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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  TTOO  IISSLLAAMM  

  
IISSLLAAMM  mmeeaannss  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  tthhee  ““sseellff””  ttoo  tthhee  wwiillll  ooff  GGoodd  iinn  ccoommpplleettee  ccoonnsscciioouussnneessss..  IItt  
eexxeeggeettiiccaallllyy  mmeeaannss  tthhee  ppeeaaccee  ooff  ssoouull  tthhaatt  ccaann  oonnllyy  bbee  aacchhiieevveedd  tthhrroouugghh  ssuubbmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  
AAllmmiigghhttyy..  IIssllaamm  iiss,,  iinn  ffaacctt,,  nnoott  oonnllyy  aa  rreelliiggiioouuss  ppaatthh  ooff  lliiffee  bbuutt  aa  lloott  mmoorree  tthhaann  ssiimmppllyy  ttoo  bbee  aa  
ccrreeeedd..  IItt  iiss  tthhee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ooff  NNaattuurree  wwhhoossee  vveerryy  llaawwss  IIssllaamm  ccoonnnnootteess  iinn  aa  qquuiittee  iinntteelllliiggiibbllee  
wwaayy..  TThhuuss,,  IIssllaamm  iiss  bbuutt  tthhee  ccooddee  ooff  nnaattuurraall  lliiffee..    
  
IItt  sseeeemmss  aapppprroopprriiaattee  aatt  pprreesseenntt  tthhaatt  wwee  ccrriittiiqquuee  tthhee  wwoorrdd  IIssllaamm  bbeeffoorree  ggeettttiinngg  iinnttoo  tthhee  ddeettaaiillss  ooff  aa  
ccoommppaarraattiivvee  ssttuuddyy..  TThhee  wwoorrdd  IIssllaamm,,  aass  aabboovvee  ssttaatteedd,,  mmeeaannss  ssuubbmmiissssiioonn  oorr  ssuurrrreennddeerr  ttoo  tthhee  
AAllmmiigghhttyy;;  hheennccee,,  aallll  ooff  tthhee  ddooccttrriinnaall  tteeaacchhiinnggss  ooff  IIssllaamm  rreevvoollvvee  aarroouunndd  tthhee  llaaww  ooff  cceennttrraall  
iimmppoorrttaannccee  ii..ee..  ssuubbmmiissssiioonn..  TThhee  rroooott  wwoorrdd  ffoorr  IIssllaamm  iiss  ““SSLLMM””,,  wwhhiicchh  lleexxiiccaallllyy  mmeeaannss  ““ttoo  ssuubbmmiitt,,  
ttoo  ssuurrrreennddeerr””,,  oorr  ““ttoo  ggiivvee  uupp  oonnee’’ss  wwiillll””..  IItt  lliitteerraarriillyy  iimmpplliieess  ttoo  ccoonndduucctt  ““ppeeaaccee  bbyy  tthhee  aacctt  ooff  
ssuubbmmiissssiioonn””..  TThhee  ssuubbmmiissssiioonn  IIssllaamm  ddeemmoonnssttrraatteess  iiss  ttwwoo--ffoolldd  iinn  iittss  nnaattuurree,,  wwhhiicchh,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  
sscchhoollaarrss,,  rreepprreesseennttss  ttwwoo  ddiiffffeerreenntt  pphheennoommeennaa  ooff  hhuummaann  lliiffee  ssiimmuullttaanneeoouussllyy..  OOnnee  bbeelloonnggss  ttoo  
mmaann’’ss  pphhyyssiiccaall  oorr  aappppaarreenntt  ssttaattee  aanndd  tthhee  ootthheerr  ttoo  hhiiss  mmeennttaall  oorr  rraattiioonnaall  ssttaattee..  TThhee  ssttaattee  ooff  bbeeiinngg  
MMuusslliimm,,  ffoorr  iinnssttaannccee,,  ccaann  bbee  iinntteerrpprreetteedd  aass  aa  ccooaalleesscciinngg  ooff  iinntteerrnnaall  aanndd  eexxtteerrnnaall  ssttaatteess  ooff  
ssuubbmmiissssiioonn..  MMaann  ffrroomm  hhiiss  bbiirrtthh  ttoo  ddeeaatthh  ccoonnttiinnuueess  ttoo  bbee  ppeerrffeeccttllyy  ssuubbmmiissssiivvee  ttoo  tthhee  llaawwss  ooff  nnaattuurree  
tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  ffuunnccttiioonniinngg  iinn  uunniivveerrssee  lliikkee  aa  mmeecchhaanniissmm  eevveerr  ssiinnccee  tthhee  ccrreeaattiioonn  eevveenntt..  AA  bbaabbyy  
ggeettss  bbiirrtthh,,  ttuurrnnss  iinnttoo  aa  ttooddddlleerr,,  tthheenn  hhee  sshhiiffttss  iinnttoo  hhiiss  cchhiillddhhoooodd,,  wwhhiicchh  eennttaaiillss  ppuubbeesscceennccee  aanndd  
tteeeennaaggee,,  aanndd  tthhuuss  hhee  bbeeccoommeess  aa  bblloooommiinngg  yyoouutthh;;  aatt  nneexxtt,,  hhee  ppaasssseess  oonn  ttoo  hhiiss  tthhiirrttiieess  aanndd  tthhee  
mmiiddddllee--aaggee,,  aanndd  tthheenn  ggrroowwss  oolldd  ttoo  mmeeeett  hhiiss  uullttiimmaattee  ii..ee..  tthhee  iinnvviinncciibbllee  aanndd  iimmppeerriisshhaabbllee  ddeeaatthh..  
TThhiiss  iiss  tthhee  uussuuaall  ppaatttteerrnn  ooff  hhuummaann  lliiffee  tthhaatt  nnoonnee  ccaann  ddeennyy  aanndd//oorr  eelluuddee..  TThheerree  aarree,,  hhoowweevveerr,,  mmaannyy  
eexxcceeppttiioonnss  iinn  tthhiiss  nnaattuurraall  ccoouurrssee,,  ssuucchh  aass  aa  pprreemmaattuurree  oorr  uunnnnaattuurraall  ddeeaatthh  eeiitthheerr  iinncciiddeennttaall  oorr  
aacccciiddeennttaall..  BBuutt  tthheessee  eexxcceeppttiioonnss  tthheemmsseellvveess  iimmppllyy  aanndd  ccoonnffiirrmm  tthhee  ggoovveerrnniinngg  rroollee  ooff  NNaattuurree  iinn  
hhuummaann  lliiffee——ssiinnccee  NNaattuurree  ddeecciiddeess  tthhee  ffaattee  ooff  tthhee  ssuubbmmiitttteerrss  oonn  eevveerryy  sstteepp..  MMaann  iiss  uunniivveerrssaallllyy  
ssuubbmmiissssiivvee  ttoo  tthheessee  llaawwss  ooff  nnaattuurree,,  ffoorr  tthheeyy  aarree  ssttaattiicc  aass  wweellll  aass  iinnfflleexxiibbllee  ffrroomm  tthhee  ffiirrsstt  ccrreeaattiioonn  
ttoo  tthhee  pprreesseenntt  ddaayy,,  aanndd  nnoo  eesssseennttiiaall  oorr  aannttiicciippaattaabbllee  cchhaannggee  ccaann  bbee  pprreeddiicctteedd  iinn  tthhee  ccoommiinngg  ttiimmeess..  
TThhee  ttyyppee  ooff  ssuubbmmiissssiioonn  ttoo  NNaattuurree  tthhaatt  aannyy  oorr  eevveerryy  lliivviinngg  oobbjjeecctt  ooff  aann  eevvoollvviinngg  uunniivveerrssee  ddooeess  nnoott  
ppeerrppeettrraattee  wwiilllliinnggllyy  bbuutt  NNaattuurree  iittsseellff  eennffoorrcceess  uuppoonn  ttoo  bbrraanndd  tthhee  mmaatttteerr  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggeess  iiss  
ccaalllleedd  eexxtteerrnnaall  oorr  pphhyyssiiccaall  ssuubbmmiissssiioonn..  TThhee  ootthheerr  pphheennoommeennoonn,,  wwhhiicchh  iiss  iinntteerrnnaall,,  iiss  aann  eexxcclluussiivvee  
rriigghhtt  ooff  hhuummaann  bbeeiinnggss;;  hheennccee,,  iitt  bbeelloonnggss  ttoo  mmaannkkiinndd  aalloonnee..  MMaann  iiss  tthhee  vveerryy  cceennttrraall  ccrreeaattuurree  tthhaatt  
hhaass  bbeeeenn  ggiifftteedd  wwiitthh  tthhee  ffaaccuullttiieess  ooff  rreeaassoonn  aanndd  ccoonntteemmppllaattiioonn  jjuuxxttaappoossiinngg  wwiissddoomm  aanndd  iinntteelllleecctt..  
IInntteerrnnaall  oorr  rraattiioonnaall  ssuubbmmiissssiioonn  iiss  tthhee  ssttaaggee  wwhheerree  mmaann’’ss  iinntteelllleecctt  aanndd  ffaanncciiffuull  ssppeeccuullaattiioonn  ppllaayy  
tthhee  kkeeyy--rroollee  iinn  ccoonnssttrruuccttiinngg  oorr  ddeessttrruuccttiinngg  oonnee’’ss  ccoonnsscciioouuss  bbeelliieeff  iinn  tthhee  CCrreeaattoorr..  IInn  aa  ttyyppiiccaallllyy  
ddooccttrriinnaall  ssttaannddppooiinntt,,  bbeelliieeff  mmeeaannss  tthhee  wwiillllffuull  ssuubbmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  CCrreeaattoorr,,  tthhee  UUllttiimmaattee  aanndd  tthhee  oonnllyy  
RReeaall;;  aanndd  iiff  tthhee  mmaatttteerr  bbee  ootthheerrwwiissee,,  ddiissbbeelliieeff  iimmpplliieess  GGoodd’’ss  ccoonnsscciioouuss,,  eexxiisstteennttiiaall  ddeenniiaall..  TThhee  
ccoorree  iissssuuee  ooff  tthhiiss  tthheessiiss,,  ii..ee..  bbeeiinngg  ccoonnffiinneedd  iinn  ssppaattiioo--tteemmppoorraall  llaawwss,,  mmuusstt  bbee  bboorrnnee  iinn  mmiinndd  
wwhheetthheerr  oonnee  bbeelliieevveess  iinn  tthhee  eexxiisstteennccee  aanndd  ssoovveerreeiiggnnttyy  ooff  GGoodd  oorr  nnoott,,  ffoorr  tthhee  rraattiioonnaall  ddooeess  nnoott  
aaffffeecctt  tthhee  nnaattuurree  ooff  eexxtteerrnnaall  ssuubbmmiissssiioonn..  EEvveerryy  hhuummaann  bbeeiinngg  iiss  mmuusslliimm  ii..ee..  ssuubbmmiissssiivvee  tthheerreeooff  aanndd  
ssttaayyss  ssuubbmmiissssiivvee  ffrroomm  bbiirrtthh  ttoo  ddeeaatthh  bbyy  tthhee  vveerryy  iinnssttiinncctt  aanndd  nnaattuurree..  EEvveerryy  mmaatteerriiaall  oobbjjeecctt  ooff  oouurr  
uunniivveerrssee,,  ffrroomm  aa  ttiinnyy  eelleeccttrroonn  ttoo  ggiiggaannttiicc  ssttaarrss  aanndd  ggaallaaxxiieess,,  iiss  mmuusslliimm  ((ssuubbmmiissssiivvee))  bbyy//iinn  iittss  
nnaattuurree  bbeeffoorree  tthhee  SSaammaadd——““tthhee  CCaauussee  ooff  aallll  ccaauusseess””..  TThhiiss  rreelliiggiioouuss  aassssuummeedd  CCrreeaattoorr  oorr,,  
sscciieennttiiffiiccaallllyy  ssppeeaakkiinngg,,  tthhee  cceennttrraall  ppoowweerr  ooff  tthhee  uunniivveerrssee  iiss  wwhhaatt  tthhee  rraattiioonnaalliissttss  aanndd  sskkeeppttiiccss  ccaallll  
NNaattuurree..  IItt  iiss  vveerryy  lliikkeellyy  tthhaatt  mmoosstt  ooff  tthhee  rreeaaddeerrss  aarree  aawwaarree  ooff  tthhee  wwoorrdd  mmeecchhaanniissmm  tthhaatt  sskkeeppttiiccss  
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iinntteerrpprreett  aass  sseellff--ccoonnttrroolllleedd  ssyysstteemm  ooff  tthhee  uunniivveerrssee..  IInnddeeeedd,,  wwee  ccaann  oobbsseerrvvee  aa  ssyysstteemmaattiicc  oorrddeerr  iinn  
eevveerryy  oobbjjeecctt,,  ffrroomm  aann  eelleeccttrroonn  ttoo  nneebbuullaaee,,  ooff  tthhee  uunniivveerrssee..      
  
