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Koranen är Guds ord som uppenbarades till Profeten 

Muhammad (Må Allahs frid och välsignelser vara med honom) 
via ängel Jibrail (Gabriel). Araberna var vid tiden ifråga mycket 
begåvade poeter och vältalare. Profeterna kom alltid med 
underverk som passade deras tid och människornas 
kunskapsnivå vid samma tid. !
På Moses tid var trolleri mycket ansett i Egypten och folket 
trodde på trolleri. Moses underverk kunde ingen trollkarl 
överträffa, och härigenom omvändes många till tron. 
På Jesus tid stod medicinska kunskaper på en hög nivå. Han 
kom och väckte de döda till liv, vilket ingen medicin någonsin 
kunnat åstadkomma. !
Koranen kommer med vackra ord, gudomliga meningar, 
berättelser och historier som ingen människa kan göra efter. Den 
är ypperst i alla avseenden, och det största undret är att 
Muhammad (Må Allahs frid och välsignelser vara med honom) 
varken kunde läsa eller skriva och aldrig hade framträtt som 
poet. Gud den Högste säger: 
Ur koranen 
Al-Burudj (Stjärnbilderna), Kapitel 85, Vers 21-22: 
[85:21] Nej, detta är en ärorik Koran [med budskap] 
[85:22] inristade på en [oförstörbar] tavla. !
Ur koranen 
Al-Waqi'ah (Det som måste komma), Kapitel 56, Vers 77-80: 
[56:77] om att detta är en framställning som måste hållas högt i 
ära, 
[56:78] [bevarad] i en mot allt ont skyddad Skrift, 
[56:79] som inga andra än de rena skall röra, 
[56:80] en uppenbarelse från världarnas Herre! 
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I Koranen säger Gud den Högste att han skall skydda den från 
alla ändringar, tillägg, strykningar och andra manipulationer. 
Gud lovar i Koranen att den skall förbli samma bok hela tiden. 
Gud säger att Han, som sände ner Koranen, också skall se till att 
bevara den. !
Gud utmanar människor och djävlar och hela skapelsen att 
komma med något liknande Koranen om de kan, Gud låter sina 
profeter göra underverk som överträffar sin samtids främsta 
begåvningar; annars vore de inga underverk. !
På Muhammads tid, (Må Allahs frid och välsignelser vara med 
honom) var araberna mycket framstående vältalare. Koranen 
kom och berättade med ännu större vältalighet om skapelsen 
och livets uppkomst. Inom vetenskapen framkommer mycket 
nytt, som faktiskt redan står i Koranen. Alla människor kan 
hämta bevis från Koranen på att vetenskapen har rätt. !
Vetenskap som inte stämmer med Koranen saknar grund. Gud är 
den högste läraren och allt vi lär oss måste komma ifrån Gud.  
Koranen samlades under Muhammads tid, (Må Allahs frid och 
välsignelser vara med honom) på läderbitar och benbitar och 
sten och varje dag i Ramadan lästes Koranen framför 
Muhammad (Må Allahs frid och välsignelser vara med honom).  
Under Abu Baker Al-Saddiqs tid, som var muslimernas första 
kalif, samlades koranen i form av en bok. Detta skedde i samråd 
med Umar Ibn Al-Khattab som var muslimernas andra Kalif. Efter 
det att man hade samlat ihop den heliga koranen i bokform lät 
man förvara den hos Hafsa som var profeten Muhammads 
hustru. !
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Uthman Ibn Affan, den tredje kalifen, lät skriva ren dem. På den 
tiden levde fortfarande alla muslimer som kunde läsa och skriva 
Koranen i original, och det var många som sysslade med att 
skriva av den. !
Profeten Muhammad (Må Allahs frid och välsignelser vara med 
honom) och de flesta av hans följeslagare kunde Koranen 
utantill. Det är omöjligt att ändra något i Koranen därför att det 
är många som kan den utantill. !
Gud har sänt många profeter att predika den sanna läran på 
olika platser i olika delar av världen. En del profeter känner vi 
