fantasin 
3. Roh al-Aql - Förnuftet 
4. Roh al-Fekr - Reflektion 
5. Roh al-Quds - Helighet 



َماَواِت َواأْلَرِْض ۚ َمثَُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة  اللَُّه نُوُر السَّ
 ِفيَها ِمْصبَاحٌ ۖ اْلِمْصبَاحُ ِفي زَُجاَجٍة ۖ الزَُّجاَجُة
 َكأَنََّها َكوَْكٌب ُدّرِيٌّ يُوَقُد ِمن َشَجرٍَة مُّبَارََكٍة زَيْتُونٍَة الَّ
 َشرِْقيٍَّة واََل َغْرِبيٍَّة يََكاُد زَيْتَُها يُِضيُء َوَلوْ َلْم تَْمَسْسُه

نَاٌر ۚ نُّوٌر َعَلىٰ نُوٍر ۗ يَْهِدي اللَُّه لِنُورِِه َمن يََشاُء

GUD ÄR himlarnas och jordens ljus. Hans 
ljus kan liknas vid en nisch (mishkat) där 

en lykta (Misbah) står. Lyktan är [omsluten] 
av glas (zojajah) och glaset lyser med en 
stjärnas glans. [Det är en lykta] tänd [med 
olja] från ett välsignat träd (shajarah), ett 
olivträd (zeiton) som varken tillhör öst 

eller väst och vars olja nästan lyser utan 
att eld har rört vid den. Ljus över ljus! Gud 

leder till Sitt ljus den Han vill... (24:35)

1. Roh al-Ehsas - nisch 
2. Roh al-Khiyyal - glas 
3. Roh al-Aql - lykta 
4. Roh al-Fekr - träd 
- välsignad 
- oliv / olivolja 
- lyser lätt 



يٍّ يَْغَشاهُ َموْجٌ ّمِن فَوِْقِه  أَْو َكظُُلَماٍت ِفي بَْحٍر لُّّجِ
 َموْجٌ ّمِن فَوِْقِه َسَحاٌب ۚ ظُُلَماٌت بَْعُضَها فَوْقَ

 بَْعٍض إِذَا أَْخَرجَ يََدهُ َلْم يََكْد يَرَاَها ۗ َوَمن لَّْم يَْجَعِل
اللَُّه َلُه نُورًا فََما َلُه ِمن نُّوٍر

[Vad de har gjort] kan också liknas vid 
det djupa mörkret i ett bottenlöst hav, 
ytterligare förmörkat av våg efter våg 

som svallar över varandra och 
molnmassorna ovanför; skikt på skikt 
av mörker [så tätt att den som] håller 
upp sin hand knappt kan se den. Nej, 
den [vars mörker] Gud inte lyser upp 

med [Sitt] ljus finner aldrig ljus! (24:40)

1. Första vågen - shahwa 
2. Andra vågen -  Dåliga egenskaper 
3. Molnen - Felaktiga värderingar, åsikter, 
tro 
Skikt på skikt av mörker - Alla moln 
tillsammans 
4. Sin hand kan knappt se den - Kan inte se 
profeternas(A) mirakel 
5. Gud lyser inte upp - Stängt dörren 