MMaawwllaannaa  AAbbuull  AAaa''llaa  MMaauudduuddii,,  aa  cceelleebbrraatteedd  MMuusslliimm  sscchhoollaarr,,  eexxppllaaiinnss  tthhee  jjuurriissddiiccttiioonn  aanndd  
tthheeoollooggiiccaall  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  wwoorrdd  ““IIssllaamm””  iinn  hhiiss  bbooookk  ““TToowwaarrddss  UUnnddeerrssttaannddiinngg  IIssllaamm””::  
““EEvveerryyoonnee  ccaann  sseeee  tthhaatt  tthhee  uunniivveerrssee  wwee  lliivvee  iinn  iiss  aann  oorrddeerrllyy  uunniivveerrssee..  TThheerree  iiss  llaaww  aanndd  
oorrddeerr  aammoonngg  aallll  tthhee  uunniittss  tthhaatt  ccoommpprriissee  tthhiiss  uunniivveerrssee..  EEvveerryytthhiinngg  iiss  aassssiiggnneedd  aa  ppllaaccee  iinn  aa  
ggrraanndd  sscchheemmee,,  wwhhiicchh  iiss  wwoorrkkiinngg  iinn  aa  mmaaggnniiffiicceenntt  aanndd  ssuuppeerrbb  wwaayy..  TThheeyy  ffoollllooww  aann  
uunnaalltteerraabbllee  llaaww  aanndd  ddoo  nnoott  mmaakkee  eevveenn  tthhee  sslliigghhtteesstt  ddeevviiaattiioonn  ffrroomm  tthheeiirr  oorrddaaiinneedd  ccoouurrssee..  
TThhee  eeaarrtthh  rroottaatteess  oonn  iittss  oowwnn  aaxxiiss  aanndd  iinn  iittss  rreevvoolluuttiioonn  rroouunndd  tthhee  ssuunn  ssccrruuppuulloouussllyy  ffoolllloowwss  
tthhee  ppaatthh  llaaiidd  ddoowwnn  ffoorr  iitt..  SSiimmiillaarrllyy,,  eevveerryytthhiinngg  iinn  tthhee  wwoorrlldd,,  ffrroomm  aa  lliittttllee  wwhhiirrlliinngg  eelleeccttrroonn  
ttoo  mmiigghhttyy  nneebbuullaaee,,  iinnvvaarriiaabbllyy  ffoolllloowwss  iittss  oowwnn  llaawwss..  MMaatttteerr,,  eenneerrggyy,,  aanndd  lliiffee  ––  AAllll  oobbeeyy  
tthheeiirr  llaawwss  aanndd  ggrrooww  aanndd  cchhaannggee  aanndd  lloovvee  aanndd  ddiiee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhoossee  llaawwss..    EEvveenn  
iinn  tthhee  hhuummaann  wwoorrlldd,,  tthhee  llaawwss  ooff  nnaattuurree  aarree  qquuiittee  mmaanniiffeesstt,,  aanndd  mmaann’’ss  bbiirrtthh,,  ggrroowwtthh,,  aanndd  
lliiffee  aallll  aarree  rreegguullaatteedd  bbyy  aa  sseett  ooff  bbiioollooggiiccaall  llaawwss..    

