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Transkription

Arabiska Transkription Uttal

a Kort vokalljud som i svenskans ”hatt”.

(
Långt vokalljud som i svenskans ”här”.

i Kort vokalljud som i svenskans ”mitt”.

Långt vokalljud som i svenskans ”vi”.

u Kort vokalljud som i svenskans ”lotsa”.

Långt vokalljud som i svenskans ”mor”.

’a/ ’i/ ’u

Bokstaven hamza uttalas antingen a, i eller u och skrivs 
med föregående apostrof då bokstaven förekommer 
mellan övriga bokstäver. Ex. namnet  (  ). 
Transkription med apostrof förekommer dock inte i 
början eller i slutet av ord. Ex. namnet  (  ) 

’

Vilande hamza. Det motsvarande ljudet är ett litet 
stopp eller uppehåll liknande det som uppstår då man 
på svenska säger nä-e med korta e-ljud. Det stöt- eller 
stoppljud som då uppstår mellan e-ljuden är ett vilande 
hamza. Ex. (  huvud)

b Svenskt b

t Svenskt t

Motsvarar th i engelskans ”thin”.

j Uttalas som j-ljudet i ”Fijiöarna”, dvs. som dj eller som 
engelskans j i ”jump”.

Detta h
liknas vid det ljud man ofta uttrycker efter att vid törst 
ha druckit ett glas vatten (”ahhh”).

Motsvarar ch i tyskans ”achtung”. Då  följs av ett a 
eller  uttalas dessa ungefär som det korta å-ljudet i 
”måndag” respektive det långa a-ljudet i ”bada”. 

d Svenskt d

Motsvarar th i engelskans ”this”.



v

r
Ett rent r-ljud långt ut på tungspetsen. Då r följs av ett 
a eller  uttalas dessa ungefär som det korta å-ljudet i 
”rått” respektive det långa a-ljudet i ”rak”.

z Motsvarar z i engelskans ”zero”.

s Svenskt 

Motsvarar  i engelskans ”shout”.

Ett s-ljud som bildas genom att tungspetsen läggs mot 
tänderna i underkäken, tungryggen sänks, tungroten 
dras bakåt mot svalget och ljudet uttalas med eftertryck. 

a eller  uttalas dessa ungefär som det 
korta å-ljudet i ”måndag” respektive det långa a-ljudet 
i ”bada”.

Ett d-ljud som bildas genom att tungspetsen pressas mot 
tänderna i överkäken, tungryggen sänks, tungroten 
dras bakåt mot svalget och ljudet uttalas med eftertryck. 

a eller  uttalas dessa ungefär som det 
korta å-ljudet i ”måndag” respektive det långa a-ljudet 
i ”bada”.

Ett t-ljud som bildas genom att tungspetsen pressas mot 
tänderna i överkäken, tungryggen sänks, tungroten 
dras bakåt mot svalget och ljudet uttalas med eftertryck. 

a eller  uttalas dessa ungefär som det 
korta å-ljudet i ”måndag” respektive det långa a-ljudet 
i ”bada”.

Ett z-ljud som bildas genom att tungspetsen läggs 
mellan framtänderna, tungryggen sänks, tungroten 
dras bakåt mot svalget och ljudet uttalas med eftertryck. 

a eller  uttalas dessa ungefär som det 
korta å-ljudet i ”måndag” respektive det långa a-ljudet 
i ”bada”. 

‘
Ett mycket speciellt stönljud som skapas långt ner i 
halsen och är ett tonande gutturalt ljud som bildas 
genom stark sammandragning av struphuvudet.

Ett gurglande djupt r-ljud, ungefär som ett brett 
skånskt r-ljud. Då  följs av ett a eller  uttalas dessa 
ungefär som det korta å-ljudet i ”rått” respektive det 
långa a-ljudet i ”rak”.



vi

f Svenskt f

q

Ett  k-ljud som bildas långt bak i gommen och blir ett 
litet klickljud. Då q följs av ett a eller  uttalas dessa 
ungefär som det korta å-ljudet i ”måndag” respektive 
det långa a-ljudet i ”bada”.

k Svenskt k

l Svenskt 

m Svenskt m

n Svenskt n

h Svenskt h

w Motsvarar w i engelskans ”well”.

y Motsvarar svenskans j-ljud.

a (at/ah) Slutstavelse, där at eller ah förekommer i vissa fall.

an Förekommer i vissa fall som slutstavelse.

in Förekommer i vissa fall som slutstavelse.

un Förekommer i vissa fall som slutstavelse.



DEL 1





1

Sura 1 Inledningen  

 

Allah är Guds unika namn på arabiska. Dess 
innebörd är att endast Han äger gudomlighet 
och har rätt att dyrkas. (T)

Alltings härskare och förvaltare. (K) Han är värd 
all tack och pris för Sina oändliga välsignelser 
över skapelsen. (T)

Den Nåderike
nåd omfattar hela Hans skapelse och allt som 
existerar i den. den Benådande
särskilda nåd innesluter Hans troende tjänare i 
både denna värld och i livet efter detta. (T)

Han skall den Dagen ensam döma människor och 
avgöra mellan dem. (T)

 

Gör oss beständiga på denna rätta väg som Du 
väglett oss till. (T)

de Du välsignat
och rättrådiga tjänare. Se 4:69. de som drabbats 
av [Din] vrede De som kände till sanningen men 
övergav den mot bättre vetande. de vilsna De 
som miste kunskapen och således avvek från 
sanningen. (K)
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Sura 2 Kon  

Ett antal suror i Koranen inleds med en eller 

Den fullständiga innebörden av dessa har endast 
Allah vetskap om. (K)

 

tvivel
från Allah. (T)

det fördolda

förrättar bönen
deras rätta tidpunkter och på föreskrivet sätt. (T)

J

till dig Koranen. före dig Toran och Evangeliet 
samt alla Allahs till tidigare profeter 
uppenbarade böcker. (B)

 

De uppnår hos Allah vad de strävat efter genom 
sina handlingar och sin tro på det fördolda. De 
belönas med evigt liv i paradiset och skonas från 
bestraffning. (T)
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

särdrag. (T)

sjukdom Tvivel om den sanna religion och tro 
som Allah har sänt Muhammed J med. (T)

andra människor Profetens J följeslagare. (T)

djävlar
avgudadyrkare och hycklare i Medina som 
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

Allah gäckas med dem 
Han utmäter rättvisa straff åt dem i livet efter detta 
för deras hyckleri. (T) Eftersom vedergällningen 
sker som gensvar på hycklarnas handlande 

vägledda.
villfarelse mot vägledningen De tog till sig 
villfarelse och lät vägledningen vara. (T)

singular till plural är ett retoriskt stilgrepp 
i klassisk arabiska och visar här att han som 

Från villfarelse och hyckleri. (T)

 

Med Sin makt (K).
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

en byggnad Som spänner sig över jorden som 
ett tak. (T)

tvivel Om att Koranen verkligen kommer från 
Allah. vittnen 
svara på denna utmaning. Om Muhammed J 
på egen hand har författat Koranen borde ni 
tillsammans åtminstone kunna åstadkomma 

Elden Helvetet. (T)

förut I vårt jordiska liv. likartad beskaffenhet 

men skiljer sig i smak. renade makor Fria från 
all jordisk orenlighet. (T)
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

 
 

 

skall samman bindas  

kontakt och visa godhet mot dem. (T)

Allah gav er liv i era mödrars kroppar. Sedan går 
ni bort när det jordiska livet är till ända och 
återupplivas slutligen inför Domedagen. (B)

höjde Han Sig över
kommentatorer gör denna tolkning av frasen. (B) 
I förhållande till Allah förutsätter det inte att 
Han dessförinnan var under himlen. (T) Frasen 
kan också tolkas som att Allah sedan ”tog Sig an” 
himlen för att utforma den. (K)
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

ställföreträdare
Allah på jorden genom att upprätthålla Hans 

den Vetande 
underrättas har fullständig kunskap om allt som 

som är fördolt. den Vise
den fullkomliga visdomen och den absoluta 

Satan dolde sitt förakt mot Adam när han befann 
sig i änglarnas krets. Därför tilltalades de alla med 
”ni brukade” trots att endast Satan åsyftades – 
ett vanligt förekommande stilgrepp i klassisk 
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

inför Adam I vördnad för Adam och i lydnad 
mot Allah genom att hörsamma Hans befallning. 

förkrosselse och förlust av allt hopp om gott. (T)

Njuta av allt som Allah på jorden har försett er 
fela med det 

Avvika från Allahs bud genom att äta av trädets 
frukt. (T)

ord Den åkallelse som nämns i vers 7:23. Den 
som godtar ångern 
på gång vänder Sig mot Sina syndande tjänare i 
förlåtelse när de i ånger vänder sig till Honom. 
den Benådande
Sina tjänare nåd och skonar dem från de straff 
de gjort sig förtjänta av. (T)

 

 

 
sörja över det jordiska som de gått miste om. (K)
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

Våra tecken Som visar på sändebudens 
sannfärdighet och bevisar att Allah är en och 
inte delar Sitt herravälde med någon. (T)

Här inleds ett längre stycke verser som åsyftar 
de judar som levde kring Profeten J
även om talet riktas till deras stamfäder. Mina 
välgärningar Som att Allah förr sände ned 
uppenbarelseböcker till Israels (Jakobs) barn 

och som att Han räddade dem från Farao. ert 
löfte till Mig Att tillkännage beskrivningen 
av Muhammed J i Toran och att tro på honom 
och på det han sänds med när han kommer. Se 
även 3:187 och 7:157. Mitt löfte till er Att då låta 
er träda in i paradiset. (T)

sänt ned Koranen. Toran och 
Evangeliet. Båda befaller sina följare att tro på 
Muhammed J Mina 
tecken Beskrivningarna i Toran och Evangeliet 
om profeten Muhammed J
judarna i Medina undanhöll. ett ynkligt värde 
Att kunna ha kvar sina ledarpositioner bland 
sina okunniga anhängare. (T)
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

Somliga rabbiner erkände att Muhammed J var 
 

hyckleri att han endast blivit utsänd till ett visst 
folk och inte till dem och hela mänskligheten. (T) 

underkasta er ödmjukt Allah och rätta er efter 
Hans bud. (T)

reciterar Boken Läser och studerar Toran. (T) 
När ”Boken” skrivs med versal åsyftas någon 

Allah gav Medinajudarnas rättrogna stamfäder 
detta företräde under deras profeters tid. (T)
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

 
 

vägledning.
Boken och urskiljningen Båda syftar på Toran; 
en uppenbarelsebok som skilde sanning från 
falskhet och vägledning från villfarelse. (T)

döda varandra Låt de oskyldiga 
avrätta de skyldiga. (B)
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

det plötsliga slaget
betecknar något fasansfullt som oväntat får 
människan att förlora medvetandet eller dö av 

 

lät er återupplivas efter det plötsliga slag som 

Med sin olydnad. (T)

 
 

denna stad Jerusalem. bugande I ödmjukhet 
inför Allah. (T)
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

varje grupp människor
(Jakobs) tolv stammar. (B)

en [och samma] föda Manna och vaktlar. Se 
vers 57. ett land
anmodade växtarterna inte förekom i öknen där 
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

antagit tron De som redan bekänt Islam och 
håller fast vid sin tro. (T) sabierna
En arabisk benämning för människor som inte 

en sann Gud men har ingen vedertagen religiös 
praxis. (K) bekänner tron på Allah Och därmed 
på det Han sänt Muhammed J
förblir ståndaktiga i sin tro ända till döden utan 
att avvika eller byta den mot annan tro. (T)

fördraget Se vers 83. (T) lyfte berget Se 7:171. 
det som Vi har gett er Befallningarna i Toran. (K)

Det har berättats att Allah omvandlade dem 
till apor som dog efter tre dagar utan att ha 
förökat sig. (T)
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

tvistade om det Beskyllde 
varandra för dådet samtidigt som var och en 
nekade till det (T).
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

Slå till honom
väcktes till liv för att berätta vem mördaren var 
och sedan avled igen. (T)

Liknelsen skildrar hur även en sten kan vara 
mindre hård än ett hårt hjärta. (T)

Hoppas ni Troende. att de Judarna som lever 
bland er. en grupp av dem Av deras stamfäder. 
Allahs tal Toran. förvrängde det

påbjudit er J 
när han kommer som profet. (T)
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

en illgärning Att sätta något vid Allahs sida. 
omsluts av sin synd

utan att ha vänt sig till Allah i ånger och i hopp 
om Hans förlåtelse. (T)
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

 

 

Tror ni på en del Lyder Torans bud att lösköpa 
judiska krigsfångar. förnekar en del

varandra. (B)
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

Med syfte på både Medinas judar som försökte 
döda Muhammed J
som förr dödade några av sina profeter. [andra] 
sändebud
alla med ett och samma budskap om att 
upprätthålla lagarna i Toran. Helighetens ande 

 

På det som uppenbarats för Muhammed J . (T) 
inneslutna Deras hjärtan tar därför inte till sig 
vad Muhammed J säger. Se även 41:5. (B)

dem som förnekar [tron] De arabiska avguda-
dyrkarna. Arabiens judar hade påstått att den 

 
komma ur deras egna led och att de tillsammans 
med honom skulle besegra avgudadyrkarna. När 
profeten Muhammed J sedan kom och var från 
araberna vägrade de följa honom. (T)
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

 

ynnest 
den Han vill Muhammed J
avundades för att han som profet härstammade 
från Ismaels barn och inte Israels. (T)

91.

sänts ned till oss Toran. allt därefter Omfattar 
såväl Koranen som det ursprungliga Evangeliet 

Muhammed J . (T)

Om er tro får er att döda Allahs profeter och 
förneka Hans uppenbarade böcker samtidigt 
som ni hävdar att ni tror på Toran. Se vers 91. (B) 
de lät kalven insupas i sina hjärtan De fylldes 
av kärlek för den. (T)
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

