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Hur ska vi handskas med Koranen till vardags? 

Koranen är Allahs budskap till mänskligheten. Koranen är Allahs ord så som de 

uppenbarades via ärkeängeln Gabriel till profeten Muhammad (saw)1. Koranen är mycket 

helg för oss muslimer och därför är det viktigt att vi vet hur vi ska handskas med den till 

vardags. 

1.  Utan att ha tvagning får man inte röra vid Koranen, däremot kan man läsa ur Koranen 

under förutsättning att man inte rör vid den med handen. Man kan t.ex. använda en penna 

för att bläddra i den.   

 

Allah (SWT)2 säger i Koranen (56:79): 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Har man haft våta drömmer eller sexuellt umgänge med sin fru/man så får man inte röra 

eller läsa ur Koranen förrän man gjort ”Gusl”, dvs. utfört reningsbad. 

 

3. Kvinnan som har mens eller fött barn och inte hunnit bli ren än, dvs. ”Annifas”, hon får inte 

röra vid Koranen, däremot får hon läsa ur Koranen under förutsättning att hon inte rör vid den 

med handen. Hon får t.ex. använda handskar som skydd.  

 

4. Man får ha Koranen i en väska även om man inte har tvagning, har mens, eller fått nyligen 

barn och inte hunnit bli ren än, dvs. ”Annifas”.  

 

5. Att bära Koranen med vänster hand är ok, dock är det bättre att bära den med höger 

hand. 

 

6. Man får inte använda Koranen som kudde, sitta eller ligga på den. 

 

7. Man får inte ta med sig Koranen in i toaletten varken i fickan eller i väska, men om man är 

rädd för stöld ifall man lämnar den utanför så är det ok att man tar med sig den eller väskan 

in i toaletten. 

 
1 saw (Salallahu alaihi wassalam) = Allahs frid och välsignelser vara över honom. 
2 SWT (Subhanahu wataa’ala) = Sublim och upphöjd är Allah. 

ُه   َّا َيَمسُّ ُرونَ ل َّا الُْمَطهَّ إِل  
”som inga andra än de rena skall röra” 
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8. Digitalkoran som man brukar ha i t.ex. mobilen, Ipad mm. betraktas inte som Koran, därför 

är det ok att man tar den med sig in i t.ex. toaletten. 

 

9. Om du vill bli av med en sliten Koran så ska du antigen begrava den under marken eller 

bränna upp den. Det går också att förstöra den med dokumentförstörare. 

 

10. Det är ok att läsa ur Koranen medan man sitter i soffa eller ligger på säng. 

 

11. Det är ok att du skriver ditt namn eller göra egna anteckningar gällande t.ex. tajweed-

regler i ditt eget exemplar av Koranen. 

 

12. Det är rekommenderat att sitta i Qibla-riktningen vid läsning ur Koranen, men det är inte 

ett måste. 

 

13. Det är förbjudet att sträcka fötterna i riktning mot Koranen. 

 

14. Koranen ska placeras högt upp på en hylla / bokhylla mm. och inget ska läggas ovanpå 

den. 

 

15. Det är tillåtet att lägga Koranen på ett rent golv t.ex. när man behöver göra ”sujud 

attilawah” vis Koranrecitation, men det är bättre att lägga den på något som är högre t.ex. en 

stol eller liknande föremål. 

 

16. Översättning av Koranen som inte innehåller arabiska Korantexter betraktas inte som 

Koran. Men om den också innehåller arabiska Korantexter som är större i mängd än den 

andra texten så betraktas den som Koran, men inte annars.   

 

17. Det är ok att ge bort en Koranöversättning som present till en icke muslim, men inte 

Koranen. Den får man inte ges bort till icke muslimer. 

 

18. Om du tappar Koranen på golvet så är det ok att kyssa den i respekt när du plockat upp 

den igen. 

 

 

Källa: 

http://islamqa.info/ar/cat/445  (Arabiska) 

http://islamqa.info/en/cat/445 (Engelska)  
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