""TThhiiss  ppoowweerrffuull,,  aallll  ppeerrvvaassiivvee  llaaww,,  wwhhiicchh  ggoovveerrnnss  aallll  tthhaatt  ccoommpprriisseess  tthhee  uunniivveerrssee,,  ffrroomm  tthhee  
ttiinniieesstt  ssppeecckkss  ooff  dduusstt  ttoo  tthhee  mmaaggnniiffiicceenntt  ggaallaaxxiieess  iinn  tthhee  hhiigghh  hheeaavveennss,,  iiss  tthhee  ‘‘llaaww  ooff  GGoodd’’,,  
tthhee  CCrreeaattoorr  aanndd  tthhee  RRuulleerr  ooff  tthhiiss  uunniivveerrssee..  AAss  tthhee  eennttiirree  ccrreeaattiioonn  ffoolllloowwss  oobbeeyyss  tthhee  llaaww  ooff  
GGoodd,,  tthhee  wwhhoollee  uunniivveerrssee,,  tthheerreeffoorree,,  lliitteerraallllyy  ffoolllloowwss  tthhee  rreelliiggiioonn  ooff  IISSLLAAMM  ––  ffoorr  IISSLLAAMM  
ssiiggnniiffiieess  nnootthhiinngg  bbuutt  oobbeeddiieennccee  aanndd  ssuubbmmiissssiioonn  ttoo  AAllllaahh,,  tthhee  LLoorrdd  ooff  tthhee  uunniivveerrssee……  
TThheessee  aarree  aallll  oobbeeddiieenntt  ttoo  tthhee  DDiivviinnee  LLaaww,,  aanndd  tthheeiirr  ffuunnccttiioonnss  aanndd  mmoovveemmeennttss  aarree  
ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  iinnjjuunnccttiioonnss  ooff  tthhaatt  llaaww  aalloonnee..””  11    
  

IIssllaamm  iiss  iinndduubbiittaabbllyy  tthhee  ggrreeaatteesstt  aass  wweellll  aass  mmoosstt  ccoommpplleettee  rreelliiggiioonn  ooff  tthhee  wwoorrlldd——tthhoouugghh  tthhee  mmoosstt  
mmiissuunnddeerrssttoooodd  oonnee——tthhaatt  eevveerr  ccaammee  ddoowwnn  ttoo  mmaann  ffrroomm  HHeeaavveenn..  TThhiiss  iiss  nnoott  mmeerreellyy  aann  aassssuummppttiioonn  
oorr  ccllaaiimm  bbuutt  aa  ffaacctt  tthhaatt  ffiinnddss  tthhee  aacccceeppttaannccee  ooff  IIssllaamm’’ss  ooppppoonneennttss  aanndd  eenneemmiieess  oonn  ccoouunnttlleessss  
ooccccaassiioonnss  rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  aannnnaallss  ooff  hhiissttoorriiaannss..  IInn  tthhee  mmooddeerrnn  aaggee  ooff  sskkeeppttiicciissmm,,  mmeettaapphhyyssiiccaall  
ddiissccuussssiioonnss  iinn  tthhee  sseeaarrcchh  ooff  GGoodd  hhaavvee,,  ttoo  aa  ccoonnssiiddeerraabbllee  ddeeggrreeee,,  ggoonnee  oouutt--ddaatteedd,,  aass  tthhee  ccaappttiivveess  ooff  
rreeaassoonn  aasssseerrtt,,  aanndd  tthheerree  iiss  nnoo  ssccooppee  ffoorr  ssuucchh  bbeelliieeffss  iinn  tthhee  eemmppiirriiccaall  ssttrruuccttuurree  ooff  pprreesseenntt--ddaayy  
cciivviilliizzaattiioonn  tthhaatt  ssoolleellyy  aanndd  ssuuffffiicciieennttllyy  ffeeeedd  uuppoonn  mmeettaapphhyyssiiccss  aalloonnee..  OOnnee  hhaass  ttoo  ppuutt  ffoorrtthh,,  iinn  
oorrddeerr  ttoo  mmaakkee  ootthheerrss  aaddmmiitt  oonnee’’ss  vviieeww,,  llooffttyy  aarrgguummeennttss  iinn  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  oonnee’’ss  pprrooppoossiittiioonn..  TThheessee  
aarrgguummeennttss  mmuusstt  iimmppllyy  rreeaassoonn  aanndd  eemmppiirriicciissmm,,  wwhhiicchh  sshhoouulldd  nneecceessssaarriillyy  bbee  rreecciipprrooccaatteedd  wwiitthh  tthhee  
ccoonnsseeqquueennttiiaall  bbeeddrroocckk  ooff  ffaaccttss..  TThhee  ffaaccttss  tthhaatt  aarrgguummeennttss  nneeeedd  ttoo  bbee  ssuuppppoorrtteedd  wwiitthh  mmuusstt  bbee  
mmaatthheemmaattiiccaall  iinn  tthheeiirr  cchhaarraacctteerr..  SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  ffaaccttss  sshhoouulldd  bbee  wwiiddeellyy  cceelleebbrraatteedd,,  aanndd  tthheeiirr  
aacccceeppttaannccee  iinn  tthhee  rreellaattiivvee  cciirrcclleess  sshhoouulldd  bbee  uunniivveerrssaall;;  tthhuuss,,  tthhee  pprroocceessss  sshhoouulldd  ddeessiiggnn  aa  tthheeoorreemm..  
AAfftteerr  hhaavviinngg  aapppplliieedd  oouurr  ccrriitteerriioonn  ffoorrmmuullaa,,  iiff  aa  ssppeeccuullaattiivvee  rreeaassoonniinngg  iiss  ccoorrrroobboorraatteedd  wwiitthh  tthhee  
eemmppiirriiccaallllyy  oobbsseerrvveedd  ffaaccttss  tthhaatt  aarree  uunniivveerrssaall  iinn  tthheeiirr  mmaaggnniittuuddee  aanndd  vviivviiddllyy  aacccceeppttaabbllee  ffoorr  aallll  ooff  
tthhee  oobbsseerrvveerrss,,  wwee  mmaayy  tthheenn  wweellll  bbee  iinn  aa  ppoossiittiioonn  ttoo  pprrooccllaaiimm  tthhaatt  wwee  hhaavvee  ddiissccoovveerreedd  tthhee  TTrruutthh——
tthhee  uullttiimmaattee  ttrruutthh..  TThhee  nnaattuurree  ooff  ttrruutthh  ssppookkeenn  ooff  hheerree  iiss,,  hhoowweevveerr,,  nnoott  tthhaatt  ooff  aa  ccoommmmoonn  
uunnddeerrssttaannddiinngg,,  bbuutt  tthhiiss  iiss  tthhee  uullttiimmaattee  ttrruutthh,,  wwhhiicchh  iiss  aallll--ppeerrvvaassiivvee  iinnsstteeaadd  ooff  bbeeiinngg  oonnee  oorr  ttwwoo  
ddiimmeennssiioonnaall..  EEvveerryy  ssttaatteemmeenntt  ooff  ttrruutthh,,  ccaarreeffuullllyy  ssppeeaakkiinngg,,  lleeaaddss  ttoo  tthhee  ssaammee,,  ssoollee  uullttiimmaattee  ii..ee..  ttoo  
GGoodd,,  tthhee  CCrreeaattoorr  aanndd  CChheerriisshheerr..  AAlltthhoouugghh  rreelliiggiioouuss  ddeebbaattee  ddooeess  nnoott  ffaallll  iinnttoo  tthhee  rreeaallmm  ooff  sscciieennccee,,  
iittss  tthheeoorreettiiccaall  eemmppiirriicciissmm  aanndd  mmaassss--oobbsseerrvvaannccee,,  hhoowweevveerr,,  bbrriinngg  ffoorrtthh  aa  sscciieennccee  ooff  lliiffee..  AA  ccaarreeffuull  
oobbsseerrvvaattiioonn  ooff  pprreesseenntt  ddaayy  rreelliiggiioonnss  wwiillll  ddiissppllaayy  tthhaatt  IIssllaamm  lliitteerraallllyy  eemmbbrraacceess  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  
ccrriitteerriiaa,,  aanndd  eexxpplliicciittllyy  wwiinnss  tthhee  hhoonnoorr  ooff  bbeeiinngg  tthhee  mmoosstt  aaccccuurraattee..  IIssllaamm,,  tthhee  mmoosstt  mmiissuunnddeerrssttoooodd  
rreelliiggiioonn  ooff  tthhee  wwoorrlldd,,  iiss  tthhee  mmoosstt  pprreeffeecctt  rreecceeppttaaccllee  ooff  eemmppiirriiccaall  aanndd  vvaalliidd  ccoonncceeppttuuaalliizzaattiioonn  ooff  
rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  CCrreeaattoorr  aanndd  tthhee  ccrreeaattiioonn,,  eessppeecciiaallllyy  MMaann..  RReellaattiioonn  bbeettwweeeenn  GGoodd  aanndd  
MMaann  iiss  tthhee  bbeeddrroocckk  ffoorr  eevveerryy  rreelliiggiioouuss  ddooggmmaa,,  aanndd,,  rreeaalliissttiiccaallllyy  ssppeeaakkiinngg,,  nnoo  ootthheerr  rreelliiggiioonn  ccoouulldd  