 

Gabriel Allahs uppenbarelseängel. vad som 
fanns före den De böcker som Allah uppenbarat 
till tidigare sändebud och profeter. (T) stegvis 
kom ned

 Mikael Den 
ängel som getts ansvar för regn och växtlighet. (K) 
Judarna i Medina höll att Mikael var deras 
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

tydliga tecken
Muhammed J är Allahs profet och avslöjar 
tidigare dold kunskap om judarna i Medina och 
deras stamfäder bland Israels barn. (T)

 

de inte känner till de befallningar den innehåller 
om att de skall tro på och följa profeten 
Muhammed J . (T)
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

 
 

 
 

Om de som lärde sig magi i Salomos kungarike 
bara visste vilken ond följd deras handlingar 
skall få för dem. Föregående mening syftar 
dock på judarna i Medina. det som djävlarna 
reciterade Det som de otrogna djinnerna utövade 
och berättade om och sedan tillskrev profeten 
Salomo. Salomo förnekade inte [sanningen] 

Salomo för att ha varit en magiker snarare än 
en profet. utan Allahs tillåtelse Den som Allah 
beskyddar kan magi inte påverka eller skada. (T)
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

 
 

”ta hänsyn till oss”
som ”lyssna till oss så lyssnar vi till dig”. Judarna 
missbrukade detta uttryck för att kunna tilltala 
profeten Muhammed J på ett ohövligt sätt. De 
troende befalldes därför att respektfullt säga 
”ge oss anstånd”
kunde förstå vad Profeten J sade. (T)

Allt gott som når skapelsen har sitt ursprung hos 

vilka åtnjuts även av människor som inte gjort 
sig förtjänta av dem. (T) Bokens folk Judarna i 

även åsyftas i vers 109. (B) 

Under Koranens uppenbarelseperiod kunde en 
regel i en viss vers gälla under en tid för att 

 
 

(2:180 upphävd av 4:11-12) och änkans väntetid 
(2:240 upphävd av 2:234). (B)
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

J

så som Moses blev frågad Då hans folk mot-

sedan sanningen blivit tydlig för dem Att 
Muhammed J är en profet sänd till såväl judar 
som världens alla andra människor. (T)

 

med sitt ansikte Allah nämner ansiktet 
eftersom det är kroppens ädlaste del. För att få 
träda in i paradiset skall man alltså med hela sin 
kropp – helhjärtat och uppriktigt – underkasta 
sig endast Allah och som muslim vara ödmjuk 
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

Boken Omfattar här både Toran och Evangeliet. (T)

godhet och förlåtelse nå överallt. Han känner 
väl människans avsikter var än hon tillber och 
åkallar Honom. (B) 
En tolkning av detta attribut i sammanhanget 
är att oavsett i vilken riktning ni anropar Allah 

men Allah själv innesluts inte i någon del av 
Sin skapelse. (K) Beträffande Allahs attribut se 

de sade 

arabiska avgudadyrkare som hävdade att 
änglarna är Allahs döttrar. (K) 
Han! Hög och fri från de ofullkomligheter de 
tillskriver Honom. (T)
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

 

Som söker sig till sanningen och är fast övertygade 
de som saknar 

kunskap Syftar i sammanhanget främst på vissa 
kristna. de som levde före dem De judar som bad 

Profeten Muhammed J bär inte ansvar för den 
som väljer att förneka sanningen. Hans uppgift 

skall kalla människor till räkenskap. (B) med 
sanningen 

Boken Toran. dessa tror på den De judar som 
verkligen rättar sig efter och tror på Toran 
bekänner tron på Muhammed J eftersom han 
förutsägs och beskrivs i den. (T)
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

Allah bönhörde Abraham men enbart hans 
rättrådiga ättlingar förlänades med ledarskap 
för sina folk. (T) några ord Befallningar och 

rättade sig efter. (K)

I tillbedjan. Huset Kaba i Mecka. (B) en samlings-
plats Dit människor vallfärdar år efter år. 
en trygghet Den som tar skydd inom Meckas 
helgade område får inte angripas – ett bud som 
Arabiens stammar följde även innan de bekände 
Islam. Se även 29:67. (T) platsen där Abraham 
stod
på för att tillsammans med sin son Ismael kunna 

 
än idag. Rena Mitt Hus Gör det fritt från avguda-
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

den Hörande den 
Vetande

 

Boken Koranen. visdomen Den kunskap om Allahs 
lagar som inte kan ernås annat än genom ett 
sändebuds förkunnelse. den Mäktige
Han med absolut kraft. Ingenting Han vill göra 
betungar Honom. (T) den Vise Se kommentar till 
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

en som förnedrar sig själv En människa som i 
denna värld inte inser vad som är till nytta eller 
skada för henne i livet efter detta. (T)

Underkasta dig! (Aslim!) Dyrka endast Allah 
och hörsamma Hans bud! Detta är Islam 

profet Muhammed J . Det innebär att hängivet 

ödmjukt lydig med både kropp och själ. (T)

Eller var ni vittnen De judar och kristna som 
hävdar att Abrahams och Jakobs religion var 
judendom eller kristendom. (T)

ett samfund
deras barn. (T)
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

rättrogen
och rättfärdig människa. (T) En som vänder 
sig bort från alla övriga religioner och endast 
bekänner Islam som sin tro. (B) Se även 

stammarna
söner. vi gör ingen åtskillnad
de alla var Allahs sändebud och profeter. (T)

Han hör deras okunniga yttranden och hur de 
inbjuder till otro och vilseledning. Samtidigt vet 
Han om den avund och illvilja de döljer i sitt inre 
gentemot de troende. i klar motsättning Till 

J och de troende. (T)

Detta är en fortsättning på de troendes svar i 
vers 135. (T)
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Sura 2 Kon (al-Baqarah)

ingenting vid Hans sida. Han skall döma oss alla 

eller efter vem som har den äldre uppenbarelsen 
och religionen. (T)

ett vittnesbörd från Allah Om att Allahs religion 
är Islam och att profeterna varken var judar eller 
kristna utan rättrogna muslimer. (T)



DEL 2





1

Sura 2 Kon (al-Baqarah)

142. De oförståndiga bland människorna 
skall säga: ”Vad har fått dem att vända 
bort från den böneriktning de hade?” 
Säg: ”Till Allah hör både öst och väst. Han 
vägleder vem Han vill till en rak väg.”
böneriktning Innan befallningen i vers 144 
uppenbarades om att förrätta bönen i riktning 
mot Kaba i Mecka hade Profeten J och hans 
följeslagare bett mot helgedomen i Jerusalem. (T)

143. Likaså har Vi gjort er till ett mittens 
samfund för att ni skall stå som vittnen 
mot människorna och Sändebudet stå 
som vittne för er. Vi gjorde endast [bytet 
av] den böneriktning du iakttog för att 
utskilja den som följer Sändebudet från 
den som vänder på klacken. Ja, det var 
sannerligen en svår sak utom för dem 
som Allah vägledde. Allah skulle aldrig 
låta er tro gå förlorad. Allah är mot 
människorna barmhärtig, benådande.
ett mittens samfund Godhetens och rättvisans 
samfund, som i sin religion står i mitten mellan 
den kristna överdrift som yttrar sig i asketism, 
celibat och Jesudyrkan; och defekten hos de judar 
som förvrängde Allahs bok, dödade profeter och 
trotsade sin Herres bud. vittnen mot människorna 
Mot de otrogna på Domedagen, om att sändebuden 
och profeterna förmedlade Allahs budskap till dem. 
vittne för er Muhammed J skall vittna om att ni 
antagit tron på honom som Allahs sista sändebud 
och på den uppenbarelse han sändes med. 
vänder på klacken Går tillbaka till otro. er tro 
Er belöning för de böner ni innan riktningsbytet 
förrättade mot helgedomen i Jerusalem. (T)
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144. Vi ser hur ditt (Muhammeds J) 
ansikte gång på gång vänds mot himlen, 
så Vi skall vända dig mot en böneriktning 
som du blir nöjd med. Vänd ditt ansikte 
mot den Helgade moskén; ja, var ni än 

mot den. De som fått Boken vet förvisso 
att det är sanningen från deras Herre. 
Allah är aldrig omedveten om vad de gör.
mot himlen Muhammed J brukade rikta blicken 
mot skyn i åkallan och hopp om uppenbarelse 
från Allah om ett böneriktningsbyte mot Mecka i 
stället för Jerusalem. mot den Helgade moskén
I riktning mot Kaba i Mecka. De som fått Boken 
De skriftlärda bland judar och kristna. (T)

145. Även om du hade visat dem som 
fått Boken vartenda tecken skulle de 
inte följa din böneriktning. Och du kan 
inte följa deras böneriktning – de följer 
ju inte varandras böneriktning. Och 
om du åtlyder deras onda begär, efter 
den kunskap som nu nått dig, skall du 
sannerligen höra till de orättfärdiga.
vartenda tecken Alla bevis för att det som 
uppenbarats för dig påbjuder denna ändring av 
böneriktningen. deras böneriktning Judarnas 
mot Jerusalem och de kristnas mot öster. (T)

146. De som Vi har gett Boken känner till 
detta lika väl som de känner sina egna 
söner. Men en grupp bland dem döljer 
förvisso sanningen mot bättre vetande.
känner till detta Skriftlärda judar och kristna vet 
att det som Muhammed J kommit till dem med 
är sanningen. (K) De känner till att Helgedomen 
i Mecka, mot vilken Abraham och profeterna 
före Muhammed J stod riktade i bön, var deras 
ursprungliga böneriktning. (T)

147. Sanningen är från din Herre, var 
därför inte en av tvivlarna.
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148. Var och en har en riktpunkt som 
han vänder sig mot. Skynda därför med 

skall Allah samla er allesammans. Allah 
har sannerligen makt över allt.
riktpunkt Varje religions samfund har tagit sig 
en egen riktning för bön, men Allah har nu visat 
er den rätta riktningen. samla er allesammans 
På Domedagen, var ni än har dött. (T)

149. Vart du än beger dig skall du vända 
ditt ansikte mot den Helgade moskén. 
Detta är förvisso sanningen från din 
Herre. Allah är aldrig omedveten om 
vad ni gör.

150. Vart du än beger dig skall du vända 
ditt ansikte mot den Helgade moskén. Och 

ansikten mot den. Då kan inte männi-
skorna anföra något argument mot er, 
utom de av dem som begår orätt. Men 
frukta inte dem utan frukta Mig. Och då 
fullbordar Jag Min välsignelse över er så 
att ni kan ledas rätt.
argument Judar i Medina påstod att Muhammed J
inte visste vilken böneriktning han skulle iaktta 
och därför följde deras mot Jerusalem. begår 
orätt De meckanska avgudadyrkarna, genom att 
efter riktningsbytet påstå att Muhammed J 
snart skulle övergå till deras religion eftersom 
han övergått till deras böneriktning mot Kaba i 
Mecka. (T)

151. Vi har ju sänt till er ett sändebud ur 
era egna led, som reciterar Våra verser 
för er och renar er och lär er Boken och 
visdomen. Ja, han lär er vad ni förut inte 
visste.
Vad som hände tidigare sändebud och deras sam-
fund samt annat som araberna inte hade någon 
vetskap om. Boken Koranen och dess lagar. 
visdomen Fördjupad förståelse av religionen. (T)
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152. Minns därför Mig så skall Jag minnas 
er, och visa Mig tacksamhet och var inte 
otacksamma mot Mig! 
Visa tacksamhet genom att hörsamma Allahs 
bud och var inte otacksamma genom att synda. (B)

153. Ni som har antagit tron! Sök hjälp i 
tålamod och bönen. Allah är sannerligen 
med de tålmodiga.
Genom Sin hjälp och Sitt stöd. (T,B)

154. Och säg inte om dem som dödas för 
Allahs sak: ”[De är] döda.” Nej, [de är] 
levande, fastän ni inte märker det.
Se 3:169. (T)

155. Vi skall helt visst sätta er på prov 
med något av rädsla, hungersnöd och 
förlust av tillgångar, liv och [jordens] 
frukter. Men ge glada budskap till de 
tålmodiga,

156. Som när de drabbas av tragedi 
säger: ”Vi tillhör Allah och till Honom 
skall vi återvända!”

157. Över dessa vilar välsignelser från 
deras Herre, och nåd. Och det är dessa 
som är de vägledda.
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Allahs symboler. För den som vallfärdar 
till Huset (Kaba) eller besöker [det] är 
det därför ingen synd att vandra fram 
och tillbaka mellan dem. Och om någon 
frivilligt gör mer gott är Allah förvisso 
tacksam, vetande.

 Två kända bergskullar i Mecka. 
Mellan dessa skyndade Abrahams hustru Hagar 
fram och åter sökande efter vatten till sin son 
Ismael, varpå Allah lät källan Zamzam välla fram 
ur marken. Den i versen nämnda riten avspeglar 
Hagars vandrande. ingen synd Innan erövringen 
av Mecka (år 8 H) stod det gudaskulpturer på 

därför att det var en synd att vandra mellan dem. 
frivilligt gör mer gott  
besök till Huset utöver den vallfärd som är för-
pliktigad. (T) tacksam Allah belönar för väldigt 
lite med väldigt mycket och ger Sina tjänare mer 
än de förtjänar. vetande Allah har full vetskap om 
vad Hans tjänare avser med sina handlingar. (B)

159. De som döljer vad Vi har sänt ned 
av klara bevis och vägledning sedan Vi 
klargjort det för människorna i Boken, 
dessa skall förbannas av Allah och för-
bannas av alla som förbannar,
döljer vad Vi har sänt ned I Toran och Evangeliet, 
om Muhammeds J profetskap, hans kännetecken 
och platsen där han väntades komma. (T)

160. Utom dem som visar ånger och rättar 
till och klargör – deras ånger godtar Jag. 
Ja, Jag är Den som godtar ångern, den 
Benådande.
visar ånger och rättar till och klargör Bekänner 
tron på profeten Muhammed J och rättar sig 
genom att söka sig närmare Allah med gott 
handlande och klargör vad de tidigare dolt. (T)
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161. De som förnekar [sanningen] och 
dör otrogna, över dessa vilar Allahs 
förbannelse och änglarnas och 
människornas allesamman –

162. Eviga blir de däri. Straffet lindras 
inte för dem och inte heller ges de frist.
I helvetet, dit förbannelsen leder dem. (T)

163. Er Gud är en enda Gud. Ingen [sann] 
 

Han, den Nåderike, den Benådande.

