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l Allah.s Namn, d~n Nåd~rike, d~n B~nådand~ 

Förord 

Skrivel :t\' Saleb ibn Abd \t) ·A:<.il. ibn Mu~romed Al N-h·Sh:aikh,. 
minittt--T fOr i$l:uni$b ;mg:el~enheter, don<~ticms •roede~ daw:~.h 
ocll tådsi\•n.ing, $i.Jl').t högste ti.llsyn.sman pi :anUiggniogt-.n. 

All lov och pris rillkomme.r Allah, skapelsens Herre, som i Sin -ädla bok har 
sagt: {Från er Herre har nu kommit ett ljus och en Idargörande bok}. Och må (rid 
och välsignelse vila Over den noblaste av Allahs prolcter och sändebud, profeten 
Muhammed .. som sade: "Den bästa bland er är den som lär sig Korant.n och sedan 
lärutMn~ 

Det gl:ädjer oss på k.ung f;\hds anJiggn.iJ)g för tryck av den iidla Kor:u.len o1tt 
presentfra fOr läs:1ren denn:~ översättning av Kor.lnen$ innebörd pi sven$ka. Dettl har 
skdt på direktiv ;1•; de n.·å helgade moskeernas vårdare, kung AbduJiah ibn AbduJ-Ariz 
AJ Saud, fo r att besörja Allahs Bok genom att låta dess innebörd OveNättas tlU olika 
språk och sW.an distribueras bJand mwllmex i alla delar av "ärlden. Översättntngen 
i r hämt~d fr-ln (len ä(lla Kor.mens fem Cörst~ trett-iondedelar och har lörbcrc.tti ;w 

AbduJ·Halinljosepb me..l gra.n.skning av C. Gustaf1åncre..H. 

J\ttlnisteriet fOr islamiska ar.gel:ige.•\1\der, donationsmedet dawah och r.idgh·ning 
trorstarkt p3 värdet av J.tt övenätta den adJa Korane.ns innebörd till världens ange.lägna 
~pråk ~å att dtn tnkdt ka.'"J fOrstås av mu~limcr som inte talar arabiska. Sålede.s önskar 
vi gynna alla \'åra svensktalande bröder och systiar genom att hörsamma prot"etens 
uppmaning: •'Förmedla (\et bud~ kap jag Btt, om så bara en enda Kor.ul\'ers.'' Det bör 
oc.kså n~mn.:u att omläggningen redan har pubficerat en s~·en.sk Ö\'etSältn.ing: a\• sista 
trettiondedelen,. Djut J\mma, tillsammans med Siirah al_.f,ltih-aJ.\ ;\r'l004. 

Vi prisar Allah den Allsmäktige som gjort det möjligt 3rt fullf6lj.1 detta 
bet)•ddsefuJJa verk och vi hoppas .ltt H3nlåter folk dra nytta av det. Vi hoppas ock~å 
att Han godtar detta arbete som något som utforts endast tör Hans ~kuU. 

Vi \'UJ bc.tona att en ö~·ersättning av den ädla Korane-ns innebörd, hur noggrann 
den än tuå va.ra, aMrig kommer att kunna {tam.fOta de mäktiga antlemeoinpr som 
det fOrundr.ms~r<b Koranspr:i.ket bär. 

Dessutom styrs översättningen av öveNätt:!.rc.ru; fONtåc.lse, som baserar sig på 
hans kunskap om AIJahs ädla bok. Därtör kan det tOrekomma misstag och brister ~å 
som är (atlet med alla mlmskliga •.-erk.. 

Vi uppm.o1n.:u tl~riÖr\-'arje läsare att underr:ltta kung l;ahds anliggning fOr tryck 
av den äd)a Koraneo vid fOrekoo.ut av eventuella fe), brister eiJer tillägg s:\ att detta 
k-aJ) revideras; kommande upplagor, om Albh viiJ, 

Allah är den som skänker framgång och det är Han som \tägleder til1 den rätta 
vägen. 

O Allah, godta detta il\' oss - Du är deu .som hör aUt och vet aUt! 
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Förteckning över kapitlens namn 
och uppenbarelseperiod 

Surah Sida 

Sura h al -~åtihah J Mtdiru. 

Sörah al-Ba.prah l Måb 

SCtrah äl 'Imrån 86 Me\:k;~ 

Sttrah ;m-Niså 129 Mr.kkll 

iJ_,..JI 

<J-\i.li • ...,... 

i~li_;y 

"'--" Ji;»"' 
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