Dato, 20.04.18

allahs sendebud muhammad a er ytterst fortreffelig av alle allahs tjenere
Vi ser på Koran-verset 17:11 for å bevise det, fordi Allah sier at Han i nattetid brakte Profeten
Muhammad a fra Mekka til al-Aqsa (moskéen i Jerusalem).
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Hellig er Han (enn å ha mangel eller svakhet), som nattetid brakte Sin (mest
elskede og nærstående) tjener fra den hellige moskeen til moskeen al-Aqsa, hvis
omgivelser Vi har velsignet, for å vise ham (den mest fullkomne a) Våre tegn.
Sannelig, Han er den Allhørende, den Allseende.1
Vi legger merke til at i dette verset har Allah verken brukt Sitt eget navn "Allah", ei heller
navnet til "Profeten Muhammad a" for å referere hhv. til Seg Selv og Profeten Muhammad
a. Allah bruker derimot et personlig pronom "Han" for å referere til Seg Selv, og et personlig
pronom "Sin tjener" for å referere til Profeten Muhammad a. Hva er grunnen til det?
La oss først avklare hva et personlig pronom betyr. Den norske leksikonen definerer et
personlig pronom, sitat:
Et personlig pronom er et ord som kan stå i stedet for et substantiv eller
navn. For eksempel kan man si «han» eller «ham» i stedet for «Ola»...2
Hvorfor er det brukt personlige pronomer om Allah og Profeten Muhammad a , og ikke
deres navn hhv.? Det er ikke tilfeldig, ingenting i Koranen er tilfeldig, så vi undersøker begge
personlige pronomer hver for seg som under.

َّ
personlig pronom allazi (الي, han) brukt om allah u

َّ
Hva er grunnen til at Allah brukte et personlig pronom, allazi (الي, Han), om Seg Selv? Allah
kunne like gjerne ha sagt; "Hellig er Allah som nattetid brakte ..." , men Allah sa i stede;
Hellig er HAN som nattetid brakte … . Det er stor forskjell mellom de to; den første er i
bestemt form, mens den andre er på "generelt" form. Allah visste at noen mennesker kom
til å fornekte himmelreisen av Profeten Muhammad a. Og siden den personlige pronomen,
"han", også kan refereres til mennesker, brukte Allah denne samme personlige pronomen,
"Han", for å referere til Seg. Det for å vise at ingen evner slik som Allah evner og at Allah
er langt helligere og opphøyd over alle vesener, alt. At ingen "han" evner som "Han" Allah.

personlig pronom biabdihi ( ِ  ب ِ َعب ِده, sin tjener) brukt om muhammad a

På samme måte er det brukt et personlig pronom, biabdihi ( ِ  ب ِ َعبــ ِده, Sin tjener), om Profeten
Muhammad a. Allah kunne like gjerne ha sagt; "Hellig er Han som nattetid brakte Sin Profet
Muhammad a" … eller "Hellig er Han som nattetid brakte Sitt Sendebud Muhammad a"
… men Allah gjorde ikke det. Grunnen til det er at Allah ville fortelle til de som er av den
oppfatningen, mazallah (Gud forby!), at de er bedre eller høyere rangert enn det Profeten
Muhammad a er, mazaAllah, astaghfirulla. Så ved å bruke et personlig pronom, biabdihi (Sin
tjener) i stede for navnet til Profeten Muhammad a, erklærer Allah at ingen kan noen gang
bli en bedre, ei heller en høyere rangert abd (tjener) av Allah, enn Profeten Muhammad a .

ergo; profeten muhammad a er selvfølgelig den beste og mest
høyaktede av alle mennesker, skapninger, faktisk hele skaperverket
Det er fordi Allah har referert til Profeten Muhammad a, som SIN abd (SIN tjener). Og alle
ulama (lærde i islam) er enige i at den høyeste rangen eller graden man kan oppnå i Allahs
øyne, er å bli referert av Allah som Hans abd (tjener). Og siden Profeten Muhammad a ikke
bare er blitt referert som abd (tjener), men bi abd ihi (SIN tjener), er det ingen tvil om at Allah
har tildelt ham a den aller høyeste graden/rangen av alle.
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Koranen 17:1
Den store norske leksikon, https://snl.no/personlig_pronomen