                                                 
11  MMaauudduuddii,,  SSyyeedd  AAbbuull  AAaa''llaa,,  KKhhuurrsshhiidd  AAhhmmaadd  ((TTrraannss..)),,  TToowwaarrddss  UUnnddeerrssttaannddiinngg  IIssllaamm,,  LLaahhoorree::  IIddaarraa  TTaarrjjuummaann--uull--QQuurrâânn,,  
UUrrdduu  BBaazzaaaarr,,  11999988,,  pp..22  
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aatt  lleennggtthh  ssaattiissffyy  tthhee  aatthhiirrsstt  ssppiirriittss  ooff  hhuummaann  rraaccee  bbyy  bbeessttoowwiinngg  tthheemm  aa  sseennssee  ooff  GGoodd’’ss  pprreesseennccee  
wwiitthhiinn  tthheeiirr  ““sseellvveess””  ((AArraabbiicc  SSaakkiinnaa;;  HHeebbrreeww  SShheekkiinnaahh))..  OOnn  tthheessee  ggrroouunnddss,,  tthhee  tthheeoorreettiiccaall  
pprreecceeppttss  ooff  IIssllaamm  bbeeccoommee  aapppplliieedd  aanndd  eemmppiirriiccaall  wwhheenn  tteesstteedd  iinn  tthhee  llaabboorraattoorryy  ooff  hhuummaann  ssoocciieettyy..      
  
IIssllaamm  iiss  uunnqquueessttiioonnaabbllyy  tthhee  ffaasstteesstt  ggrroowwiinngg  rreelliiggiioonn  ooff  tthhee  wwoorrlldd  ttooddaayy,,  wwhhiicchh  ddeemmoonnssttrraatteess  tthhee  
eemmppiirriiccaall  ppiiccttuurree  ooff  IIssllaammiicc  tthheeoorryy  ooff  tthhee  CCrreeaattoorr  aanndd  HHiiss  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  HHiiss  ccrreeaattiioonn..  HHuussttoonn  
SSmmiitthh,,  aa  sscchhoollaarr  ooff  ccoommppaarraattiivvee  ssttuuddyy  ooff  rreelliiggiioonnss,,  hhaass  qquuiittee  bboollddllyy  ccoonnffiirrmmeedd  tthhiiss  ffaacctt  iinn  hhiiss  
rreennoowwnneedd  bbooookk  ttiittlleedd,,  ""TThhee  RReelliiggiioonnss  ooff  MMaann""..  HHuussttoonn  SSmmiitthh  tthhuuss  wwrriitteess::  

““NNoorr  iiss  IIssllaamm  ccoonnssoolliiddaattiinngg  iittss  ppoossiittiioonn::  iitt  iiss  eexxppaannddiinngg  aanndd  eexxppaannddiinngg  rraappiiddllyy..  AAss  eeaarrllyy  aass  
11777733,,  GGooeetthhee  wwrroottee  aa  ppooeemm  iinn  wwhhiicchh  hhee  ccoommppaarreedd  MMuuhhaammmmaadd  ttoo  aa  ssttrreeaamm  wwhhiicchh  
mmoovveess  oonnwwaarrdd  aallwwaayyss  iinnccrreeaassiinngg,,  ccaarrrryyiinngg  hhiiss  bbrrootthheerrss  wwiitthh  hhiimm  ttoo  tthhee  eetteerrnnaall  FFaatthheerr..  
TTooddaayy,,  IIssllaamm  iiss  sspprreeaaddiinngg  nnoott  oonn  iinn  AAffrriiccaa  aanndd  SSoouutthheeaasstt  AAssiiaa  bbuutt  eevveenn  ttoo  ssoommee  eexxtteenntt  
iinn  CChhiinnaa,,  EEnnggllaanndd,,  aanndd  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess……ttoo  bbee  tthhee  ffaasstteesstt  ggrroowwiinngg  rreelliiggiioonn  iinn  tthhee  
wwoorrlldd..””22  
  