164. I himlarnas och jordens skapelse, i 
växlingen mellan natt och dag, i skeppen 
som sveper fram på havet med sådant som 
är till nytta för människorna, i det vatten 
som Allah sänder ned från himlen och 
återupplivar jorden med sedan den varit 
död och på vilken Han strör ut varje 
levande varelse, i vindarnas vändningar 
och i molnen som anbringats mellan 

 
för människor som använder sitt förstånd.

Allahs sida sätter likar vilka de älskar så 
som Allah älskas. Men de som har antagit 
tron har en starkare kärlek till Allah. Om 
de som begår orätt bara kunde se, som 
när de får se straffet, att all makt tillhör 
Allah och att Allah är sträng i Sitt straff.
Då hade de övergett sin felaktiga föreställning. (K) 
så som Allah älskas Av de troende. (T,B) Frasen 
kan också tolkas som att dessa människor fördelar 
sin kärlek mellan Allah och sina avgudar. får se 
straffet På Domedagen. (K)
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166. När de som följdes skall ta avstånd 
från dem som följde och de får se straffet 
och banden mellan dem slits isär,
När deras jordiska vänskapsförbindelser på 
Domedagen plötsligt är borta. de som följdes 
Alla som i sin avgudadyrkan och villfarelse följs 
av andra. (T)

167. De som följde säger då: ”Om vi bara 
kunde återvända och ta avstånd från dem 
så som de nu tagit avstånd från oss!” Så 
visar Allah dem deras gärningar och låter 
grämelser omsvepa dem. Men de skall 
inte få lämna Elden. 

 
jorden – det som är tillåtet och gott – och  
följ inte i Satans fotspår. Han är sannerligen 

tillåtet
förbjudet för er i Islam. gott Sådant som är rent, 
för själen godtagbart och inte medför skada för 
kropp eller sinne. (T,B,K)

169. Han påbjuder er endast ondska och 
skamlöshet och att säga om Allah vad ni 
inte vet.

170. Och när man säger till dem: ”Följ 
det som Allah har sänt ned!” säger de: 
”Vi följer hellre det vi fann våra förfäder 
utöva.” Även om deras förfäder inte 
förstod någonting och inte följde rätt väg?

171. Liknelsen om dem som förnekar 
[sanningen] är som liknelsen om den 
som hojtar på något som inte hör annat 
än utrop och skrin. [De är] döva, stumma 
och blinda och förstår därför ingenting.
Liknelsen skildrar hur de otrogna inte uppfattar 
sanningen när de kallas till den, på samma sätt 
som boskap inte uppfattar vad deras herde säger 
trots att de hör honom ropa. (T)
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172. Ni som har antagit tron! Ät av de 
goda ting som Vi har försörjt er med och 
visa tacksamhet mot Allah om det endast 
är Honom ni dyrkar.

173. Det Han har förbjudit för er är 
självdöda djur, blod, svinkött och det 
som offrats för andra än Allah. Men om 
någon nödgas [äta] utan att överträda 
eller överskrida, så är det ingen synd för 
honom. Allah är sannerligen förlåtande, 
benådande.
självdöda djur Undantaget havsdjur, se 5:96. 
blod Se 6:145. (K) offrats för andra än Allah 
Kött från djur varöver annat än Allahs namn 
uttalats vid slakten. överträda eller överskrida 
Villigt bryta mot Allahs förbud eller överskrida 
gränsen för vad Han tillåtit. (T)

174. De som döljer vad Allah har sänt ned 
i Boken för att därmed komma över ett 
ynkligt värde, dessa intar inte i sin buk 
annat än Elden. Allah skall inte tala till 
dem på Uppståndelsens dag och inte rena 
dem. De skall få ett smärtsamt straff.
Boken Här, Toran som förutsäger profeten 
Muhammeds J ankomst. rena dem Från deras 
synd och otro. (T)

175. Det är dessa som bytt till sig 
villfarelsen mot vägledningen och 
straffet mot förlåtelsen. Ja, vad tåliga 
de är med Elden!
Vad ihärdiga de är i att begå synder som leder 
dem till helvetet. (K)
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176. Så blir det därför att Allah har sänt 
ned Boken med sanningen. De som tvistar 
om Boken är förvisso långt gångna i 
oenighet.
Judarna förnekade vad Allah i Koranen berättar 
om Jesus och hans mor, medan de kristna valde 
att tro på endast vissa delar av det. (T)

177. Inte är fromhet att ni riktar era 
ansikten mot öster eller väster, utan 
fromhet har han som tror på Allah 
och den Yttersta dagen och änglarna 
och Böckerna och profeterna; och som 
skänker den egendom han håller kär 
till nära släktingar, de faderlösa, de 
behövande, den vägfarande, tiggarna och 
för [att friköpa] slavar; och som förrättar 
bönen och betalar den förpliktade 
allmosan; och de som håller sina avtal 
när de slutit dem; och de tålmodiga 
i tider av fattigdom och lidande och 
i stridens stund. Det är dessa som 
uppriktigt tror, och det är dessa som 
är de gudfruktiga.
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178. Ni som har antagit tron! Föreskrivet 
för er är rättvis vedergällning i fall av 
dödade; fri för fri, slav för slav och kvinna 
för kvinna. Men den (gärningsmannen) 
som av sin broder (rättsägaren) efter-
skänks något, det skall då fullföljas på 
hederligt sätt och betalning göras till 
honom med gott uppträdande. Detta är 
en lindring från er Herre och en nåd. Men 
den som begår överträdelser efter detta 
skall få ett smärtsamt straff.
fri för fri, slav för slav och kvinna för kvinna 
Den allmänna principen i islamisk rätt är att 
manlig och kvinnlig gärningsman döms likvärdigt 
för mord även på offer av motsatt kön. Frasen 
säger att endast gärningsmannen skall dömas 
och ingen annan i dennes ställe. Före Islams 
ankomst brukade vissa arabiska stammar kräva 
blodshämnd på oskyldiga utöver mördaren. 
Se även 17:33. (T,B) efterskänks något Om 
dödsoffrets anhörige efterskänker sin skyldige 
trosbroders dödsstraff mot blodspenning. 
på hederligt sätt Dödsoffrets anhörige får inte 
kräva större blodspenning än vad han har rätt 
till. med gott uppträdande Gärningsmannen 
skall till dödsoffrets anhörige betala blods-
penningen utan att minska summan eller fördröja 
betalningen. (T) en lindring från er Herre 
och en nåd Eftersom judarna enligt Toran inte 

blodspenning i fall av mord eller avsiktligt 
vållande av kroppsskada, och de kristnas 
lagstiftning ålade blodspenning och förbjöd 
kroppsstraff. (B,K) Islams skriftlärda är 
eniga om att Koranverser som berör rättvis 
vedergällning inte kan tolkas som allmängiltiga 
uppmaningar till individuell tillämpning, 
och att rättskipning alltid sköts av behörigt 
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för er – ni som har förstånd! – så att ni 
kan visa gudsfruktan.
liv för er När en människa vet att hon enligt 
Allahs bud om rättvis vedergällning kan komma 
att avrättas om hon mördar någon kan det få 
henne att avstå från dådet. Då skonas det tilltänkta 
offrets liv såväl som hennes eget. (T,B,K)

180. Föreskrivet för er när döden närmar 
sig någon av er, om denne efterlämnar 
tillgångar, är [att upprätta] testamente 
till förmån för föräldrar och närmast 
anhöriga inom tillåtna ramar – en 
skyldighet för de gudfruktiga.
när döden närmar sig När dess tecken blir 
synliga, som vid svår sjukdom eller hög ålder. (B) 
föräldrar och närmast anhöriga Som inte har 
en fastställd arvslott i verserna 4:11-12. inom 
tillåtna ramar Enligt vad Allah genom Sin profet 
Muhammed J har tillåtit. Testamentsgivaren får 
inte ha för avsikt att göra rättmätiga arvingar 
arvlösa och får som mest testamentera en 
tredjedel av sina tillgångar. (T)

181. Och om någon ändrar det (testamentet) 
efter att ha hört det drabbar synden 
enbart dem som ändrar det. Allah är 
sannerligen hörande, vetande.
ändrar det (testamentet) Genom att lägga till, 
ta bort eller dölja något. (K)

182. Men befarar någon att en testaments-
givare skall begå fel eller synd och ställer 
till rätta mellan dem (parterna) är det 
ingen synd för honom. Allah är sannerligen 
förlåtande, benådande.
Mot den som rättar testamentet och arvslotterna 
mellan testamentsgivare, arvingar och testaments- 
tagare; och mot den testamentsgivare som avstår 
från fel och synd trots onda ingivelser. (T)
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183. Ni som har antagit tron! Föreskrivet 
för er är att fasta, liksom det var föreskrivet 
för dem före er, så att ni kan visa 
gudsfruktan. 
dem före er Bokens folk, dvs. judar och kristna. (T)

184. [Ni skall fasta] ett beräknat antal 
dagar. Men för den av er som är sjuk eller 
på resa gäller ett [motsvarande] antal 
andra dagar. Och för dem som [inte] 
förmår det gäller gottgörelse med mat 
åt en behövande. Och om någon frivilligt 
gör mer gott är det bra för honom. Men 
att fasta är bättre för er – om ni bara visste.
ett beräknat antal dagar Månaden ramadans 
alla dagar. andra dagar Har man valt att inte 
fasta medan man är sjuk eller på resande fot tar 
man igen samma antal dagar som man missat. 
Kvinnor som menstruerar eller har blödningar 
efter förlossning avstår från att fasta och tar på 
samma sätt igen missade dagar. (B) för dem som 
[inte] förmår det När denna vers uppenbarades 
kunde den förmögne välja att antingen fasta eller 
gottgöra med en måltid till en behövande för 
varje missad fastedag. Föreskriften upphävdes 
senare av nästa vers men regeln fortsatte att gälla 
ålderstigna och personer som inte är i stånd att 
fasta, såsom kroniskt sjuka. (T) Orden inom 
hakparentes återger den regel som kvarstod 

kvinnor som avstår från fastan av fruktan för 
sina barns hälsa gottgör också med måltid till 

också igen missade fastedagar. Andra skriftlärda 
är av åsikten att de endast tar igen missade dagar 
utan att gottgöra med måltider. (B)
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185. Månaden ramadan är den i vilken 
Koranen sändes ned som vägledning för 
människorna och som tydliga bevis på 
vägledningen och urskiljningen. Den av 
er som bevittnar månaden skall fasta 
under den. För den som är sjuk eller på 
resa gäller ett [motsvarande] antal andra 
dagar. Allah avser för er lättnad och avser 
inte för er besvär. Därför skall ni fullborda 
antalet och prisa Allah för att Han väglett 
er så att ni kan visa tacksamhet.
För den vägledning och lättnad Allah skänkt 
er. urskiljningen Mellan sanning och falskhet. 
bevittnar månaden 
under ramadan. fullborda antalet Ta igen 
missade fastedagar. (T)

186. När Mina tjänare frågar dig 
(Muhammed) om Mig är Jag sannerligen 
nära. Jag besvarar den bedjandes bön 
när han tillber Mig. Därför skall de också 
svara Mig och tro på Mig så att de kan 
vandra rätt.
nära Allah är nära Sina tjänare med Sin vetskap 
och ingenting är dolt för Honom. Se 50:16. (B) 
besvarar den bedjandes bön Profeten J har 
förklarat att Allah bönhör varje muslim såvida 
bönen inte innefattar synd. Antingen ges man i 
detta liv vad man bett om, eller sparar Allah det 
till livet efter detta, eller skonar Han en från något 
ont som man i liknande utsträckning annars 
skulle drabbats av. (K)  Hörsamma 
Mina bud. (B)
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187. Tillåtet för er under natten inför 
fastan är sexuellt umgänge med era 
hustrur. De är en klädnad för er och ni 
är en klädnad för dem. Allah vet att ni 
brukade bedra er själva men Han godtog 
er ånger och förlät er. Därför får ni nu 
ha samlag med dem; och eftersträva 
vad Allah har förutbestämt för er! Och 
ät och drick till dess den vita strimman 
tydligt skiljer sig för er från den svarta 
strimman vid gryningen. Sedan skall ni 
fullfölja fastan fram till natten. Och ha 
inte samlag med dem när ni uppehåller 
er i moskéerna. Detta är Allahs gränser, 
så närma er dem inte. Så klargör Allah 
Sina tecken för människorna så att de 
kan visa gudsfruktan.
Och veta vad de skall hålla sig borta från. en 
klädnad Liksom kläderna skyler kroppen skyler 
man och hustru varandra genom sin samlevnad. 

för varandra mot det otillåtna. (T,B) bedra er 
själva När fastan först föreskrevs var mat och 
sexuellt umgänge förbjudet även under nattetid 
för den som hade sovit något efter solnedgången 

förbud som några fann svårt och bröt mot. 
förutbestämt för er Av barn. vita strimman 
och svarta strimman Morgonens vitaktiga ljus 
som vid tidig gryning börjar sprida sig längs 
horisonten mot nattens svarta bakgrund. (T) 
fram till natten Tills solen gått ned, vilket 
markerar nattens början. uppehåller er i 
moskéerna
självpåtagen tid hålla sig kvar i moskén för dyrkan 
och bön. Kortare vistelser utanför moskén är 
dock tillåtna om nödvändigt. Somliga utnyttjade 
dessa tillfällen till att ha samlag med sin hustru 
innan förbudet i versen uppenbarades. (T,K)
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188. Förtär inte varandras ägodelar i 
falskhet, och argumentera [inte] om dem 
inför domarna för att kunna förtära en 
del av människors ägodelar i synd – ni 
vet ju bättre!
inför domarna Syftar på den som förnekar sin 
skuld inför domare för att den inte kan styrkas 
med bevis. (T)