inte till, därför att avstånden är stora i tid och rum och folken har 
levat åtskilda från varandra. Men Gud är allvetande, och han har 
hela tiden vetat att den tid skulle komma då vetenskapen gör 
stora upptäckter som underlättar kommunikationerna och för 
människorna närmare varandra. !
Då kan viktiga ord spridas utan hjälp av profeter. Därför är 
Muhammad (Må Allahs frid och välsignelser vara med honom) 
den siste profeten. !
Koranen och sunna 
Koranen är Guds sist uppenbarade ord och den grundläggande 
källan till Islams lärdomar och lagar. Koranen handlar om trons 
fundament, moral, mänsklighetens historia. Gudsdyrkan, 
vetenskap, visdom, förhållandet mellan Gud-människa samt alla 
sidor av människors sociala liv och inbördes förhållanden.  !!
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Omfattande anvisningar om hur ett sunt och harmoniskt 
samhällssystem inom social rättfärdighet, ekonomi, politik, 
lagstiftning, rättsvetenskap och internationella förbindelser kan 
byggas upp, är också viktiga beståndsdelar av Koranen.  !
Profeten Muhammad(Må Allahs frid och välsignelser vara med 
honom) själv kunde varken läsa eller skriva. Koranen 
uppenbarades för honom och han förde uppenbarelserna vidare 
till sina följeslagare som memorerade dem och nedtecknade 
dem under profetens ledning. Koranens ursprungliga och 
fullständiga text finns tillgänglig för alla på arabiska, det språk 
som den uppenbarades på av Gud. !
Översättningar av texten har gjorts till många språk men dessa är 
ej att jämställa med den arabiska originaltexten.  
Sunna (Muhammads tradition) är Profeten Muhammads (Må 
Allahs frid och välsignelser vara med honom)lärdomar, 
uttalanden (Hadith) och gärningar, som noggrant insamlats och 
nedtecknats av hans följeslagare.  !
Koranen är Guds ord, medan Muhammads (Må Allahs frid och 
välsignelser vara med honom) sunna är den praktiska tolkningen 
av Koranen. Muhammads (Må Allahs frid och välsignelser vara 
med honom) uppgift var att förmedla Koranen som han erhöll 
den, att förklara och till fullo praktisera den. !
Sunna betraktas som Islams andra källa och måste befinna sig i 
fullständig harmoni med den första källan, Koranen. Den är 
måttstocken och om det finns någon motsägelse mellan någon 
tradition och Koranen, så håller sig muslimen till Koranen, ty 
ingen äkta tradition från Muhammad kan stå i motsättning till 
Koranen. 
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Vad är Islam? 
Det ord som väcker mest känslor hos människor, troende som 
icke troende är ordet Islam. !
Vad tänker och känner du när du hör ordet Islam? 
Ordet Islam kommer från det arabiska ordet Salam och det 
betyder underkastelse, överlämnande och lydnad. !
Som religion står Islam för fullständig underkastelse och lydnad 
inför Allah. En annan bokstavlig betydelse av ordet Islam är fred 
eller frid och detta betyder att det bara är genom underkastelse 
och lydnad inför Allah som man kan uppnå verklig frid i kropp 
och själ. Ett sådant liv i lydnad ger hjärtat frid och upprättar en 
verklig fred i samhället som helhet. !
Islam är inte någon ny religion. Dess budskap och vägledning är 
samma budskap och vägledning som Gud uppenbarat för alla 
sina Profeter, må Guds frid och välsignelser vare över dem. 

Just One Message !!!!!!!!!
Läs mer om islam 
Ladda ner gratis böcker och häften i PDF på vår hemsida: 
www.justonemessage.com 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kontakter 

Project Manager Kamal Ahmad                      
Kontakt person Obaida Alramahi                         !
Email 
info@justonemessage.com
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