TThhee  ggrreeaatteesstt  ggiifftt  ooff  sscciieennttiiffiicc  aaggee  iiss  tthhee  ‘‘eennhhaanncceemmeenntt  ooff  kknnoowwlleeddggee’’  tthhaatt  uullttiimmaatteellyy  eennlliigghhtteennss  
aanndd  uuppggrraaddeess  tthhee  ffaaccuullttyy  ooff  tthhoouugghhtt..  TThhuuss  mmaann  iiss  rreellyyiinngg  mmoorree  hheeaavviillyy  uuppoonn  hhiiss  ffiivvee  sseennsseess  tthhaann  
tthhee  ssoo--ccaalllleedd  mmyytthhiiccaall  ddeessccrriippttiioonnss  ooff  aanncciieenntt  iinn  tthhee  ccuurrrreenntt  ttiimmeess..  SScciieennttiiffiicc  oobbsseerrvvaattiioonn,,  
eexxppeerriimmeennttaattiioonn,,  aanndd  ddeedduuccttiioonn  ooff  mmaatteerriiaall  ffaaccttss  hhaavvee  wwoonn  ggrreeaatt  iimmppoorrttaannccee  iinn  tthhee  bbeelliieeff--ssyysstteemm  
ooff  mmooddeerrnn  mmaann..  FFoorr  tthheessee  rreeaassoonnss,,  tthhee  wwoorrlldd,,  tthhee  WWeesstt  iinn  ppaarrttiiccuullaarr,,  ffaacceess  aa  sseevveerree  mmeennaaccee  ffrroomm  
tthhee  ffrroonnttiieerrss  ooff  sskkeeppttiicciissmm  aanndd  aatthheeiissmm,,  wwhhiicchh  hhaavvee  rraaddiiccaallllyy  ppoosseedd  sseerriioouuss  tthhrreeaattss  ttoo  CChhrriissttiiaann  
tthhoouugghhtt  aanndd  eecccclleessiiaassttiiccaall  hheerriittaaggee..  LLiikkeewwiissee,,  aaggnnoossttiicciissmm  iiss  aannootthheerr  pprroobblleemm  ffoorr  CChhrriissttiiaann  
oorrtthhooddooxxyy,,  wwhhiicchh  aaggaaiinn  ssppeeeeddiillyy  ggrroowwss  iinn  ppoosshh  ssoocciieettiieess——aalltthhoouugghh  iitt  wwaass  nneevveerr  ccoommpplleetteellyy  nnoonn--
eexxiisstteenntt  iinn  CChhrriisstteennddoomm  ssiinnccee  iittss  bbiirrtthh  iinn  tthhee  llaattee  ffiirrsstt  cceennttuurryy  ooff  CCoommmmoonn  EErraa..  LLiibbeerraattiioonn  ffrroomm  
tthhee  cclluummppss  ooff  iinnqquuiissiittiivvee  cclleerrggyy  iinn  tthhoouugghhtt  aanndd  aaccttiioonn  hhaass  oonn  oonnee  hhaanndd  ggrraanntteedd  mmaannkkiinndd  aann  
aabbssoolluuttee  ccoonnffiiddeennccee  iinn  rreeaassoonn  aanndd  oonn  tthhee  ootthheerr  ccaauusseedd  ggrriieevvoouuss  ddaammaaggeess  ttoo  tthhee  vveerryy  ffuunnddaammeennttaallss  
ooff  WWeesstt’’ss  BBiibbllee--bbaasseedd  cciivviilliizzaattiioonn..  IItt  iiss  bbeeccaauussee  tthhaatt  sskkeeppttiiccaall  mmaann  ooff  ttooddaayy  hhaass  ddeelliibbeerraatteellyy  
oovveerrrriiddddeenn  aallll  mmoorraall  oobblliiggaattiioonnss  wwhhaatt  aa  rreelliiggiioonn  ccoouulldd  iimmppoossee  iinn  ppaasstt..  AAss  aa  ccoonncclluussiioonn,,  iitt  ssuuffffiicceess  
ttoo  ssaayy  tthhaatt  mmaann  ooff  ttooddaayy  iiss  mmuucchh  ddiiffffeerreenntt  iinn  aallll  aassppeeccttss  ffrroomm  tthhee  mmaann  ooff  ppaasstt..    
  
RReelliiggiioonn  hhaass  aallwwaayyss  bbeeeenn  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  hhuummaann  lliiffee..  TThhee  eeaarrlliieesstt  cciivviilliizzeedd  ppeeooppllee  rreeccoorrddeedd  iinn  
hhiissttoorryy,,  tthhee  EEggyyppttiiaannss,,  ffoorrmmaallllyy  ssoowweedd  tthhee  sseeeeddss  ooff  rreelliiggiioonn,,  ppeerrcceeiivviinngg  tthhee  hheeaavveennllyy  bbooddiieess  aass  
tthheeiirr  ddiivviinniittiieess..  TThhee  ssuunn--ddiisskk  ggoodd  ooff  EEggyyppttiiaannss  ““RRaa””  wwaass  tthhee  eeaarrlliieesstt  cchhiieeff  ggoodd  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd  iinn  
tthhee  aannnnaallss  ooff  hhiissttoorriiaannss..  TThhiiss  mmeettaapphhyyssiiccaall  bbeeggiinnnniinngg  ooff  rreelliiggiioouuss  iinnssttiittuuttiioonn  wwaass  tthhee  ccoonnsseeqquueennccee  
ooff  mmaann’’ss  mmeeddiittaattiivvee  aassssuummppttiioonnss  ooff  aanndd  aabboouutt  tthhee  uunniivveerrssee,,  aanndd  tthhiiss  mmeeddiittaattiioonn,,  wwhhiicchh  wwaass  mmeerree  
ssppeeccuullaattiioonn  bbyy  aallll  ccoonntteennttss,,  bbrroouugghhtt  ffoorrtthh  uutttteerrllyy  uunnaavvooiiddaabbllee  ppaanntthheeiissttiicc  ssuuppeerrnnaattuurraalliissmm,,  ttoo  
wwhhiicchh  mmaann  wwaass  bbuutt  aa  ppaatthheettiicc  pprreeyy..  TThhee  vveerryy  cchhaaiinn  ccoonnttiinnuueess  eevveenn  ttoo  tthhiiss  ddaayy  iinn  sseevveerraall  rreessppeeccttss..  
SSoommee  ooff  tthhee  aannttiiqquuiittyy--cciivviilliizzaattiioonnss  tthhaatt  oouurr  eeaarrtthh  eexxppeerriieenncceedd  aafftteerr  HHoommoo  SSaappiieennss’’  ffoorrmmaattiioonn  
pprroodduucceedd  eexxcclluussiivveellyy  ssuubbjjeeccttiivvee  tthheeoorriieess  aanndd  bbeelliieeffss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ‘‘oommnniippootteenntt’’  CCrreeaattoorr,,  HHiiss  
pphhyyssiiccaall  aanndd  mmeettaapphhyyssiiccaall  ccrreeaattiioonn,,  aanndd  ssyysstteemm  ooff  rriittuuaallss  ttoo  wwiinn  HHiiss  ttrruusstt..  OOnnee  tthhiinngg,,  hhoowweevveerr,,  
rreemmaaiinneedd  iiddeennttiiccaall  iinn  aallll  ooff  tthheessee  mmeeddiittaattiivvee  rreelliiggiioonnss,,  ii..ee..  tthheeiirr  aanntthhrrooppoommoorrpphhiissmm,,  aanndd  iitt  hhaass  
aallwwaayyss  ffoouunndd  rroooottss  iinn  tthhee  iinnccoonnssiiddeerraattee  hhuummaann  ppssyycchhee..  WWee  ccaann  uunnddoouubbtteeddllyy  ssuumm  uupp  tthhaatt  tthhee  ggooddss  
ooff  ssuucchh  mmeeddiittaattiivvee  rreelliiggiioonnss  wweerree  tthhee  pprroodduucctt  ooff  hhuummaann  ““ffeeaarr  ooff  uunnsseeeenn””  tthhaatt  tthhee  mmyysstteerriieess  ooff  tthhee  
uunniivveerrssee  hhaadd  iinnccuullccaatteedd  iinn  tthheemm..  IItt  iiss,,  ooff  ccoouurrssee,,  tthhee  iinnssttaauurraattiioonn  ooff  mmyytthh  aanndd  lleeggeenndd..  FFaammoouuss  
llooggiicciiaann  BBeerrttrraanndd  RRuusssseellll  hhoollddss  aann  iiddeennttiiccaall  iiddeeaa  aabboouutt  GGoodd  aanndd  HHiiss  aattttrriibbuutteess  iinn  hhiiss  pphhiilloossoopphhiiccaall  
wwrriittiinnggss,,  bbuutt  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  RRuusssseellll  aanndd  mmyy  ooppiinniioonn  bbeeiinngg  hhiiss  uutttteerr  nneeggaattiioonn  ooff  GGoodd  aanndd  
mmiinnee  oonnllyy  aa  ppaarrttiiaall  oonnee  ooff  ffaallssee  ccoonncceeppttiioonnss..      
  