189. De frågar dig om nymånarna. Säg: 
”De är tidsbestämningar för människorna 
och vallfärden.” Och inte är fromhet att 
komma in i husen från deras baksidor, 
utan fromhet har den som visar guds-
fruktan. Kom in i husen genom deras 
[främre] dörrar och frukta Allah så att ni 
kan bli framgångsrika.
deras baksidor Hos en del araber fanns en gammal 

inför vallfärden endast stiga in i sina hus från 
baksidan. (T)

190. Strid för Allahs sak mot dem som 
strider mot er, men överskrid inte. Allah 
tycker inte om dem som överskrider.
Strid för Allahs sak Efter tretton års förföljelse i 
Mecka uppenbarades i Medina denna vers, och 
för första gången tilläts muslimerna att slå tillbaka 

 
förde krig mot Islam och dess anhängare. (K) 
mot dem som strider mot er Allah befallde 
muslimerna att endast strida mot de otrogna 
krigsmän som stred mot dem, och inte mot sådana 
som inte deltog i striden. men överskrid inte 
Anstifta inte striden och angrip inte kvinnor, 
barn, åldringar, munkar eller dem som ger upp 
och erkänner sig besegrade. (T,B) Islam tillåter 
inte heller att man i krig sviker avtal, vanställer 
döda kroppar, bränner träd eller ens dödar ett 
djur utan giltig orsak. (K)
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191. Och döda dem var ni än påträffar dem 
och fördriv dem därifrån de har fördrivit 

Men strid inte mot dem vid den Helgade 
moskén förrän de strider mot er där. Men 
om de strider mot er så döda dem. Så blir 
[då] lönen för de otrogna.
döda dem var ni än påträffar dem Liksom dessa 
avgudadyrkare avser göra med er. Versens fort-
sättning samt föregående vers gör klart att detta 
endast skulle ske som genmäle på avgudadyrkarnas 
krigföring mot Profeten J och hans följeslagare. 
Se också vers 9:36. (K) Islams skriftlärda är 
eniga om att Koranverser som berör väpnad kamp 
inte kan tolkas som allmängiltiga uppmaningar 

 Ordet betyder 
ursprungligen ”prövning” eller ”frestelse” men 

 
det värre att hindras från att dyrka Allah allena 
och prövas med och frestas till avguderi tills han 
avfaller från sin rena tro på den enda sanna Gud 
och blir en avguda dyrkare, än att stupa eller dräpa 
i strid medan han är trogen Islam och bekänner 
sanningen. (T,K) Och att avgudar dyrkas vid 
Allahs sida är grövre än att slå tillbaka mot 
avguda dyrkarna i det helgade området i Mecka 
där strid annars är strängt förbjudet (B).

192. Men om de upphör är Allah 
sannerligen förlåtande, benådande.
Om avgudadyrkarna slutar strida mot er i det 
helgade området i Mecka, ångrar sig och antar 
Islam, skall Allah förlåta dem för deras synder 
fastän de dödat muslimer i Allahs helgade 
område. Detta visar på att Allah i Sin höghet inte 
anser någon synd vara för stor att förlåta såvida 
syndaren försakar sin ogärning och vänder sig 
till Honom i ånger. (K)
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193. Och strid mot dem tills det inte längre 

helt ägnas Allah. Men om de upphör skall 
inga angrepp göras annat än mot de 
djupt orättfärdiga.

religionen 
helt ägnas Allah Tills avguda dyrkarna inte 
längre plågar och dödar de troende, Islam blir den 
rådande religionen och all dyrkan och troslydnad 

Profetens J tid. Versen skall således inte tolkas 
som en allmängiltig uppmaning till strid vid 

bekräftats av framstående följeslagare som t.ex. 
angrepp Syftar på vad som 

skedde som genmäle mot de djupt orättfärdiga 
avgudadyrkare som i sin opposition mot Profeten 
och hans följeslagare fortsatte att kriga och stod 
fast vid sitt avguderi. Detta skildras i följande 
vers samt i 16:126 och 42:40. (T,K)

194. En helgad månad för en helgad 
månad, och [kränkning av] helgade ting 
fordrar rättvis vedergällning. De som 
angriper er skall ni därför angripa i 
samma mån som de angriper er. Men ni 
skall frukta Allah och veta att Allah är 
med de gudfruktiga.
Med Sin hjälp och Sitt stöd, i både denna värld och 
i livet efter detta. (K) helgad månad 
som var den helgade månad i vilken meckanerna 
år 6 H nekade Profeten J och hans följeslagare 
tillträde till Kaba i Mecka dit de färdats för att 

då ett avtal med meckanerna om att i samma 
månad året därpå få tillträde till helgedomen, 
vilket Allah som rättvis vedergällning lät ske 
trots meckanernas motvilja. angriper er I det 
helgade området i Mecka. (T)
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195. Spendera för Allahs sak och låt inte 
era händer kasta er mot undergång, utan 
gör gott! Allah älskar dem som gör det goda.
kasta er mot undergång Genom att försaka Allahs 
bud och den frikostighet Han ålagt er att visa, och 
därmed dra på er Hans straff i livet efter detta. (T)

Men om ni förhindras gäller [offring av] 
vad som är lätt tillgängligt av offerdjur. 
Och raka inte era huvuden förrän offer-
djuret nått sin tillåtna plats. Men för den 
av er som är sjuk eller har en huvudskada 
gäller gottgörelse med fasta eller allmosa 
eller offringsrit. Och när ni känner er 
trygga skall den som drar nytta efter 
helgedomsbesöket fram till vallfärden 
slakta vad som är lätt tillgängligt av 

[möjlighet] gäller tre dagars fasta under 
vallfärden och sju när ni har återvänt. 
Det är tio totalt. Detta är för den vars 
familj inte är bosatt vid den Helgade 
moskén. Ni skall frukta Allah och veta 
att Allah är sträng i att straffa. 

 När ni väl har inlett dem. Båda görs 
till Kaba i Mecka. om ni förhindras Från att nå 
fram till helgedomen, på grund av sjukdom, 

lätt 
tillgängligt av offerdjur Ett boskapsdjur, minst 
ett får, om sådant är enkelt att få tag på. raka inte 
era huvuden Vilket är förbjudet i pilgrims-

tillåtna plats I Mecka, på 

pilgrimerna går ur sitt pilgrimstillstånd. Vid 
förhinder utförs dock slakten på den plats där 
man tvingats stanna. huvudskada Såsom löss 
eller migrän och därför rakar huvudet trots sitt 
pilgrimstillstånd. gottgörelse med fasta I tre 
dagar. eller allmosa Bestående av okokt föda 
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medelstora handskopor och motsvarar i vikt 
eller offringsrit

Slakt av ett får. Valet mellan de tre nämnda 
former av gottgörelse är fritt och gottgörelsen 
kan göras var och när som helst efter att man 
nödgats raka huvudet. när ni känner er trygga

sjukdom. (T) drar nytta Genom att efter helgedoms-
besöket gå ur pilgrims tillståndet och, fram tills 
att det återupptas och vallfärden påbörjas, ta 
del av det som under pilgrimstillståndet var 
förbjudet. (B) tre dagars fasta under vallfärden 
Dessa tre dagar kan fastas från och med att man 
efter helgedomsbesöket återupptagit 
pilgrims tillstånd inför vallfärden, fram tills 

när ni har 
återvänt Till era hemorter. bosatt vid den 
Helgade moskén För dem som bor inom Meckas 
helgade område är den nämnda kombinationen 
mellan helgedomsbesöket och vallfärden inte 
tillåten. Syftet med den är att underlätta för dem 
som ankommer från avlägsna platser. (T)

197. Vallfärden äger rum under kända 
månader. Den som i dessa förbinder sig 
att vallfärda får inte ägna sig åt sexuellt 
beteende, syndande eller tvistande under 
vallfärden. Vad gott ni än gör, vet Allah det. 
Och ta med er vägkost; den bästa vägkosten 
är dock gudsfruktan. Ja, frukta Mig, ni som 
har förstånd!
kända månader Vallfärden kan inledas i 

förbinder sig Genom att ta beslut om 

sexuellt beteende I tal eller handling. syndande 
Som alltid är förbjudet men är grövre under 
vallfärden. tvistande Vare sig om vallfärdens 
riter eller om annat. (K)
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198. Ingen skuld drabbar er om ni söker 
det goda från er Herre. Men när ni farit 

vid den Helgade platsen. Ja, prisa Honom 
för att Han väglett er, ty innan dess var ni 
helt visst bland de vilsna.
söker det goda Bedriver handel för er 
försörjning under vallfärdssäsongen, även i 
pilgrimstillstånd. 
det område i utkanten av Mecka där pilgrimerna 

den Helgade platsen
plats i al-Muzdalifah, det angränsande område 
dit pilgrimerna beger sig för bön, åkallan och 

199. Ja, ni skall fara vidare från samma 
plats som människorna far vidare från, 
och be Allah om förlåtelse. Allah är 
sannerligen förlåtande, benådande.

200. Och när ni avslutat era riter, prisa då 
Allah som ni prisade era fäder, fast med 
ännu ivrigare pris. Bland människorna 

denna värld!” men sådana får i livet efter 
detta ingen andel.
avslutat era riter  

prisade era fäder Eller 
förfäder, vilka araberna i förislamisk tid brukade 
skryta om vid Kaba efter vallfärden. En annan 
tolkning av frasen är att det rör sig om det sätt 
på vilket ett barn ivrigt ropar på sin far. (B)

som säger: ”Vår Herre! Ge oss det goda 
i denna värld och det goda i livet efter 
detta och skydda oss från Eldens straff.”
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202. Dessa skall få en del av vad de 
tjänat ihop. Allah är snabb att kalla till 
räkenskap.
en del Belöningen i livet efter detta för sina 
bemödanden under vallfärden och dess alla riter, 
till skillnad från dem som vallfärdar till Mecka 
endast för att skaffa sig världsliga förtjänster 
genom handel eller tiggeri. (T)

203. Och ni skall prisa Allah under 
fastställda dagar. Men den som skyndar 
efter två dagar är fri från synd, och den 
som dröjer är fri från synd – om han visat 
gudsfruktan. Ja, frukta Allah och var 
förvissade om att ni inför Honom skall 
församlas.
prisa Allah  
störst). fastställda dagar 

skyndar efter två dagar  
andra dagen. dröjer Stannar kvar till den tredje 
dagen. om han visat gudsfruktan Utför han sina 
förpliktelser under vallfärden och avstår från det 
förbjudna blir han förlåten alla tidigare synder. (T)

tal behagar dig i detta jordiska liv och 

i hans hjärta. Ändå är han den hätskaste 
vid gräl.

205. När han går sin väg far han fram 
i landet för att sprida fördärv däri och 
förgöra både jordbruk och avel. Men 
Allah tycker inte om fördärv.
avel Bland både människor och djur. (T,B)

206. Och när man säger till honom: 
”Frukta Allah!” driver högmodet honom 
till synd. För honom blir helvetet nog – ja, 
vilken usel bädd!
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[också] den som säljer sitt liv för att söka 
Allahs välbehag. Allah är barmhärtig 
mot Sina tjänare.
säljer sitt liv Se 9:111. (T)

208. Ni som har antagit tron! Träd in i 
Islam till fullo och följ inte i Satans fotspår. 

Ni som har antagit tron Tilltalar här muslimer 
som bekänner tron på Muhammed J, såväl som 
Bokens folk som bekänner tron på profeter före 
honom. (T) Islam Underkastelse inför Allah och 
hörsamhet för Hans bud som Han uppenbarat för 
Sitt sista sändebud Muhammed J . (B) till fullo 
Följ allesamman Islams föreskrifter och utöva 
trons alla delar efter bästa förmåga. (K)

209. Men om ni sedan kommer på avvägar, 
efter att de klara bevisen har nått er, skall 
ni veta att Allah är mäktig, vis.
Han har makt att då kalla er till räkenskap, och 
är vis i allt Han gör och i hur Han låter er svara 
för era handlingar. (T)

210. Väntar de på annat än när Allah 
skall komma till dem i täckelser av moln, 
och änglarna likaså, och saken avgörs? 
Ja, till Allah återförs allting.
Väntar de Som vägrar träda in i Islam och i 
stället följer i Satans fotspår. komma till dem i 
täckelser av moln På Domedagen. Allah är fri 
från Sin skapelses begränsningar och ofullkomliga 
attribut. Verser som denna fordrar således att 
man tror på deras uppenbara och verkliga 
innebörd samtidigt som man hänvisar kunskapen 
om hur det sker till Allah. Så har alltid de tidiga 
generationernas imamer och skriftlärda förhållit 
sig i frågan. och saken avgörs Räkenskapen 
avslutas och deras straff blir verklighet. (B)



23

Sura 2 Kon (al-Baqarah)

211. Fråga Israels barn hur många tydliga 
tecken Vi har gett dem. Om någon byter 
bort Allahs välsignelse efter att den nått 
honom är Allah förvisso sträng i att straffa.
välsignelse Islam. (T)

212. Det jordiska livet har förskönats 
för dem som förnekar [sanningen] och 
de hånar dem som har antagit tron. Men 
de som visar gudsfruktan skall vara 
ovan dem på Uppståndelsens dag. Allah 
försörjer vem Han vill utan mått.

skatter minskar. Han behöver därför inte hålla 
räkning på vad Han ger. ovan dem I paradiset, 
medan de otrogna hamnar i helvetet. (T)

213. Människorna utgjorde en gång ett 
enda samfund. Sedan skickade Allah 
profeterna som glädjebudbärare och 
varnare, och sände ned till dem Boken 
med sanningen för att döma mellan 
människorna i allt som de blivit oense 
om. Och inga andra än de som gavs den 
(Boken) blev oense om den efter att de 

lighet mot varandra. Sedan vägledde 
Allah de troende till sanningen i det som 
de [andra] hade blivit oense om – [allt 
skedde] med Hans kunskap. Ja, Allah 
vägleder den Han vill till en rak väg.
ett enda samfund Ett enat folk med Islam som 
enda religion, fri från avgudadyrkan. (T) Boken 
Till varje profet en uppenbarad bok. (B) de som 
gavs den Judar i förhållande till Toran. (T)
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214. Eller räknar ni med att träda in i 
paradiset utan att ha nåtts av sådant 
som [nådde] dem som gick bort före er? 
De drabbades av fattigdom och lidande 
och skakades så mycket att sändebudet 
och de med honom som hade antagit tron 
sade: ”När kommer Allahs hjälp?” Men 
Allahs hjälp är alltid nära.
”När kommer Allahs hjälp?” Till följd av det 
svåra och trängda läget bönföll de om en snar 

215. De frågar dig vad de bör skänka. Säg: 
”Vad gott ni än skänker skall tillkomma 
era föräldrar, era närmaste anhöriga, 
de faderlösa, de behövande och den 
vägfarande. Och vad gott ni än gör har 
Allah förvisso full vetskap om det.”

