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KVALITETER SOM GJØR KORANEN TIL ET MIRAKEL
(Hentet fra Mulana Mufti Muhammad Shafi R.A.`s ”MARIFUL QURAN ” bind 1 sider
143-147, oversatt til engelsk ved Mufti Muhammad Taqi Usmani m.fl.)
1. Dens altomfattenhet.
Koranen omhandler – i tillegg til den ultimate visdom av oversanselig karakter –
veiledning for alle sider ved menneskets liv, både åndelig og fysisk, individuelt og
kollektivt og dette på tross av at den kom i en tid da araberne var kjent som Ummiyyun
(analfabeter/de ulærde) og at den (Koranen) kom gjennom Profeten Mohammad fvmh
som verken hadde lært å lese eller skrive.
2. Dens uttrykksmåte / veltalenhet
Datidens arabere gjorde ikke krav på å besitte verken visdom eller kunnskap. Derimot så
de på seg selv som de mest veltalende av alle folk, såpass mye at de kalte ikke-arabere for
Al-Ajam (de stumme). Men når Koranen utfordret dem (og alle mennesker til alle tider)
til å komme med en tilsvarende surah, så var det ingen som kom fram. Tvert om, selv de
bitreste fiender av Profeten fvmh pleide å høre på Profetens fvmh resitasjon av Koranen i
skjul. De bevitnet, noen i åpenhet og andre for seg selv, at med all deres veltalenhet,
retorikk og kunnskap om poesi, så hadde de aldri hørt noe tilsvarende som Koranen. Den
var unik. De prøvde også å finne måter å unngå at pilegrimer til Mekka fikk høre
Koranens resitasjon av frykt at det ville ha en dyp innvirkning på dem.
3. Forutsigelser om fremtidige hendelser
Koranen har mange forutsigelser om fremtidige hendeler og alle har skjedd slik den
forutså.
4. Historier om tidligere profeter, folkeslag og hendelser
Koranen gir en tydelig beretning om noen av de tidligere profetene, deres Shari`ah
(lover), deres folk og om mange historiske hendelser siden tidenes morgen. Selv de mest
lærde blant jødene og de kristne hadde ikke slik detaljert kunnskap. Profeten fvmh, som
aldri hadde hatt noen skolegang eller fått opplæring hos en lærd mann, kunne ikke ha gitt
alle disse opplysningene dersom han ikke hadde fått kunnskapen fra Allah.
5. Koranen forteller hva noen folk skjuler i hjertene sine
Flere vers fra Koranen røper hva noen personer hadde prøvd å skjule i hjertene sine og de
samme personene måtte senere innrømme at de var akkurat det de hadde tenkt.
6. Koranen forutsier at folk ikke kommer til å gjøre ting de er i stand til å gjøre.
Koranen forutsa at visse personer ville ikke være i stand til å gjøre visse ting og det viste
seg at de ikke kunne gjøre dette, til tross for at de hadde mulighetene. For eksempel så sa
jødene at de var Gud folk. Og siden det er naturlig å ville møte sine venner, så ba
Koranen dem å virkeliggjøre deres påstand ved å ønske døden og dermed bli gjenforent
med Allah. Men rett etter denne oppfordringen sier Koranen bestemt: ”..and they shall
never wish for it.” Her kunne det ha vært veldig lett for jødene å uttrykke et ønske om
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døden og dermed motsi Koranen. Men til tross for deres motstand og hat for Profeten
Mohammad fvmh så visste de at Koranen var Allahs bok og de fryktet at dersom de
fremsa en løgn om at de ønsket døden, så ville de virkelig dø. Derfor tidde de.
7. Koranens resitasjon
Når den Hellige Koranen resiteres, så har den en uforklarlig påvirkning på hjertene til de
som hører på, både muslimer og ikke-muslimer. Det er mange eksempler på personer
som aksepterte Islam kun ved å høre Profetens (fvmh) resitasjon av Koranen mens de
tilfeldig passerte forbi.
8.
Selv den beste boken, etter å ha blitt lest fire-fem ganger, vil miste sin sjarm ovenfor selv
den mest lidenskapelige beundrer. Men en av kvalitetene til Koranen og kun til Koranen
er at jo mer en leser og resiterer fra den, jo mer ønsker man å lese og resitere fra den,
igjen og igjen.
9.
Andre hellige bøker i andre religioner har enten gått tapt eller eksisterer ikke lenger i sin
fullstendige og autentiske form. Men Allah har lovet i Koranen å Selv beskytte denne
Boken og bevare den fra den minste forandring til tidenes ende. Gjennom fjorten
århundrer har millioner av kopier, skrevet for hånd eller trykket, blitt spredt ut over hele
kloden som ingen annen hellig bok. Men det største mirakelet er likevel det: at til alle
tider og steder det har levd muslimer, har det vært millioner av mennesker som har
kunnet Allahs Bok utenat, uten den minste forandring av selv en konsonant eller vokal.
Så Allah har beskyttet og bevart Hans Siste Bok ikke bare i form av skrevne ord, men
fremfor alt: i menneskers hjerter.
10.
Det er ingen annen bok som kunne omfatte alle typer kunnskap og visdom på så liten
plass som det Koranen gjør, heller ikke gi veiledning i alle sfærene av menneskelige
aktiviteter, innvendige og ytre, individuelle og kollektive og oppfylle alle de åndelige
behov som et menneske har.
11.
Det er ikke kun en teoretisk veiledning Koranen har gitt. Hvilken annen bok, hellig eller
verdslig, har hatt en slik bred innvirkning på menneskehetens historie i løpet av en så kort
periode? Hvilken annen bok har brakt så radikale forandringer i de individuelle og
kollektive livene til millioner av mennesker i løpet av noen få år? For da Profeten fvmh
forlot denne verden, så hadde Islam, til tross for all motstand og uten hjelp av moderne
kommunikasjonsmedia, allerede etablert en ny livs-orden over hele den Arabiske halvøy.
Og innen de neste få tiår så hadde Koranens budskap nådd helt til India i øst og helt til
Spania i vest. Kan en slik gjennomgripenhet være noe annet en et mirakel?

Skrevet av Omar Heymans 2005. Teksten er tatt fra Mariful Quran sin tafsir om versene
23-24 i Surah al Baqarah.
Side 2 av 2

���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

