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Inledning 

All lov och pris tillkommer Allah (SWT)1. Vi prisar Honom och söker Hans hjälp och ber om 

Hans förlåtelse. Vi söker vår tillflykt hos Allah (SWT) från det onda i våra själar och från det 

onda i våra handlingar. Den som Allah (SWT) vägleder kan ingen leda vilse och den som 

Allah (SWT) låter gå vilse kan ingen vägleda. Jag vittnar om att det inte finns någon gudom 

utom Allah – den Ende, som inte har någon vid sin sida och jag vittnar om att Muhammed 

(saw)2 är Hans tjänare och sändebud. 

Troende! Frukta Allah (SWT) så som det åligger er att frukta Honom och underkasta er Hans 

vilja, innan döden överraskar er! Människor! Frukta er Herre som har skapat er av en enda 

själ och av denna har skapat dess make och låtit dessa två [föröka sig] och sprida sig [över 

jorden] i väldiga skaror av män och kvinnor. Frukta Allah i vars namn ni innerligt och enträget 

ber varandra [om hjälp], och [visa aktning för] de nära släktskapsbanden. Gud vakar över er. 

Troende! Frukta Allah, var rättframma [i ert tal] och håll er till sanningen; då skall Han hjälpa 

er att leva ett rättskaffens liv och ge er förlåtelse för era synder. Den som lyder Allah (SWT) 

och lyder [Hans] Sändebud har uppnått en stor seger. 

De bästa orden är Allahs ord och den bästa vägledningen är Muhammeds vägledning. Det 

mest onda är innovationen. Varje innovation är en irrlära (bid'ah), varje irrlära är en 

vilseledning och varje vilseledning är i Elden. 

Kära bröder och ärade systrar: 

Det var en gång en gammal man som levde med sitt barnbarn på en stor gård. Mannen 

brukade ofta sitta under ett träd och läsa från koranen. 

En dag frågade barnbarnet: ”Morfar, jag försöker läsa Koranen precis som du, men jag 

förstår inget, och det jag förstår brukar jag glömma så fort jag stänger koranen. Varför ska 

man då läsa den? 

 
1 SWT (Subhanahu wataa’ala) = Sublim och upphöjd är Allah. 
2 saw (Salallahu alaihi wassalam) = Allahs frid och välsignelser vara över honom. 
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Morfadern bad då sitt barnbarn att ta en nätkorg och springa ner till floden för att hämta 

vatten åt honom i den. Pojken gjorde som han blev tillsagd, men allt vatten läckte ut innan 

han hann komma tillbaka till huset. Morfadern skrattade och sa, ”Du måste gå lite snabbare 

nästa gång,” och skickade honom tillbaka till floden med korgen för att göra ett nytt 

försök. Pojken sprang snabbare den här gången men återigen var korgen tom innan han 

återvände. Andfådd berättade han för sin morfar att det var omöjligt att bära vatten i denna 

korg, som var full med hål så han gick för att hämta en hink istället. 

Men den gamle mannen sade: ”Jag vill inte ha en hink med vatten, jag vill ha en korg med 

vatten, du springer inte tillräckligt snabbt”. Och han bad pojken att försöka igen. 

Vid denna punkt, visste pojken att det var omöjligt, men han ville visa sin morfar att även om 

han sprang så fort han kunde, skulle vattnet rinna ur innan han kom tillbaka till huset. Pojken 

doppade åter korgen i floden och sprang snabbt, men när han nådde sin morfar var korgen 

åter tom. Andfådd, sade han, ”Se morfar, det är värdelöst!” 

 ”Så du tror att det är meningslöst?” Den gamle mannen sade: ”Titta på korgen.” Pojken 

tittade på korgen och för första gången insåg han att korgen var annorlunda. Det hade 

förvandlats från en smutsig gammal nätkorg till att vara ren, både på in- och utsidan. 

”Min Son”, sade morfadern. ”Detta är vad som händer när du läser Koranen. Du kanske inte 

förstår eller minns allt, men när du läser den gång på gång kommer du att ändras, både 

på in- och utsidan. Det är ett verk av Allah (SWT) i våra liv.  

Allah (SWT) säger i Koranen: 

 

نزَ 
َ
لَْباِب كَِتاٌب أ

َ
ْولُوا الْأ

ُ
َر أ بَُّروا آيَاتِهِ َولَِيَتَذكَّ لَْناهُ إِلَيَْك ُمبَارٌَك ل َِيدَّ  

”Detta är en välsignad Skrift som Vi har uppenbarat för dig, [Muhammad]. Människorna bör tänka 

över dess budskap och lägga dem på minnet, om de har förstånd.” [Koranen 38:29] 
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Profeten (saw) sade i ett antal uttalanden om belöningen för den som läser 

Koranen: 

 

 

  الُْقْرآنِ  لَِصاِحبِ  ُيَقاُل 
ْ
نَْيا فِى تَُرت ُِل  ُكنَْت  َكَما َوَرت ِلْ  َواْرتَقِ  اقْرَأ ا آيَة   آخِرِ  ِعنْدَ  َمنِْزلََك  فَإِنَّ  الدُّ َتْقَرؤُهَ  

”Den som varit aktiv med att läsa Koranen kommer bli sagd på Återuppståndelsedagen: 'Recitera 

och höj dig (i rankar) så som du reciterat när du var i världen. Din rank(nivå) kommer att vara vid 

den sista vers som du reciterar.'” 
 

  َمنْ 
َ
ِ  كَِتابِ  ِمنْ  َحْرفًا قََرأ ْمَثالَِها بَِعْشرِ  وَالْحََسَنةُ  َحَسَنةٌ  بِهِ فَلَهُ  اّللَّ

َ
قُوُل  لَا أ

َ
لٌِف  َولَِكنْ  َحرٌْف  الم أ

َ
َحرٌْف  وَمِيمٌ  َحرٌْف  َولَامٌ  َحرٌْف  أ  

”Den som reciterar en bokstav från Allahs Bok, kommer att få en god gärning, och en god gärning 

får en tiodubbel belöning. Jag säger inte att Alif-Lam-Mim är en bokstav, utan Alif är en bokstav, 

Lam är en bokstav och Mim är en bokstav.” 
 

لََّمهُ  الُْقْرآنَ  َتَعلَّمَ  َمنْ  َخيُْرُكمْ  وَعَ  
”Den bäste av er är den som lär sig Koranen 

och lär ut den.” 
 

فَْضُل 
َ
تِي ِعَباَدةِ  أ مَّ

ُ
الُْقْرآنِ  قِرَاَءةُ  أ  

”Den bästa dyrkan av min nation är att 

recitera Koranen.” 
 

  

 