216. Föreskrivet för er är strid och det är 
avskyvärt för er. Men det kan hända att 
ni avskyr något som är gott för er; och 
det kan hända att ni älskar något som är 
ont för er. Allah vet, men ni vet inte.

217. De frågar dig om den helgade månaden, 
[om] att strida i den. Säg: ”Att strida i den är 
en stor sak.” Men att hindra från Allahs 
väg och förneka Honom och [att hindra 
från] den Helgade moskén och fördriva 
dess folk därifrån är större inför Allah. 

De kommer att fortsätta strida mot er 
tills de får er att avfalla från er religion, 
om de kan. Och de av er som avfaller från 
sin religion och sedan dör otrogna, deras 
gärningar har gått förlorade i både denna 
värld och i livet efter detta. Dessa är Eldens 
invånare, de skall vara däri för evigt.
den helgade månaden Rajab (den sjunde av 
hijra-kalenderns tolv månader). en stor sak En 
grov förbrytelse hos Allah. (T) 
är större än dråp
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218. De som har antagit tron och de som 
har utvandrat och kämpat för Allahs 
sak, dessa hoppas på Allahs nåd. Allah 
är förlåtande, benådande.

219. De frågar dig om rusdrycker och 

stor försyndelse, och några nyttor för 
människorna. Men försyndelsen i dem 
är större än nyttan med dem.” Och 
de frågar dig vad de bör skänka. Säg: 
”Överskottet.” Så klargör Allah tecknen 
för er så att ni kan ägna eftertanke,
rusdrycker
innefattar övriga typer av berusningsmedel. (K) 
stor försyndelse Se också vers 5:90-91 och 4:43 
vilka uppenbarades i ett senare skede och där  
4:43 utgjorde det kategoriska förbudet mot 
rusdrycker. några nyttor De vinster och nöjen 
som kan ernås genom hasardspel och försäljning 
av rusdrycker. Överskottet Av era tillgångar. (T)

220. Åt denna värld och livet efter detta. 
Och de frågar dig om de faderlösa. Säg: 
”Att förbättra för dem är det bästa.” Och 
om ni blandar ert med deras så är de ju 
era bröder. Allah skiljer på fördärvaren 
och förbättraren. Om Allah ville kunde 
Han helt visst betungat er. Allah är 
sannerligen mäktig, vis.
förbättra för dem Att utan ersättning förvalta 
deras tillgångar till förmån för dem. era bröder
I tron. Det är således tillåtet att för den gemensamma 
försörjningen och som ersättning för omvårdnad 
av faderlösa barn nyttja en skälig del av de tillgångar 
man förvaltar åt dem. skiljer på fördärvaren och 
förbättraren Allah vet vem som avser att orättvist 
förbruka den faderlöses tillgångar. betungat er 
Med förbud mot att förbruka något alls av den 
faderlöses tillgångar. (T,B)
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221. Gift er inte med avgudadyrkande 
kvinnor förrän de antagit tron. En troende 
slavinna är förvisso bättre än en avguda-
dyrkande kvinna, även om hon skulle 
behaga er. Och vig inte avgudadyrkande 
män förrän de antagit tron. En troende 
slav är förvisso bättre än en avguda-
dyrkande man, även om han skulle behaga 
er. Dessa inbjuder till Elden. Men Allah 
inbjuder till paradiset och förlåtelse 
genom Sitt bud, och Han klargör Sina 
tecken för människorna för att de skall 
låta sig förmanas.
Sitt bud De befallningar och förbud som utgör Hans 
lag och Hans väg till förlåtelse och paradiset. (T,K)

222. De frågar dig om menstruationen. 
Säg: ”Den är en olägenhet. Ni skall 
därför undvika era hustrur under 
menstruationen och inte komma dem 
nära förrän de blivit rena. Men när de 
gjort sig rena får ni komma till dem på 
det sätt som Allah har befallt er. Allah 
älskar dem som ständigt vänder sig [till 
Honom] i ånger och Han älskar dem som 
håller sig rena.”
undvika och inte komma dem nära Inte ha 
samlag med dem. blivit rena När blödningen 
upphört. gjort sig rena  Sköljt hela kroppen med 
vatten på föreskrivet sätt. komma till dem Ha 
samlag med dem igen. som Allah har befallt er 
Genom befruktningsorganet och aldrig 
analöppningen. (T,B,K)
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223. Era hustrur är en åkerjord för er, 
så beträd er åkerjord varifrån ni vill. 
Och förbered [gott] för er egen räkning. 
Frukta Allah och var förvissade om att ni 
skall möta Honom. Och ge glada budskap 
till de troende.
Här befalls Muhammed J att för den som tror 
på Allah och hörsammar Hans bud förkunna 
budskapen om den stora segern, äran och det 
eviga livet i paradiset. en åkerjord Ur vilken er 
avkomma spirar. varifrån ni vill Genom samlag, 
så länge det sker via befruktningsorganet och inte 
under menstruationen. förbered [gott] för er egen 
räkning Inför Domedagen. (T)

224. Gör inte era eder vid Allah till hinder 
mot att vara fromma och gudfruktiga och 
verka för förlikning mellan människor. 
Allah är hörande, vetande.
till hinder Så att ni, när ni uppmanas att göra 
något gott, kan säga: ”Jag har svurit vid Allah 
att inte göra det.” (B,K) I sådant fall skall gott 
handlande ges företräde och eden brytas mot 

225. Allah ställer er inte till svars för era 
obetänksamma eder, men Han ställer er 
till svars för vad era hjärtan avser. Allah 
är förlåtande, fördragsam.
obetänksamma eder Som att förhastat säga: 

 
avse bindande ed som, om den bryts, skulle fordra 



28

Sura 2 Kon (al-Baqarah)

226. För dem som svär ed att avhålla sig 
från sina hustrur gäller väntan i fyra 
månader. Men om de återgår är Allah 
förvisso förlåtande, benådande.
svär ed Att för alltid eller längre än fyra månader 
hålla sig borta från samlag med sin hustru. 
I förislamisk tid kunde en make genom sådan ed 
beröva sin hustru äktenskaplig samlevnad utan 
tidsgräns och samtidigt vägra henne skilsmässa. 
väntan i fyra månader Varefter hustrun har 
full rätt att kräva av sin make att han antingen 
återgår till samlevnad och intimt umgänge med 
henne eller skiljer sig från henne. Skulle maken 
då vägra, upplöses äktenskapet av behörig 
rättslig instans. förlåtande, benådande Mot 
den som med sådan ed kommit till korta med att 
verkställa hustruns rätt, men återgår till henne 
och sonar för bruten ed i enlighet med 5:89 och 
därmed slipper vidare påföljd i detta liv och i 
nästa. (T,B,K) I samband med denna och följande 
till äktenskap hörande verser kan nämnas att 
Islams skriftlärda är eniga om att rätten att 
enskilt genomföra skilsmässa i Islam vilar hos 
mannen, som också bär det tyngre ansvaret att 
värna om äktenskapets beständighet (se 4:34). 
Hustrun kan dock av sin make kräva skilsmässa 
vilket framgår i vers 229. Skulle maken då vägra 
hänför hustrun sitt fall till rättslig prövning där 

227. Och om de (männen) beslutar sig 
för skilsmässa är Allah förvisso hörande, 
vetande.
Han hör när de uttalar skilsmässa och vet deras 
avsikter och hur de behandlat hustrun. beslutar 
sig för skilsmässa Och därmed skiljer sig från 
hustrun efter den föreskrivna väntan i fyra 
månader. (T,B,K) 
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228. Skilda kvinnor skall hålla sig väntande 
i tre menstruationsperioder. Det är inte 
tillåtet för dem att dölja vad Allah har 
skapat i deras sköte om de tror på Allah 
och den Yttersta dagen. Deras makar 
har rätt att ta tillbaka dem under denna 
[period] om de önskar förlikning. Och 
de (hustrurna) har samma rättigheter 
som de har skyldigheter, enligt sed. Och 
männen har en grad över dem. Allah är 
mäktig, vis.
Skilda kvinnor Allah har genom Sin profet 
Muhammed stadgat att skilsmässa från en hustru 
med vilken mannen haft sexuellt umgänge endast 
får förklaras under perioden mellan två månads-
blödningar, förutsatt att de under denna period 
inte haft samlag. tre menstruationsperioder 
Innan kvinnan bedöms helt skild och kan motta 
frieri från en annan man. (T) Undantag är de 
kvinnor vars äktenskap inte fullbordats genom 
samlag (se 33:49), änkor (se vers 234), gravida 
och kvinnor som inte får någon menstruation (se 

kan på arabiska åsyfta såväl blödningsperioderna 
som perioderna mellan dem. (T,B,K) vad Allah har 
skapat i deras sköte Graviditet eller menstruation. 
Oärlighet om dessa kan påverka vänteperiodens 
beräkning, och andra till skilsmässan tillhörande 
regler, samt förhindra maken kännedom om sitt 
barn. (T,B) denna [period] Den vänteperiod som 
följer en återkallelig skilsmässa (se nästa vers). (K) 
önskar förlikning Har för avsikt att verkligen 
förbättra äktenskapet och behålla varandra i god 
samlevnad. enligt sed  
för sin hustru precis som han vill att hustrun gör 

för hennes försörjning och lever med henne i godo 
utan att kränka henne. en grad över dem Den 
mest påtagliga innebörden av denna fras är den 
som rapporterats från Ibn Abbas, Profetens J 
mest skriftlärde följeslagare, att graden avser det 
överseende som Allah upp manar en man att ha 
med sin hustru. Han skall inte kräva hustrun på 
alla sina rättigheter utan i stället fokusera på att 
ge hustrun alla hennes rättigheter. (T)
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229. Skilsmässa är [återkallelig] två 
gånger; därefter skall [hustrun] behållas 
på hederligt sätt eller befrias med gott 
uppträdande. Det är inte tillåtet för er 
(män) att ta tillbaka något av det ni har 
skänkt dem, annat än när båda (man och 
hustru) fruktar att de inte kan iaktta 
Allahs gränser. Och om ni (troende) fruktar 
att de inte kan iaktta Allahs gränser 
drabbar dem ingen skuld för vad hon 
lösköper sig med. Detta är Allahs gränser, 
så överskrid dem inte. De som överskrider 
Allahs gränser, dessa är de orättfärdiga.
två gånger Tills denna begränsning uppenbarades 
kunde en man i förislamisk och tidig islamisk tid 
återkalla en skilsmässa hur många gånger som 
helst under hustruns följande vänteperiod. Hustrun 
kunde således hindras från att bli helt skild och 
gifta sig med en annan man. på hederligt sätt 
Genom att behandla hustrun väl, leva med henne 
i god gemenskap och undvika en tredje skilsmässa. 
eller befrias Genom att förklara den tredje och 
oåterkalleliga skilsmässan som helt bryter 
äktenskapets band. (se vers 230). med gott upp-
trädande Utan att inskränka hustruns rättigheter, 
som att vägra henne brudgåvan (se 4:4) eller vad 
som återstår av den, eller på annat sätt kränka 
henne. (T) det ni har skänkt dem Brudgåvor och 
annat. (T,B) inte kan iaktta Allahs gränser Att 
makarna, till följd av hustruns motvilja mot att 
vara gift, inte längre på erforderligt sätt lyckas 
verkställa ömsesidiga rättigheter och skyldigheter 
i äktenskapet och i stället hamnar i synd. vad hon 
lösköper sig med Av sin brudgåva eller annat som 
mannen skänkt henne, mot att under beskrivna 
omständigheter skiljas från honom. Hustrun bär 
då ingen skuld för vad hon erbjuder och inte 
mannen för vad han tar emot. Det är dock bättre 
att mannen avstår från att ta emot något alls. 
Denna form av äktenskapsskillnad kallas även 

 
varandra tillbaka måste ett nytt äktenskaps-
kontrakt upprättas. (T,B,K)
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230. Om han därefter skiljer sig från 
henne är hon inte tillåten för honom 
förrän hon ingått äktenskap med en 
annan man. Skulle denne sedan [helt] 
skilja sig från henne är det ingen synd 
för dem (kvinnan och tidigare make) 
att ta varandra tillbaka om de känner 
att de kan iaktta Allahs gränser. Detta 
är Allahs gränser som Han klargör för 
människor som vet.
Vet att dessa förordningar är från Allah, den Vise, 
och tror på dem med fast övertygelse. (T) därefter 
skiljer sig Förklarar en tredje skilsmässa. inte 
tillåten för honom Att gifta sig med. ingått 
äktenskap På korrekt och hederligt sätt, där 
äktenskapskontrakt upprättats och sexuellt 
umgänge förekommit (dvs. inte ett skenäktenskap). 
ta varandra tillbaka Genom nytt äktenskap. (T,B,K)

