
Forstå Koranens viktighet 
ْكَر َواِنَّا لَهُ لََحافِظُوَن ﴾ ْلنَا الذ ِ َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ قَاَل: قَاَل   ﴿ اِنَّا نَْحُن نَزَّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص  : َرُسوُل َّللاَّ
  -أَْو آَمَن  -َما ِمَن األَْنبِيَاِء نَبِىٌّ إاِلَّ أُْعِطَى ِمَن اآليَاِت َما ِمثْلُهُ أُوِمَن  »

ُ إِلَىَّ ، فَأَْرُجو أَن ِى   َعلَْيِه اْلبََشُر ، َوإِنََّما َكاَن الَِّذى أُوتِيُت َوْحيًا أَْوَحاهُ َّللاَّ

 « أَْكثَُرهُْم تَابِعًا يَْوَم اْلِقيَاَمةِ 

Kjære søsken!  
Vår allmektige Herre lot ikke oss mennesker 
være alene og uveiledet i verden, han sendte 
profeter som ledere og viste oss veien ved å 
sende hellige bøker. 

Koranen inneholder temaer som blant annet er 
om hvordan ens tro, kjennskap og tilbedelse 
skal være for Gud, moralsk ansvar, gamle 
ummah’enes historier og hendelser, 
forståelsen for etterlivets betydning og andre 
viktige temaer. Samtidig er det fasiten på 
hvordan man oppnår lykkelig i både verden og 
akhirah. For dette formålet, siden Adam (  عليه
 ble sider eller bøker sendt til mennesker ,(السالم
i skriftlig form i forskjellige perioder av 
menneskehetens historie og sørget for at de var 
på rett vei.  
Kjære søsken! 
Den første adressaten til Koranen er utvilsomt 
Muhammad Mustafa ( ََوَسلَّم َعلَْيِه   ُ  som ble ,(َصلَّى َّللاه
sendt som en nåde til alle verdener. Koranen 
ble åpenbart for ham på 23 år, noen ganger i 
form av et kapittel og noen ganger vers for 
vers. Selv om vår profet ( ََوَسلَّم َعلَْيِه   ُ َّللاه  var ( َصلَّى 
analfabet, lærte han Koranen utenat, 
presenterte den for Gabriel (عليه السالم), og ble en 
hafidz ved å presentere hele den i Ramadan.  
Sahaba ( َۡعۡنُهم ُ ِضَى ٱَّللَّ  lærte versene de hørte fra (رَّ
profeten ( ََعلَْيِه َوَسلَّم ُ  utenat og fortalte dem (َصلَّى َّللاه
til deres husholdninger og kretser. 

Ordet "hafidz", som betyr å holde i sinn, huske 
og bevare, er også et av Allahs 99 navn. I 
Koranen sier Allah (سبحانه و تعالى):  
“Sannelig, det er Vi som har åpenbart denne 
Koranen, og i sannhet, det er Vi som skal 
vokte (passe på) den.”, som betyr at Koranen 
og dens innhold vil bli beskyttet av Allah selv. 
Kjære troende! 

Når det gjelder språket og betydningen, er 
Koranen et mirakel i seg selv. Folk i alle aldre 
kan forstå budskapet i Koranen. Koranen kan 
også enkelt læres utenat. Det er en evne som er 
unik for Koranen og som ingen andre bøker 
har.  
Siden dagen den ble sendt ned, har den blitt 
bevart i minnet til millioner av unge og eldre 
hafidz, og har overlevd til i dag uten noen 
endringer. Slik vil det fortsette frem til 
dommens dag (til  يوم القيامة).  
Vår Profet ( ََعلَْيِه َوَسلَّم ُ  som var en levende ,(َصلَّى َّللاه
Koran, la vekt på at Koranen læres og at vi 
prøver å forstå Den, og å konstant resitere 
Allahs vers hjemme. På “Hajjatul vada” har han 
gitt sin ummah som “amanah”, Koranen og 
hans egen Sunnah ( ََعلَْيِه َوَسلَّم ُ  I en av hans .(َصلَّى َّللاه
hadith, han nevner ( ُ عَ  لَْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاه ) at: “Det er 
ingen profet som ikke har blitt gitt mirakler 
for at folk skal tro. Det som har blitt gitt til 
meg er åpenbaringen (Koranen) åpenbart av 
Allah. Av den grunn, har jeg håpet på å ha 
størst ummah på domme dagen”. Med denne 
hadithen er Koranens viktighet og verdi vist 
frem. Muslimer har lagt spesiell vekt på å lære 
Koranen, de har innsett at gjenoppliving av 
generasjoner bare er mulig gjennom å lære 
Koranen og Sunnah, og ved denne anledningen 
har de gitt en spesiell verdi til hafidzene og de 
kjære studentene av Koranen.  
Kjære søsken! 
I denne retningen tilbyr Islamisk Samfunn 
Milli Gorus, som har vist en spesiell følsomhet 
for utdanning og undervisning av Koranen 
siden den ble opprettet, ulike muligheter for 
våre generasjoner, spesielt de som vokste opp i 
Europa, til å lære å forstå Koranen, og å lære 
den utenat. Mange Koranstudenter har blitt 
trent i våre utdanningsinstitusjoner, som ble 
bygget med deres bidrag, og de ble et stolthet i 
mange resitasjonskonkurranser. De ble 
opplært av Koranen og var et eksempel for de 
rundt dem.  

I prosjektet vårt som heter, “over 80”, jobber vi 
hardt for å lære opp mange hafidzer og å kaste 



et lys rundt dem med det de har lært. For dette 
formålet vil vi arrangere en hafidzkonkurranse 
i Europa i morgen (7. januar).  

Vi er glade for at vi har muligheten til å gjeste 
alle Koranelskere som er der for konkurransen 
som vil bli holdt på IGMG-hovedkvarteret (i 
Tyskland). Måtte vår Herre hjelpe oss med å 
tjene Koranen hele livet og å vandre i dens lys. 
Amin! 