                                                 
22  SSmmiitthh,,  HHuussttoonn,,  TThhee  RReelliiggiioonnss  ooff  MMaann,,  NNeeww  YYoorrkk::  HHaarrppeerr  aanndd  RRooww  PPuubblliisshheerrss,,  11996655  ((PPeerreennnniiaall  EEddiittiioonn)),,  pp..  225522  
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TToo  ccoouunntteerr  ssuucchh  mmiisslleeaaddiinngg  ssyysstteemmss  ooff  bbeelliieeff  tthhaatt  ccaammee  iinnttoo  bbeeiinngg  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  cceerrttaaiinn  
uunnccoonnsscciioouuss  ffeeaarrss,,  AAllllaahh,,  tthhee  oommnniippootteenntt  CCrreeaattoorr  ooff  tthhee  uunniivveerrssee  WWhhoomm  wwee  ccaallll  ““GGoodd””  iinn  
EEnngglliisshh,,33  hhaass  aallwwaayyss  sseenntt  hhiiss  cchhoosseenn  iinnddiivviidduuaallss,,  tthhee  PPrroopphheettss  aanndd  MMeesssseennggeerrss..  TThhee  ccuullmmiinnaattiioonn  
ooff  tthhiiss  sseennddiinngg  ooff  MMeesssseennggeerrss  iiss  tthhee  mmiinniissttrryy  aanndd  ppeerrssoonn  ooff  PPrroopphheett  MMuuhhaammmmaadd..  IItt  iiss  aann  eexxpplliicciitt  
ssttaannccee  ooff  IIssllaamm  tthhaatt  tthhee  PPrroopphheettss  aacctt  aass  mmeeddiiaattoorrss  bbeettwweeeenn  GGoodd  aanndd  mmaannkkiinndd..  JJuuddaaiissmm  ffoolllloowwss  tthhee  
ssuuiitt  oonn  tthhiiss  iissssuuee  aanndd  CChhrriissttiiaanniittyy  ddooeess  tthhaatt  wwiitthh  aa  lliittttllee  mmooddiiffiiccaattiioonn..  QQuuiittee  aaccccoorrddiinnggllyy,,  tthhee  
GGrreeeekk  wwoorrdd  ““PPaarraakklleettooss””,,  uusseedd  ffoouurr  ttiimmeess  iinn  NNeeww  TTeessttaammeenntt  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  ccoommiinngg  ooff  tthhee  
SSppiirriitt  ooff  TTrruutthh,,  aallssoo  mmeeaannss  mmeeddiiaattoorr  oorr  iinntteerrcceessssoorr..  IItt  iiss  ssuuffffiicciieenntt  ttoo  ssaayy  tthhaatt  bbootthh  ooff  tthhee  
ccoonncceeppttiioonnss  ccoonnvveerrggee  aatt  tthhiiss  ssttaaggee..  WWee,,  tthheerreeffoorree,,  ffiinndd  aa  ssuubbssttaannttiiaall  tteessttiimmoonnyy  ooff  NNeeww  TTeessttaammeenntt  
ffoorr  tthhee  aarrgguummeenntt  bbeeiinngg  bbuuiilltt  iinn  tthhee  pprreesseenntt  ddiissccuussssiioonn..  TThheessee  PPrroopphheettss  ssppookkee  nnootthhiinngg  ooff  tthheeiirr  oowwnn  
bbuutt  wwhhaatt  tthheeyy  wweerree  iinnssppiirreedd  aanndd  ccoommmmaannddeedd  ‘‘ffrroomm  oonn  aabboovvee’’..      
  