231. Och när ni har förklarat er skilda 
från hustrurna och de [närapå] nått sin 
tidsgräns, behåll dem då på hederligt sätt 
eller befria dem på hederligt sätt. Men 
behåll dem inte för att skada och därmed 
kränka. Den som gör så har begått orätt 
mot sig själv. Gör inte Allahs tecken till 
föremål för skämt, utan minns Allahs 
välgärning mot er och den Bok och visdom 
Han sänt ned och förmanar er med. Ja, 
frukta Allah och var förvissade om att 
Allah har full vetskap om allt.
på hederligt sätt Genom att, i fall av återkallelig 
skilsmässa, offentligt tillkännage att ni behåller 
hustrun (se vers 228); eller genom att låta 
vänteperioden löpa ut och ge den då helt skilda 
kvinnan hela hennes rätt. för att skada Genom 
att mannen återkallar skilsmässan precis innan 
vänteperioden löpt ut för att så länge som 
möjligt hindra hustrun från att bli helt skild. 
Eller för att hon själv skall begära skilsmässa 
mot att mannen får tillbaka något av det han 
skänkt henne (se vers 229). kränka Förtrycka 
hustrun och överskrida de gränser som Allah har
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fastställt för hennes sak. Allahs tecken Hans 
befallningar och förbud. föremål för skämt 
Genom att förklara skilsmässa eller återkalla 
den och sedan säga att det bara var på skoj. 
Allahs välgärning mot er Islam. Bok och visdom 
Koranen och profeten Muhammeds J väg. (T)

232. Men när ni (män) har förklarat er 
skilda från hustrurna och de nått sin 
tidsgräns skall ni (ombud) inte hindra 
dessa [kvinnor] från att [åter] gifta sig 
med sina makar om de kommer överens 
sinsemellan på hederligt sätt. Med detta 
förmanas de som tror på Allah och den 
Yttersta dagen. Ja, detta är godare för er 
och renare. Allah vet, men ni vet inte.
ni (ombud) Vilka har som uppgift att tillvarata de 
skilda kvinnornas intressen. [åter] gifta sig Genom 
nytt äktenskaps kontrakt. med sina makar Från 
vilka dessa kvinnor blivit helt skilda. (T) på 
hederligt sätt Utifrån vad som är tillåtet för 
dem i Islam. (B) 
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233. Mödrarna ammar sina barn i två hela 
år, om de vill fullborda amningsperioden. 
Det åligger då barnets far att förse dem 
med uppehälle och kläder i tillbörlig mån. 
Ingen människa skall belastas utöver sin 
förmåga. En moder får inte tillfogas skada 
på grund av sitt barn och inte heller en 
fader på grund av sitt barn. Och för 
arvingen gäller detsamma. Men om båda 
(föräldrarna) önskar avvänjning enligt 
överenskommelse med varandra och 
samråd drabbar dem ingen skuld. Och 
om ni (fäder) låter era barn ammas [av 
amma] drabbar er ingen skuld, såvida ni 
erlägger det ni bör ge i tillbörlig mån. Ja, 
ni skall frukta Allah och veta att Allah ser 
vad ni gör.

 Fullt skilda kvinnor som har barn 
med den man som skilt sig från dem. ammar 
sina barn Har störst rätt att amma dem men 
är inte förpliktade (se 65:6). två hela år Den 
yttersta tidsgräns som gäller om föräldrarna är 
oeniga om hur länge deras barn skall ammas. 
tillfogas skada Som att fadern trots moderns 
vilja att amma ger barnet till en amma, eller 
att modern vägrar amma och lägger ansvaret 
på fadern att skaffa en amma. låter era barn 
ammas [av amma] Om modern till exempel 
vägrar amma eller inte godtar det arvode som 
ammor vanligtvis godtar. erlägger det ni bör ge 

amman för hur mycket var och en ammat. (T)
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234. De som avlider av er och efterlämnar 
hustrur, de (änkorna) skall hålla sig 
väntande i fyra månader och tio [dagar]. 
När de sedan nått sin tidsgräns drabbar er 
(ombud) ingen skuld för vad de tar sig för 
inom tillåtna ramar. Allah är underkunnig 
om vad ni gör.
fyra månader och tio [dagar]
innan hon får ingå nytt äktenskap, undantaget 
gravida änkor vilkas vänteperiod är tills de fött. 
Under denna period bor änkan kvar i den bostad 
hon delat med sin avlidne make. er (ombud) Ni 
som tillvaratar dessa änkors intressen. inom 
tillåtna ramar Som att antyda att de på nytt vill 
gifta sig med en man som är dem tillåten i 
äktenskap. (T)

235. Ingen skuld drabbar er för det 
äktenskapserbjudande ni antyder till 
dessa kvinnor (änkorna) eller döljer 
inom er. Allah vet att ni kommer att 
tänka på dem. Men ta inget löfte från 
dem i hemlighet, utan yttra er endast 
med anständiga yttranden. Ni får inte 
verkställa äktenskapskontraktet förrän 
föreskriften nått sin tidsgräns. Ni skall 

ta er därför i akt för Honom. Och ni skall 
veta att Allah är förlåtande, fördragsam.
antyder Som att under änkans vänteperiod 
omnämna att man gärna skulle gifta sig med 
någon med hennes egenskaper. ta inget löfte Ett 
omfattande förbud mot att en man till exempel 
försöker förleda änkan till otukt under vänte-
perioden genom att lova henne äktenskap efter 
periodens slut, eller ber henne lova att inte gifta 
sig med någon annan än honom, eller gifter sig 
med henne i hemlighet och sedan tillkännager 
giftermålet efter att vänteperioden löpt ut. (T,K) 
anständiga yttranden Det antydda äktenskaps-
erbjudande som åsyftas i versens början. 
föreskriften nått sin tidsgräns Vänteperioden 
löpt ut. (T)
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236. Ingen skuld drabbar er om ni skiljer 
er från kvinnorna innan ni har rört dem 
eller fastlagt för dem en brudgåva. Men 
skänk dem underhåll – den välbärgade 
efter sin förmåga och den fattige efter sin 
förmåga – i tillbörlig mån. [Det är] en 
skyldighet för dem som gör det goda.
ingen skuld drabbar er Om det framgår att 
skilsmässa verkligen är det bästa. (B) rört dem 
Haft samlag med dem. (T,B,K) underhåll Någon 
form av ersättning alltefter ekonomisk förmåga. (K)

237. Och om ni skiljer er från dem innan 
ni har rört dem och ni har fastlagt för dem 
en brudgåva, [skänk dem då] hälften av 
vad ni fastlagt, om de (kvinnorna) inte har 
överseende eller den som har äktenskaps-
 kontraktet i sin hand har överseende. 
Och att ha överseende ligger närmare 
gudsfruktan. Glöm inte frikostigheten er 
emellan. Allah ser allt ni gör.
om de inte har överseende Hustrun kan 
efterskänka sin berättigade hälft av brudgåvan 
om hon vill. i sin hand Syftar på maken, som 
också kan efterskänka sin berättigade hälft och 
låta hustrun få hela brudgåvan. (T,K)

238. Slå vakt om bönerna, och [särskilt] 
den mittersta bönen, och ställ er inför 
Allah i undergivenhet.
Förrätta era fem dagliga böner vid deras 
föreskrivna tidpunkter och uppfyll de krav och 
förpliktelser som hör dem till. den mittersta 
bönen Den ”mittersta” betyder på arabiska 
också den ”förnämligaste”. (B) Frasen syftar på 
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239. Men om ni känner fruktan så [ber ni] 
gående eller ridande. Och när ni åter är i 
säkerhet skall ni åkalla Allah, ty Han har 
lärt er vad ni tidigare inte visste.
känner fruktan För era liv. gående eller ridande
Bönens fysiska moment görs då med enbart 
huvudrörelser och i vilken riktning som helst. (T) 
åkalla Allah Förrätta de fem dagliga bönerna på 
normalt vis. Beträffande bön vid fruktan för 
möjlig men ej överhängande livsfara, se 4:102. (B,K)

240. De som avlider av er och efterlämnar 
hustrur skall ha testamenterat till sina 
hustrur underhåll för ett år utan att de 
drivs ut. Men om de [självmant] går ut 
drabbar er ingen skuld för vad de tar sig för 
inom tillåtna ramar. Allah är mäktig, vis.

och boende i sin avlidne makes hem upphävdes 
senare av vers 234 ovan och av vers 4:12 där 
hennes vänteperiod och lott av makens arv 
stadgades kategoriskt. (T,B) Inom Koranveten-
skapen är det känt att en regel i en viss vers 
kunde upphävas av en annan (se 2:106), samt att 
en vers med lägre numerisk ordning i sin sura 
kunde uppenbaras för Profeten J efter en vers i 
högre numerisk ordning alltefter människors 

Profeten J sedan omsorgsfullt sina följeslagare 
varje vers och instruerade dem i vilken ordning 
verserna i respektive sura skulle reciteras, 
memoreras och skrivas ned. Se även 15:9, 

drivs ut 
Avhyses av arvingarna från den avlidne makens 
bostad. [självmant] går ut 
boende och underhåll innan ettårsperioden löpt 
ut. drabbar er ingen skuld Varken den avlidne 
makens anhöriga eller änkorna. inom tillåtna 
ramar Se vers 234 med kommentar. (T)
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241. Till skilda kvinnor skall underhåll 
ges i tillbörlig mån – en skyldighet för de 
gudfruktiga.

och 237 har varje skild kvinna rätt till underhåll 
från den man som skilt sig från henne. (T)

242. Så klargör Allah för er Sina tecken 
så att ni kan använda ert förstånd.

243. Har du inte fått veta om dem som 

döden? Då sade Allah till dem: ”Dö!” och 
sedan återupplivade Han dem. Allah är 
sannerligen ynnestfull mot människorna, 

tacksamhet.

244. Strid för Allahs sak; och ni skall veta 
att Allah är hörande, vetande!

det forna folk som omnämns i föregående vers. 

Hans sak, varpå Han tog deras liv, återupplivade 
dem och befallde dem att strida. (B)

245. Vem ger Allah ett gott lån så att Han 
kan dubbla det för honom många gånger 
om? Allah tar och ger, och till Honom 
skall ni återföras.
ger Allah För Allahs skull ger åt andra av sina 
tillgångar. dubbla det för honom Mångdubbla 
belöningen utan gräns. Se 2:261. Allah tar och 
ger Han tar emot goda gärningar och ger belöning 
för dem; Han tar liv och ger liv; Han begränsar 
några människors försörjning och utökar 

 
vishet. (T,B,K)
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246. Har du inte fått veta om stormännen 
bland Israels barn efter Moses tid? De sade 
till en av sina profeter: ”Sätt en kung över 
oss så skall vi strida för Allahs sak!” Han 
sade: ”Men kanske skulle ni, om strid 
föreskrevs er, ändå inte strida?” De sade: 
”Varför skulle vi inte strida för Allahs sak 
när vi nu fördrivits från våra hem och våra 
barn?” Men när strid sedan föreskrevs 
för dem vände de om utom ett fåtal av dem. 
Allah har full vetskap om de orättfärdiga.
en av sina profeter Det har berättats att denna 
profet var Samuel. (T)

247. Deras profet sade till dem: ”Allah 
har nu satt Saul till kung över er!” De 
sade: ”Hur kan han få makten över oss 
när vi har mer rätt till makten än han 

Han sade: ”Allah har valt honom framför 
er och skänkt honom större vidd i både 
kunskap och kroppsform. Ja, Allah ger 
[av] Sin makt till den Han vill. Allah är 
allrådande, vetande.
Hans ynnest når överallt, Han skänker den till vem 
Han vill och Han vet vilka som förtjänar den. (T)

248. Och deras profet sade till dem: 
”Tecknet på hans makt är att kistan skall 
komma till er innehållande ett lugn från 
er Herre och en återstod av vad som 
efter lämnades av Moses ätt och Arons ätt, 
och den skall bäras av änglarna. I detta 

är troende.
kistan Som det berättas att Israels barn hade 

 
ett lugn Ett tecken som de kände till och som 
gav stillhet och ro för deras själar och sinnen. 
en återstod Det har berättats att det antingen 
var Moses skor, en del av hans stav eller bitar av 
Torans ursprungstavlor. (T)
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249. Och när Saul drog ut med sina 
krigshärar sade han: ”Allah skall förvisso 

dricker ur den hör inte mig till; men den 
som inte smakar något hör mig till, även 
den som endast tar sig en skopa med sin 
hand.” Men de drack ur den, utom ett 
fåtal av dem. När han sedan hade korsat 

 
förblev fasta i tron, sade de [andra]: ”I dag 
har vi ingen kraft mot Goliat och hans 
krigshärar.” [Men] de som med säkerhet 
visste att de skall möta Allah sade: ”Hur 
ofta har inte en liten skara besegrat en 
stor skara med Allahs tillåtelse! Ja, Allah 
är med de tålmodiga.”
Genom Sin hjälp och Sitt stöd. (T)

250. När de sedan ryckte fram mot Goliat 
och hans krigshärar sade de: ”Vår Herre, 
överös oss med tålamod och gör oss 
stadiga på foten och låt oss segra över 
dessa otrogna människor!”

