
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

Assalamu Aleykom wa rahmatoAllaho wa barakatoh kära bröder högt ärade och 
respekterade systrar. 
 
Vi på gratiskoran.se kan Alhamdolillah med stort nöje meddela er att vi delat ut över 700 
st. koranens budskap med hjälp av Allah och dem som bidragit till detta på ett eller 
annat sätt. Koranerna har dock tagit slut på lagret och trycket på sidan är fortfarande 
oerhört stort med Allahs välsignelse.  
 
Det som är glädjande är att det uppskattningsvis är runt 30-40 % icke muslimer som 
skriver till oss och vill ha en Koranens budskap, mestadels av dem är svenskar. Det dem 
har gemensamt är att dem vill bilda en egen uppfattning av vad Islam är eller inte är.  Må 
Allah vägleda dem och oss till den raka vägen! Amin 
 
Vi kommer beställa mellan 100 och 200 svenska koraner beroende på hur mycket 
människor är villiga att hjälpa oss med, vilket kostar runt 15 000 kr för 200 Koraner och 
ca hälften för 100 st. 
 
Har du inte möjlighet att själv bidra så för denna information vidare in sha Allah, glöm 
inte vad vår käre profet – må Allahs frid och välsignelser vare över honom - har sagt: 
”Den som hänvisar och leder någon till goda gärningar får belöning, precis som den som 
utfört gärningen.” [Återberättad av Muslim] 
 
Man ska inte förringa det man ger för Allahs skull, då det hos Honom kan vara väldigt 
stort. Vi uppmanar er därför att donera då varje bidrag Insha’Allah kommer belönas 
rikligt på Domedagen. Ditt stöd kommer om Gud vill att vare en rullande allmosa 
(SADAQA JARIA) som drar in en kontinuerlig belöning så länge någon drar nytta av det. 
 
Observera att varje bidrag från privatpersoner som kommer in går oavkortat till 
utdelning av Koranens budskap. 
  
”De som ger av vad de har för Guds sak och som inte låter gåvan följas av [stora ord om] 
frikostighet eller [uttryck] som sårar, skall få sin lön av sin Herre och de skall inte känna 
fruktan och ingen sorg skall tynga dem.” [Koranen 2:262] 
 
Stöd oss på: 
Bankgiro: 238-7728  
Plusgiro: 409914-9  
Betalningsmottagare: Islamic Info - Sweden 
  
Assalam aleykom, 
Era bristfälliga bröder i Islam 
/ Zaher Ashiq & Kajs Atallah 

 

http://gratiskoran.se/

