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 أاََل َلُه اْلَخْلقُ َواأْلَْمُر
Hans är skapelsen (khalq) och  

bestämmelsen (amr) 
(7:54)

2 ANSIKTEN



َماَواِت َواأْلَرِْض  هللَُّ نُوُر السَّ
GUD ÄR himlarnas och jordens ljus. (24:35)

NOOR

  َوِبنُوِر َوْجِهَك الَّذي اَضاَء َلُه ُكلُّ شيء، يا نُوُر
Och vid ljuset av Ditt anlete som lyser upp alla ting,  

O DU Ljus



َماَواِت َواأْلَرِْض  وََكذَٰلَِك نُِري إِبْرَاِهيَم َمَلُكوَت السَّ
Vi visade nu Abraham [Vårt] herravälde 

(malakoot) över himlarna och jorden, för att 
han skulle bli fullt övertygad. (6:75)

MALAKOOT



َماَواِت َواأْلَرِْض  َوهللَِِّ َغيُْب السَّ
Hos Gud finns [kunskapen om] himlarnas och 

jordens dolda verklighet (ghayb) (16:77)

GHAYB



 يُنَزُِّل امْلاََلِئَكَة ِبالرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه
Han sänder änglarna med roh från Hans amr 

(16:2)

ROH

 يَوَْم يَُقوُم الرُّوحُ َوامْلاََلِئَكُة َصفًّا
den Dag då anden (roh) och änglarna står uppställda på 

led (78:38)



 فَِإذَا َسوَّيْتُُه َونَفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي
Och när Jag har format henne och andats in i 

henne något av Min ande (roh) (15:29)

ROH

  
 َويَْسأَُلونََك َعِن الرُّوحِ ۖ ُقِل الرُّوحُ ِمْن أَْمِر َربِّي

DE FRÅGAR dig om anden (roh). Säg: "anden (roh) hör till min Herres 
kommando (amr) (17:85)



َماُء َواأْلَرُْض ِبأَْمرِِه  َوِمْن آيَاِتِه أَن تَُقوَم السَّ
Och till Hans under hör att himlarna hålls 

uppe på Hans befallning (amr) (30:25)

AMR



رْنَا َلُه الرِّيحَ تَْجِري ِبأَْمرِِه رَُخاًء َحيُْث أََصاَب  فََسخَّ
Och Vi lät vinden tjäna Salomo - den blåste på 

hans befallning (amr) vart han ville - (38:36)

ETT LJUS MED OLIKA UTTRYCK

َر َلُكُم اْلفُْلَك لِتَْجِرَي ِفي اْلبَْحِر ِبأَْمرِِه  ۖ َوَسخَّ
[det är Han] som har gett er skepp, som seglar över haven 

på Hans befallning (amr) (14:32)



ETT LJUS MED OLIKA UTTRYCK



 َوَما أَْمرُنَا إاِلَّ َواِحَدةٌ َكَلْمحٍ ِباْلبََصِر
och Vår befallning (amr) är ett och detsamma - 

ett ögonblickligt skeende. (54:50)

WAHDAT AL-WUJOOD



 َويَوَْم يَُقوُل ُكن فَيَُكوُن ۚ َقوُْلُه اْلَحقُّ ۚ َوَلُه امْلُْلُك يَوَْم يُنفَخُ ِفي 
وِر  الصُّ

Han säger: "Var!" är det. Hans ord är sanning. Den 
dag då det skall blåsas i basunen (soor), skall [det stå 

klart för alla att] herraväldet är Hans. (6:73)

NAFAS RAHMAN



"Den som känner sig själv känner sin Herre"

MYSTIKERS UPPLEVELSER



SUMMERING