251. Då segrade de över dem med Allahs 
tillåtelse och David dödade Goliat, och 
Allah gav honom makten och visdomen 
och skänkte honom den kunskap Han ville. 
Om inte Allah hejdade vissa människor 
med andra skulle jorden helt visst för-
därvas. Men Allah är ynnestfull mot 
skapelsen.
visdomen Profetskapet. (T)

252. Dessa är Allahs verser som Vi 
reciterar för dig med sanningen. Ja, du 
är sannerligen en av de utsända.
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253. Vi har gett några av dessa sändebud 
företräde framför andra. Bland dem fanns 
de som Allah talade till och Han har upp  
höjt några av dem i grader. Och Vi gav 
Jesus, Marias son, de klara bevisen och 
stärkte honom med Helighetens ande. Om 
Allah hade velat skulle de som levde efter 
dem inte ha stridit med varandra efter att 
ha nåtts av de klara bevisen, men de blev 
oense. Bland dem fanns de som antog tron 
medan andra förnekade [sanningen]. Om 
Allah hade velat skulle de inte ha stridit 
med varandra, men Allah gör förvisso vad 
Han vill.
I Sin godhet vägleder Han den Han vill, och utan 
orättvisa låter Han den Han vill gå vilse. (B) dessa 
sändebud De som omnämnts i denna sura, som 
Moses, Abraham, Ismael, Isak, Jakob, Samuel och 
David. de som Allah talade till Främst Moses men 
även Adam och Muhammed J . (T,K) i grader 
I högre grader än andra, som att  Muhammed J 
var den enda som sändes till hela mänskligheten. 
de klara bevisen På Jesus profetskap, med 
Evangeliet och med att han på Allahs bud gav syn 
åt den blinde, botade den spetälske och återupp-
livade den döde. Helighetens ande -qudus) 

254. Ni som har antagit tron! Ge av det Vi 
har försörjt er med innan en Dag kommer 
då inget köpslående och ingen vänskap 
och ingen medling skall äga rum. Det är 
förnekarna som är de orättfärdiga.
De som förnekar Allah och vägrar tro på Hans 
sändebud skall till skillnad från de troende gå 
miste om vänskap och medling på Domedagen. 
Se 26:100-101 och 43:67. (T)
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(ingen har rätt att dyrkas) utom Han, den 
Levande, Vidmakthållaren. Han grips 
inte av slummer och inte heller av sömn. 

som kan medla hos Honom utan Hans 
tillåtelse? 

kan inte omfatta något av Hans kunskap 

omsluter himlarna och jorden, och det 
tynger Honom inte att bevara dem. Han 
är den Höge, den Väldige.
Denna vers kallas  
och är den mest storslagna versen i Koranen. (K) 
den Levande  
evigt.  Han har varken början eller slut. 
Vidmakthållaren  Han upprätthåller 
Sin skapelse och står för alla varelsers försörj-
ning. (T) 

Allahs kunskap omfattar 
allt – det som har varit, det som är och det som 
skall komma. Se 19:64 (K) medla hos Honom På 
Domedagen kan ingen fälla förbön för någon 
annan hos Allah om inte Han tillåter det. (T) 

 Denna skiljer sig från Allahs tron 
( , se 27:26) vilken är ännu väldigare. (K) 

(al- ) Han är ovanför Sin skapelse och 
besitter all makt. den Väldige s är 
all storslagenhet. Ingenting är större än Han och 
allting är under Honom. (T)

256. Tvång skall inte förekomma i 
religionen. Rättskaffenhet skiljer sig 
tydligt från förvillelse. Den som förnekar 
falska gudar och tror på Allah har fått 
grepp om det starkaste fästet som aldrig 
brister. Allah är hörande, vetande.
Tvång Ingen skall tvingas att anta Islam. Den 
sanna religionen är klar och tydlig och dess bevis 
påtagliga och därför behöver ingen tvingas till 
den. Den som Allah vägleder och vars hjärta Han 
öppnar för Islam kommer insiktsfullt att bekänna 
religionen på eget bevåg. Och den vars hjärta, syn
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och hörsel Allah har förseglat gynnas inte av att  
anta Islam genom tvång. (K) 

motsättning till Allah och dyrkas vid Hans sida – 
människa, avgud, djävul eller annat. (T) 

257. Allah är de troendes beskyddare. 
Han för dem ut ur mörkren till ljuset. 
Men de som förnekar [sanningen], deras 
beskyddare är falska gudar. De för dem ut 
ur ljuset till mörkren. Dessa skall bli Eldens 
invånare. De skall vara däri för evigt.

258. Har du inte fått veta om den som 
tvistade med Abraham om hans Herre för 
att Allah hade skänkt honom kungamakt? 
När Abraham sade: ”Min Herre är Den 
som ger liv och ger död”, sade han: ”Jag 
ger liv och ger död.” Abraham sade: ”Allah 
låter solen komma från öster, låt du den 
då komma från väster.” Då förstummades 
han som förnekade [sanningen]. Allah 
vägleder inte orättfärdiga människor.
den som tvistade med Abraham Det har berättats 
att denne var Kung Nimrod av Babylon – den första 
härskare som bar kungakrona, tyranniserade sitt 
rikes invånare och påstod sig vara människornas 
allsmäktiga herre. (B)
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259. Eller [om någon] lik den som färdades 
förbi en stad som låg öde i sina ruiner? Han 
sade: ”Hur skall Allah ge liv åt denna [stad] 
efter dess död?” Då lät Allah honom dö i 
hundra år, sedan uppväckte Han honom och 
sade: ”Hur länge har du vilat?” Han sade: 
”Jag har vilat en dag eller en del av en dag.” 
Han sade: ”Nej, du har vilat i hundra år. 
Men se på din mat och din dryck, de har 
inte förändrats med åren. Se också på din 
åsna – för Vi skall göra dig till ett tecken 
för människorna – och se på benen hur Vi 
för upp dem och sedan klär dem med kött.” 
När detta blev klart för honom sade han: 
”Jag vet [nu] att Allah har makt över allt!”
Hur länge har du vilat? Det har berättats att 
Allah talade till honom via en ängel. (B)  

På livet efter detta och ett bevis mot 
dem som tvivlar på Allahs makt över liv, död och 
återuppståndelse. (T,K)

260. Och [minns] då Abraham sade: ”Min 
Herre! Visa mig hur Du ger liv åt de döda.” 
Han sade: ”Har du inte trott?” Han sade: 
”Jo, men för att mitt hjärta skall fyllas av 
ro.” Han sade: ”Ta då fyra slag av fåglar 
och stycka dem hos dig. Lägg sedan på 
varje berg en bit av dem. Ropa sedan 
på dem och de skall komma till dig med 
hast. Och var förvissad om att Allah är 
mäktig, vis.”

Stärka den övertygelse som Abraham 
redan hade. (T)
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261. Liknelsen om dem som ger av sina 
tillgångar för Allahs sak är som liknelsen 
om ett korn som ger sju ax där varje ax 
bär hundra korn. Allah ger mångdubbelt åt 
den Han vill. Allah är allrådande, vetande.
ger mångdubbelt Allah ger belöningen 
sjuhundra gånger om och mer till dem Han vill 
bland Sina tjänare. (T)

262. De som ger av sina tillgångar för 
Allahs sak och sedan inte låter gåvan 
följas av tal om sin givmildhet eller tal 
som sårar, de skall få sin belöning hos sin 
Herre och de behöver inte känna rädsla 
och inte heller skall de sörja.

263. Goda ord och förlåtelse är bättre än 
en allmosa följd av tal som sårar. Allah är 
oberoende, fördragsam.
Han är inte i behov av Sin skapelse men visar den 
likväl ständigt förskoning och undseende. (K) 

Att be för sin trosbroder, 
ha överseende med hans brister och dölja hans 
misstag och fel för andra. (T)

264. Ni som har antagit tron! Gör inte 
era allmosor värdelösa genom tal om er 
givmildhet och tal som sårar, som den 
som ger av sina tillgångar för att ses av 
människor och inte tror på Allah och 
den Yttersta dagen. Liknelsen om honom 
är som liknelsen om en slät sten täckt 
av jord som sedan träffas av ett skyfall 
som lämnar den alldeles bar. De kan inte 
uppnå någonting med vad de tjänat ihop. 
Allah vägleder inte otrogna människor.

 På Domedagen får de ingen 
belöning för de handlingar som de skröt om 
under sitt liv på jorden. (T,B)
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265. Och liknelsen om dem som ger av sina 
tillgångar för att söka Allahs välbehag 
och har fast övertygelse inom sig är som 
liknelsen om en trädgård belägen på en 
kulle som träffas av ett skyfall och ger sin 
skörd tvåfaldigt. Och träffas den inte av 
skyfall så av duggregn. Allah ser vad ni gör.

Om att Allah skall 
belöna dem. (T) av duggregn Vilket räcker för 
att trädgården skall ge en god skörd. (K)

266. Skulle någon av er önska att han 
hade en trädgård med dadelpalmer och 

 där 
han har tillgång till alla slag av frukter; 
men när han drabbas av ålderdom och 
har svaga ättlingar drabbas den av en 
virvelstorm fylld av eld och helt förbränns? 
Så klargör Allah tecknen för er så att ni 
kan tänka efter.
Den som ger åt andra för att bli sedd och 
beundrad av människor förstör belöningen 
för sin välgörenhet. När Domedagen sedan är 
kommen och hans behov av goda gärningar är 

267. Ni som har antagit tron! Ge av de 
goda ting som ni förvärvat och av det 
som Vi frambringat för er ur jorden, men 
välj inte det otjänliga därav att ge när 
ni själva inte skulle ta emot det utan att 
se ned på det. Ni skall veta att Allah är 
oberoende, lovprisad.
oberoende Av era allmosor och av allt annat. 
Endast i Sin nåd har Allah befallt er att ge 
allmosor som stöd till den fattige och den svage, 
och för att mångdubbla belöningen för er i livet 
efter detta.  Av skapelsen för Sin 
godhet mot den. (T)
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268. Satan lovar er fattigdom och påbjuder 
er skamlösa handlingar. Men Allah lovar 
er förlåtelse ifrån Sig, och ynnest. Allah 
är allrådande, vetande.

 Satan inbillar er att ni blir 
utblottade om ni skänker av era tillgångar och 
betalar den förpliktade allmosan. (T)

269. Han ger visdom till den Han vill, och 
den som ges visdom har förvisso getts 
mycket gott. Men ingen låter sig förmanas 
utom de med förstånd.
visdom Förmåga att handla och tala rätt utifrån 
kunskap, insikt och förståelse. (T)

270. Vad ni än ger i gåva eller svär ed om att 
göra, vet förvisso Allah det. De orättfärdiga 
kommer inte att ha några hjälpare.
Mot Allahs straff på Domedagen, eftersom de 
endast skänkte för att ses och prisas av andra 
och svor eder som innebar lydnad mot Satan. (T)

 
sak, men om ni döljer dem och ger dem 
till de fattiga är det bättre för er. Han 
utplånar då något av era dåliga gärningar. 
Allah är underkunnig om vad ni gör.

 Då risken med offentlig allmosa 

att bli sedd och beundrad av andra. Att öppet 
ge allmosa kan dock ibland vara bättre om det 
inspirerar andra att göra detsamma. (K)
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272. Det åligger inte dig (Muhammed J) 
att vägleda dem, utan Allah vägleder dem 
Han vill. Och vad gott ni än ger är för ert 
eget bästa, såvida ni enbart ger för Allahs 
skull. Ja, vad gott ni än ger skall till fullo 
ersättas er och ni skall inte tillfogas orätt. 
Allah vägleder dem Han vill Endast Allah kan ge 
en människa vägledning, och Hans sändebuds 
uppgift var att visa henne vägen genom att för -
kunna och förklara Hans uppenbarade budskap. 
vad gott ni än ger I frivillig allmosa, vare sig till 
muslimer eller ickemuslimer. Den förpliktade 

bland Islams följare i enlighet med 9:60. (B)

273. [Ge] till de fattiga som avgränsats 

att färdas på jorden. Den ovetande 
tror dem vara oberoende till följd av 
deras återhållsamhet. Du känner igen 
dem på deras kännetecken. De ber inte 
människor efterhängset. Och vad gott ni 
än ger, har Allah full vetskap om det.

 Som de fromma 
muslimer som på Profetens J tid utvandrade 
från Mecka till Medina där de varken ägde hem, 
hade släkt eller fann medel till handelsresor 
för att tjäna sitt levebröd. (B,K) de ber inte 

De avhåller sig tål -
modigt från att tigga om det andra har och ber 
inte om saker som de klarar sig utan. (T,B)

274. De som ger av sina tillgångar natt 
och dag, i hemlighet och öppet, skall få sin 
belöning hos sin Herre. De behöver inte 
känna rädsla och inte heller skall de sörja.
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275. De som livnär sig på ocker skall 
inte resa sig annat än som den reser sig 
som Satan slagit med vansinne. Det är 
för att de sade: ”Handel är ju detsamma 
som ocker.” Men Allah har tillåtit handel 
och förbjudit ocker. Den som nås av en 
förmaning från sin Herre och därmed 
upphör får behålla det som föregått och 
hans sak vilar hos Allah. Men de som 
återgår, dessa är Eldens folk. De skall 
vara däri för evigt.

tar ut vid förlängt betalningsanstånd. Se även 3:131. 
resa sig Ur graven på Uppståndelsens dag. nås 

sig påminnas om och frukta Allahs bestraffning.  
Den ockervinst som personen 

gjort innan förbudet och förmaningen från Allah 
nådde honom. (T)

276. Allah utplånar ockret och utökar 
allmosorna. Allah tycker inte om någon 
syndfull förnekare.

Antingen låter Allah ockervinsten 
gå helt förlorad, eller utplånar Han all välsignelse 
i ockrarens tillgångar och låter honom straffas 
både i detta liv och på Domedagen. (K) 
allmosorna Fördubblar givarens belöning för 
dem och låter den växa. (T)

277. De som antar tron och gör goda 
gärningar och förrättar bönen och betalar 
den förpliktade allmosan skall få sin 
belöning hos sin Herre. De behöver inte 
känna rädsla och inte heller skall de sörja.