IIssllaamm’’ss  ssttaannddppooiinntt  oonn  tthhee  gguuiiddaannccee  ooff  mmaannkkiinndd  iiss  ccrryyssttaalllliizzeedd  iinn  tthhee  bbeelliieeff  tthhaatt  AAllllaahh,,  tthhee  
OOmmnniippootteenntt  CCrreeaattoorr,,  hhaass  aallwwaayyss  lleedd  tthhee  ccrroowwnn  ooff  ccrreeaattiioonn  ffrroomm  iiggnnoorraannccee  ttoo  tthhee  uullttiimmaattee  ttrruutthh,,  
ffrroomm  ddaarrkknneessss  ttoo  lliigghhtt,,  iinn  oonnee  wwaayy  oorr  aannootthheerr  wwiitthh  nnoo  ddiissttiinnccttiioonn  ooff  ccoolloorr,,  llaanngguuaaggee  aanndd  rraaccee..  
GGlloorriioouuss  QQuurrâânn,,  tthhee  ssaaccrreedd  bbooookk  ooff  IIssllaamm,,  eemmpphhaattiiccaallllyy  rreejjeeccttss  tthhee  JJuuddoo--CChhrriissttiiaann  ccoonncceeppttiioonn  ooff  
““cchhoosseenn  ppeeooppllee””  oorr  ““GGoodd’’ss  ppeeooppllee””,,  ffoorr  ssuucchh  aa  tthhiinngg  sseeeemmss  aann  uutttteerr  iinnjjuussttiiccee  iinn  bbootthh  rreelliiggiioouuss  aanndd  
ssoocciiaall  sscceennaarriiooss..  IIssllaamm  mmaaiinnttaaiinnss  tthhaatt  GGoodd  ddiidd  nnoott  cceeaassee  ttoo  sseenndd  HHiiss  MMeesssseennggeerrss  ttoo  hhuummaannkkiinndd  
uunnttiill  PPrroopphheett  MMuuhhaammmmaadd  pprrooccllaaiimmeedd  tthhee  sseeaalliinngg  ooff  tthhee  PPrroopphheettiicc  ooffffiiccee..  TThheessee  PPrroopphheettss,,  bbeeiinngg  
ddiivviinnee  eemmiissssaarriieess,,  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  ttaauugghhtt  mmiisslleedd  nnaattiioonnss  aabboouutt  wwhhaatt  tthhee  rreevveeaalleedd  ttrruutthh  wwaass  lliikkee  
aanndd  gguuiiddeedd  tthheemm  ttoo  tthhee  ppaatthh  ooff  rriigghhtteeoouussnneessss..  IInn  sshhoorrtt,,  GGoodd,,  tthhee  eexxaalltteedd  CCrreeaattoorr,,  mmaannaaggeedd  ttoo  
sshhooww  tthhee  ppaatthh  ooff  rriigghhtteeoouussnneessss  ttoo  ddiiffffeerreenntt  ppeeoopplleess  iinn  ddiiffffeerreenntt  aaggeess  tthhrroouugghh  HHiiss  oorrddaaiinneedd  
MMeesssseennggeerrss..  TThhiiss  cchhaaiinn  ooff  PPrroopphheettss  ccoonnssiissttss  ooff  aarroouunndd  11,,2244,,000000  ddiivviinnee  eemmiissssaarriieess  ffrroomm  AAddaamm  ttoo  
MMuuhhaammmmaadd..  TThheerree  iiss  aa  lloonngg  lliisstt  iinn  bbeettwweeeenn  tthhaatt  ccoonnssiissttss  ooff  mmaannyy  ggrreeaatt  pprree--IIssrraaeelliittee,,  IIssrraaeelliittee  aanndd  
nnoonn--IIssrraaeelliittee  PPrroopphheettiicc  MMeesssseennggeerrss..  WWee  kknnooww  ssoommee  ooff  tthheemm  aass  SSeetthh,,  NNooaahh,,  AAbbrraahhaamm,,  IIsshhmmaaeell,,  
IIssaaaacc,,  JJoosseepphh,,  MMoosseess,,  AAaarroonn,,  JJoosshhuuaa,,  DDaavviidd,,  SSoolloommoonn,,  DDaanniieell,,  EEzzrraa,,  JJoohhnn  tthhee  BBaappttiisstt  aanndd  JJeessuuss  
wwhhoo  ddeelliivveerreedd  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  oobblliiggaattiioonnss  iinn  nnoo  lleesssseerr  wwaayy  tthhaann  aappppooiinntteedd  bbyy  tthheeiirr  SSeennddeerr..  TThheessee  
mmiigghhttyy  PPrroopphheettss  qquuiittee  oobbeeddiieennttllyy  ssuurrrreennddeerreedd  tthheeiirr  wwiillll  ttoo  tthhee  WWiillll  ooff  GGoodd  aanndd  vvooiicceedd  iinn  hhuummaann  
ssoocciieettiieess,,  tthhoouugghh  iinn  ddiivveerrssee  rreeggiioonnss,,  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  bbuutt  uunnaanniimmoouuss  ssllooggaann,,  ““tthheerree  iiss  oonnllyy  oonnee  
ttrruuee  GGoodd,,  tthhee  LLoorrdd  ooff  uunniivveerrssee””..    
  
II  hhaavvee  uusseedd  bbootthh  uunniivveerrssaallllyy  kknnoowwnn  aanndd  aaddoopptteedd  eeppiitthheettss,,  AAllllaahh  aanndd  GGoodd  ((wwiitthh  ccaappiittaall  GG)),,  iinn  tthhiiss  
pprreesseenntt  ttrreeaattiissee  ttoo  rreeffeerr  ttoo  tthhee  AAllmmiigghhttyy,,  OOmmnniisscciieenntt,,  OOmmnniippootteenntt,,  aanndd  IInntteelllliiggeenntt  CCrreeaattoorr  aanndd  
DDeessiiggnneerr  ooff  ssuucchh  aa  bbeeaauuttiiffuull,,  iimmmmeennssee  aanndd  iinnttrriiccaattee  uunniivveerrssee..  OOff  ccoouurrssee,,  eevveerryy  iinncchh  ooff  tthhee  
uunniivveerrssee  bbeeaarrss  wwiittnneessss  ttoo  tthhee  wweellll--ccoonncceeiivveedd  aanndd  ggoovveerrnneedd  ddeessiiggnn  ooff  aa  cceennttrraall,,  aallll--ppoowweerrffuull  
EEnnttiittyy..  SSiimmiillaarrllyy,,  ssoommee  rreeffeerreenncceess  ttoo  tthhee  HHeebbrreeww  ttiittlleess  ooff  GGoodd  aallssoo  ooccccuurr  iinn  tthhee  tteexxtt..  TThhee  wwoorrdd  
GGoodd  aass  ssuupprreemmee  ddeeiittyy  iiss  ttooddaayy  oowwnneedd  bbyy  CChhrriissttiiaanniittyy  eexxcclluussiivveellyy..  TThhee  ccaassee  iinn  ppooiinntt  iiss  iinn  ffaacctt  tthhaatt  
ooff  aa  lliinngguuiissttiicc  ddiiffffeerreennccee,,  wwhhiicchh  hhaass  ddeevveellooppeedd  iinnttoo  sseemmaannttiicc  mmiissuunnddeerrssttaannddiinngg..  MMuusslliimmss  hhaavvee  
tthheeiirr  oowwnn  oobbsseessssiioonnss  wwiitthh  tthhee  nnaammee,,  AAllllaahh,,  ttoooo..  BBootthh  ooff  tthhee  nnaammeess  aarree,,  nneevveerrtthheelleessss,,  uusseedd  ffoorr  tthhee  
oonnee  aanndd  ssaammee  ttrruuee  GGoodd  wwhhoomm  MMuusslliimmss  nnaammee  iinn  AArraabbiicc  aanndd  CChhrriissttiiaannss  iinn  EEnngglliisshh;;  hheennccee  aa  
lliinngguuiissttiicc  ddiiffffeerreennccee..  IInn  NNeeww  TTeessttaammeenntt  GGrreeeekk,,  GGoodd  hhaass  bbeeeenn  ssppookkeenn  ooff  aass  hhoo  TThheeooss,,  ““tthhee  GGoodd””..  
IItt  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  ssaaffee  ttoo  ssaayy  tthhaatt  tthhee  pprroobblleemm  rreemmaaiinnss  wwiitthh  iiddeennttiittyy  ooff  bbeelliieevveerrss  rraatthheerr  tthhaann  
ccoonncceeppttiioonn  ooff  GGoodd..    
  
WWoorrdd  ‘‘AAllllaahh’’  iiss,,  iinn  ffaacctt,,  tthhee  mmoosstt  uunniiqquuee  aattttrriibbuuttiivvee  eeppiitthheett  ooff  tthhee  AAllmmiigghhttyy  GGoodd  iinn  QQuurrâânn..  IItt  hhaass  
nnoott  bbeeeenn  aaddoopptteedd  aass  aa  ppeerrssoonnaall  nnaammee  bbyy  IIssllaamm,,  aass  ssoommee  aarrgguuee..  TThhee  ccaassee  ffoorr  tthhee  nnaammee  ooff  GGoodd  iinn  
bbootthh  OOlldd  aanndd  NNeeww  TTeessttaammeennttss  iiss  nnoott  ddiiffffeerreenntt  eeiitthheerr..  GGrreeeekk  NNeeww  TTeessttaammeenntt  uusseess  nnoo  ssttiippuullaatteedd  

                                                 
33  GGeeoorrggee  SSaallee,,  tthhee  ffaammoouuss  ttrraannssllaattoorr  ooff  GGlloorriioouuss  QQuurrâânn  iinn  EEnngglliisshh,,  iiss  ooff  tthhee  ooppiinniioonn  iinn  tthhee  pprreeffaaccee  ooff  hhiiss  QQuurraanniicc  
ttrraannssllaattiioonn  tthhaatt  iitt  wwoouulldd  bbee  uutttteerr  iiggnnoorraannccee  ttoo  ddeeeemm  AAllllaahh  ooff  QQuurrâânn  aanndd  GGoodd  ooff  BBiibbllee  aass  ttwwoo  ddiiffffeerreenntt,,  ii..ee..  mmuuttuuaallllyy  ddiissttiinncctt  
ddeeiittiieess..  
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nnaammee  ffoorr  tthhee  ssuupprreemmee  DDeeiittyy,,  ffoorr  tthhee  wwrriitteerrss  ooff  NNeeww  TTeessttaammeenntt  hhaarrmmoonniioouussllyy  eemmppllooyy  GGrreeeekk  
ddeeffiinniittee  aarrttiiccllee  hhoo  wwiitthh  ccoommmmoonn  nnoouunn  tthheeooss——aass  hhoo  TThheeooss,,  ““tthhee  GGoodd””——ffoorr  tthhee  ddeessccrriippttiioonn  ooff  
GGoodd..  CChhrriissttiiaann  NNeeww  TTeessttaammeenntt  iiss  aallssoo  ppeeccuulliiaarr  iinn  aaddddrreessssiinngg  GGoodd  aass  FFaatthheerr,,  bbuutt  wwee  aarree  nnoott  
ccoonncceerrnneedd  hheerree  wwiitthh  tthhee  PPaauulliinnee  ccoonncceeppttiioonn  ooff  ""AAbbbbaa""  ii..ee..  ““FFaatthheerr””,,  ffoorr  iitt  wwaass  oonnllyy  ttoo  eexxpprreessss  
CCrreeaattoorr’’ss  lloovvee  ffoorr  mmaannkkiinndd..  HHeebbrreeww  OOlldd  TTeessttaammeenntt,,  hhoowweevveerr,,  mmeennttiioonnss  aa  wwoorrdd  ‘‘YYaahhwweehh’’,,  wwhhiicchh,,  
tthhee  JJeewwss  ssttrriiccttllyy  bbeelliieevvee,,  iiss  tthhee  ppeerrssoonnaall  nnaammee  ooff  GGoodd..  TThhiiss  aassssuummppttiioonn,,  hhoowweevveerr,,  ccaann  eeaassiillyy  bbee  
sseettttlleedd  ddoowwnn  wwhheenn  sseeeeiinngg  tthhee  EEnngglliisshh  ttrraannssllaattiioonnss  ooff  OOlldd  TTeessttaammeenntt  ttrraannssllaattiinngg  iitt  ssyysstteemmaattiiccaallllyy  
aass  ““LLoorrdd””..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  wwoorrdd  ““YYaahhwweehh””  lleexxiiccaallllyy  mmeeaannss  ‘‘oonnee  wwhhoo  eexxiissttss  wwiitthhoouutt  bbeeggiinnnniinngg’’..  
IInn  AArraabbiicc,,  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  wwee  hhaavvee  aa  ccoonncceeppttuuaallllyy  aass  wweellll  aass  ffuunnccttiioonnaallllyy  ccoorrrreessppoonnddiinngg  
ppaarraalllleell  ffoorr  YYaahhwweehh,,  ‘‘RRaabbbb’’,,  wwhhiicchh  GGlloorriioouuss  QQuurrâânn  hhaass  rreeccuurrrreennttllyy  eemmppllooyyeedd  iinn  iittss  tteexxtt..  
LLiinngguuiissttiiccaallllyy,,  YYaahhwweehh  eeqquuaatteess  QQuurrâânniicc  aattttrriibbuuttee  ooff  ""QQââ’’iimm--BBiill--DDhhââtt""..  TThhee  ccoonncclluussiioonn,,  tthheerreeffoorree,,  
ddooeess  nnoott  iimmppllyy  tthhaatt  YYaahhwweehh  aanndd  RRaabbbb  aarree  ssoommee  ppeerrssoonnaall  nnaammeess  ooff  oouurr  CCrreeaattoorr..  TThhee  ddiissccuussssiioonn  aatt  
pprreesseenntt  ssttaaggee  iiss,,  hhoowweevveerr,,  nnoott  aa  ffooccuuss  oonn  aann  aattttrriibbuuttee  oorr  ppeerrssoonnaall  nnaammee  ooff  GGoodd,,  bbuutt  aa  ffooccuuss  oonn  tthhee  
ttrruuee  ddiivviinnee  nnaattuurree..  TThheerreeffoorree,,  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ssuuggggeesstt  mmyy  eesstteeeemmeedd  rreeaaddeerrss  nnoott  ttoo  iinnddiiccaattee  bbiiaass  oorr  
uunneeaassiinneessss  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  nnaammeess  ooff  GGoodd  wwhheenn  tthheeyy  ggoo  tthhrroouugghh  tthhee  tteexxtt  ooff  aannyy  rreelliiggiioouuss  bbooookk  
wwhheetthheerr  aabboouutt  IIssllaamm,,  CChhrriissttiiaanniittyy  oorr  aannyy  ootthheerr  ffaaiitthh..  IInntteerreessttiinnggllyy,,  aabboouutt  2200  mmiilllliioonn  AArraabb  
CChhrriissttiiaannss  uussee  tthhee  nnaammee  AAllllaahh  iinn  tthheeiirr  cchhuurrcchh  wwoorrsshhiipp  sseerrvviicceess  ttoo  rreeffeerr  ttoo  tthhee  ttrrii--uunnee  GGoodd,,  wwhhiicchh  
iiss,,  iinn  ffaacctt,,  tthhee  mmoosstt  ffoorrmmaall  ddeennoottaattiioonn  ffoorr  GGoodd  iinn  AArraabbiicc..  TThhaatt  sshhoowwss  tthheeiirr  ccoonncceeppttuuaall  ccllaarriittyy  
rraatthheerr  tthhaann  aa  sseemmaannttiicc  oobbsseessssiioonn..      
  
IInn  ccoonncclluussiioonn,,  tthheerreeffoorree,,  II  wwoouulldd  ssuuggggeesstt  tthhaatt  tthhee  GGoodd  ooff  IIssllaamm  iiss  tthhee  ssaammee  aass  tthhaatt  ooff  BBiibbllee..  IItt  iiss  
tthhee  ffiinnaall  ffoorrmmaatt  ooff  tthhee  rreelliiggiioouuss  ppaatthh  ooff  aanncciieenntt  PPrroopphheettss..  