278. Ni som har antagit tron! Frukta Allah 
och avstå från allt utestående ocker om ni 
verkligen är troende.

Den ännu ej betalda ränta som 
långivaren krävt på ett utlånat grundvärde. (T)
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279. Om ni inte gör det skall ni veta att ni 
är i krig med Allah och Hans sändebud. 
Men om ni vänder er [till Allah] i ånger har 
ni rätt till ert ursprungliga kapital, utan 
att göra orätt och utan att orätt görs mot er.
Ni skall inte ta tillbaka mer än ni lånat ut, och lån- 
tagaren skall inte återbetala mindre än vad han 
lånat.  Utan någon  
ränta. (T)

280. Och om han (låntagaren) har det 
svårt skall anstånd ges fram till lättare 
tider. Men att efterskänka [skulden] som 
allmosa är bättre för er – om ni bara visste.
Vilken enorm belöning som då väntar er hos 
Allah. (T)

281. Frukta den Dag då ni skall återföras 
till Allah! Sedan skall varje människa 
fullt ersättas för vad hon tjänat ihop, och 
de skall inte tillfogas orätt.

282. Ni som har antagit tron! När ni ger 
varandra lån fram till en fastställd tids-
gräns skall ni skriva ned det. Ja, låt en 
skrivare skriva åt er opartiskt. En skrivare 
får inte vägra att skriva så som Allah har 
lärt honom. Nej, han måste skriva och den 
som tar lånet skall diktera och frukta Allah, 
sin Herre, och inte utelämna något av det. 
Men om den som tar lånet är okunnig eller 
svag eller inte kan diktera själv skall dess 
ombud (långivaren) diktera opartiskt. 
Tillkalla också två vittnen bland era män. 

 så en man och två 
kvinnor bland dem ni godkänner som 
vittnen – ty skulle någon av de två 
(kvinnorna) missta sig kan den ena av dem 
påminna den andra. Vittnena får inte vägra 
när de kallas. Och låt er inte betungas av att 
skriva ned det (lånebeloppet), litet eller 
stort, tillsammans med dess tidsgräns. 
Detta är rättvisast inför Allah och riktigast 
för vittnesmålet och lämpligast för att 
ni inte skall hamna i tvivel. Undantag är
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direkt handel som ni hanterar er emellan; 
då drabbar er ingen skuld om ni inte 
skriver ned det. Och kalla till vittne när 
ni för handel med varandra. Varken  
skrivare eller vittne får tillfogas skada. 
Gör ni det är det olydnad för er del. Frukta 
Allah, och Allah skall lära er. Allah har full 
vetskap om allt.
ger varandra lån Omfattar varje slags transaktion 
mellan parter baserad på kredit, såväl handel 
som lån. (T) skall ni skriva ned det 
tidiga skriftlärda tolkar i ett större sammanhang 
detta bud som en rekommendation och inte en 
förpliktelse. (B,K) okunnig Icke läs- och skrivkun-
nig, eller ovetande om vad som bör nedtecknas i 
samband med lånet. svag Stum eller har nedsatt 
talförmåga. inte själv kan diktera På grund av 
frånvaro. dem ni godkänner De som är kända för 
sin pålitlighet, uppriktighet och fromhet. direkt 
handel Där varor och kontanter växlar hand och 
affären slutförs utan fördröjning eller förfallotid. 

Utsättas för påtryckningar om de 
skulle vara upptagna. (T)

någon skrivare kan panter tas emot. Men 
om den ena av er har förtroende för den 
andra skall den som förtrotts uppfylla 
förtroendet och frukta Allah, sin Herre. 
Ni (vittnen) får aldrig undanhålla vittnes-
målet; den som undanhåller det har 
sannerligen ett syndigt hjärta. Allah har 
full vetskap om vad ni gör.

 Eller de medel som 
krävs för att nedteckna låneavtalet.  

Om långivaren har förtroende 
för låntagaren och inte kräver någon pant. (T)
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28  

det skall ni kallas till räkenskap för det av 
Allah. Sedan förlåter Han den Han vill och 
straffar den Han vill. Ja, Allah har makt 
över allt.

 Kort efter att denna 
vers uppenbarades för Profeten J och kom till 
hans följeslagares kännedom lät Allah i Sin nåd 
nästa två verser följa och upphäva detta tyngande 
räkenskapsbud. (K)

285. Sändebudet (Muhammed J) tror på 
det som har sänts ned till honom från hans 
Herre, och [det gör också] de troende. Var 
och en tror på Allah, Hans änglar, Hans 
böcker och [alla] Hans sändebud – ”Vi gör 
ingen åtskillnad mellan något av Hans 
sändebud.” Och de säger: ”Vi hör och vi 
lyder. [Ge oss] din förlåtelse, vår Herre! 
Hos Dig är färdmålet.”

286. Allah belastar inte en människa 
utöver hennes förmåga. Hon ges vad hon 
tjänat ihop och får bära vad hon förtjänat. 
”Vår Herre! Ställ oss inte till svars om vi 
glömmer eller begår misstag. Vår Herre! 
Lägg inte på oss en börda lik den Du lade 
på dem före oss. Vår Herre! Låt oss inte 
bära något vi inte har kraft till. Ha över-
seende med oss, förlåt oss och ge oss nåd! 
Du är vår Skyddsherre, låt oss därför 
segra över dessa otrogna människor!”
Som förnekar Din ensamrätt att dyrkas och 
tillber avgudar vid Din sida och lyder Satans 
maningar att trotsa Dina bud.

Allah har inte gjort religionen svår 
för människan och ställer henne inte till svars 
för enbart en dålig avsikt, tanke eller viskning 
i hennes inre. Av gott. Av 
ont. begår misstag Oavsiktligt och av okunskap. 

Bland tidigare sändebuds följare, 
vars religiösa förpliktelser var striktare. (T,K)
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Sura 3    

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

Se kommentar till 2:1. (Ö)

rätt att dyrkas) utom Han, den Levande, 
Vidmakthållaren.
den Levande Hans liv är evigt, till skillnad från de 
livsformer som existerar i Hans skapelse. Alla 
som påstår sig vara eller tas till en gud vid Hans 
sida möter till sist sin död. En vars liv upphör och 
försvinner kan aldrig vara värd dyrkan i stället 

aldrig går ur tiden eller dör. Vidmakthållaren 
Han står för hela skapelsens försörjning och 
förvaltning. Han regerar över den och styr den 
som Han vill. Han ändrar, omvandlar, minskar 
och ökar i den alltefter behag. (T)

3. Han har stegvis sänt ned Boken till dig 
med sanningen som en bekräftelse till 
vad som fanns före den. Ja, Han sände 
ned Toran och Evangeliet,
Boken Koranen. Tidigare 
uppenbarelser som Toran och Evangeliet, vilka 
båda berättar om Muhammed J och den unika 
uppenbarelse han skulle komma med. (K)

4. I äldre tid, som en vägledning för 
människorna och Han har [nu] sänt ned 
Urskiljningen. De som förnekar Allahs 
tecken skall få ett strängt straff. Allah är 
mäktig, redo för hämnd.
Ingen kan hindra Allahs straff när det utdelats. 
Han är redo att vedergälla dem som förnekar 
Hans tecken sedan de fått vetskap om dem och 
nåtts av Hans bevis. (T) Urskiljningen 
Ett av Koranens namn. Den skiljer sanning från 
falskhet och vägledning från villfarelse. (K) 
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5. För Allah är ingenting dolt vare sig på 
jorden eller i himlen.

6. Det är Han som formar er i moderlivet 
 

har rätt att dyrkas) utom Han, den Mäktige, 
den Vise.
Han vars makt allting böjer sig för och som ingen 

fastlägger Sina bevis mot människan och därför 
kommer ingen att tillfogas orätt i livet efter detta. (T)

7. Det är Han som har sänt ned Boken till dig. 
är Bokens 

fundament – och andra är mångtydiga. Vad 
, 

så följer de det som är mångtydigt i den i 
sökande efter prövningar och i sökande 
efter dess tolkning. Men ingen vet dess 
tolkning utom Allah. Och de väl fördjupade i  
kunskap säger: ”Vi tror på det, allt kommer 
från vår Herre!” Ja, ingen låter sig förmanas 
utom de med förstånd.
De som inte säger om det mångtydiga vad de inte 
vet. Vars innebörd är tydlig och 
utförlig om Allahs lagar och regler, befallningar 
och förbud, berättelser och upplysningar, 
förmaningar och lärdomar, glada budskap och 
varningar, och belöningar och straff i livet efter 
detta.  Dess större del och 
religionens grund och regelverk som människan 
behöver för att utöva tron. 
De berör sådant som endast Allah har kännedom 
om, såsom när Domedagen skall äga rum. Sådan 
kunskap har Allah bevarat hos Sig och människan 
har inget behov av den, varken i sin religionsutöv-
ning eller i  sin vardag. Till sådan kunskap hör 
också tolkningen av de bokstäver som ett antal 
suror i Koranen inleds med. avvikelse Från 
sanningen och vägledningen. det som är mång-

 Det vars innebörd de med avvikelse i sitt 
hjärta tolkar på olika vis för att söka stöd för 
villovägarna de hamnat på då de försummar 
Koranens fastlagda verser.
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Förvirring och tvivel. ingen vet dess tolkning 
Den hos Allah bevarade tolkningen om när 
framtida händelser skall inträffa, vilket somliga 
människor förgäves försöker tyda genom 
astrologi, beräkningar och spådomskonst. de 

De skriftlärda vars 
lärdom är förankrad i förståelse och memorering. 
Deras kunskap lämnar inget utrymme åt miss - 
uppfattning eller ovisshet kring Koranens verser. 

 Såväl det mångtydiga 
som det fastlagda. (T)

8. ”Vår Herre! Låt inte våra hjärtan avvika 
sedan Du väglett oss, och ge oss nåd från 
Dig. Du är förvisso Givaren.
Han som ger Sina tjänare framgång, vägledning 
och trofasthet i religionen. (T)

9. Vår Herre! Du skall sannerligen samla 
människorna inför en Dag om vilken inget 
tvivel råder. Allah bryter aldrig Sitt löfte.”

10. De som förnekar [sanningen] – aldrig 
kommer deras förmögenheter och deras 
barn att kunna hjälpa dem mot Allah det 
ringaste. Dessa skall bli bränsle för Elden.

11. Så gick det också för Faraos män och 
dem som fanns före dem. De vägrade tro 
på Våra tecken så Allah straffade dem för 
deras synder. Allah är sträng i att straffa.

12. Säg (Muhammed J) till dem som  
förnekar [sanningen]: ”Ni kommer att 
besegras och föras samman till helvetet – 
ja, vilken usel bädd.”
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13. Ni har redan fått ett tecken i [de] två 
skaror som drabbade samman. En skara 
stred för Allahs sak medan den andra var 
otrogen. De (de troende) såg dem med 
egna ögon vara dubbelt så många som de 
själva. Men Allah styrker med Sin hjälp 
vem Han vill. I detta ligger helt visst en 
lärdom för de klarsynta.
Versen beskriver de båda härarna i slaget vid 
Badr. (T)

14. Skönmålat för människorna är kärleken 
till det begärliga såsom kvinnor, barn,  
hopade rikedomar av guld och silver, hästar 
med utmärkande drag, boskap och 
åkermark. Allt detta är njutningar i det 
jordiska livet, men hos Allah väntar den 
härligaste hemkomsten.

15. Säg: ”Skall jag upplysa er om något 
bättre än allt sådant? För dem som visar 

vara däri – och renade makor och Allahs 
välbehag. Allah ser Sina tjänare.

16. [Och för] dem som säger: ’Vår Herre! 
Vi har förvisso antagit tron, förlåt oss 
därför våra synder och skydda oss från 
Eldens straff.’

17. [Och för] de tålmodiga, de uppriktiga, 
de undergivna, de som ger åt andra och de 
som bönfaller om förlåtelse under  
gryningstimmarna.”
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utom Han, och [det gör också] änglarna och 
de som har kunskap – Han upprätthåller 

 
Han, den Mäktige, den Vise.

 Ingen har rätt 
att dyrkas utom Allah som inte delar Sitt herra- 
välde med någon. (T) 

19. Den sanna religionen inför Allah är  
Islam. Och de som gavs Boken blev inte 
oeniga förrän efter kunskapen hade nått 

Och om någon förnekar Allahs tecken är 
Allah snabb att kalla till räkenskap.
Den sanna religionen Islam innebär att i såväl 
sitt tal som i sitt inre bekänna att endast Allah 
har rätt att dyrkas, att med kropp och själ vörd-
nadsfullt och hörsamt underkasta sig Honom 
och att försaka all form av avgudadyrkan. Allah 
accepterar ingen annan religion än Islam vilken 
Han själv har valt för människan (se 5:3). Islam 
är den rena och sanna trosläran som alla Allahs 
sändebud och deras anhängare följde. Efter 
Muhammed J, Allahs sista sändebud och profe-
ternas sigill, godtas Islam dock enbart i den 
fullständiga form i vilken den uppenbarades för 
honom (se 3:85). (T,B,K) Boken Syftar i samman- 
hanget främst på Evangeliet. Somliga av dess 
följare kom att uppdikta lögn om Allah trots 
k  om sanningen som nådde dem genom 
Jesus; att Allah är en och inte delar sin gudomlighet 
med någon. (T)
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20. Tvistar de sedan med dig (Muhammed), 
säg då: ”Jag har med mitt ansikte under-
kastat mig Allah, och det har också de 
som följer mig.” Och säg till dem som 
har fått Boken och till de olärda: ”Har ni 
underkastat er?” Och om de underkastar 
sig har de med säkerhet funnit vägledning. 
Men om de vänder sig bort är du endast 
ålagd att förkunna [budskapet]. Allah ser 
Sina tjänare.
tvistar de sedan med dig Om Jesus och gör 
falska påståenden om honom. med mitt ansikte 
Att människan underkastar sig Allah med sitt 
ansikte betyder att hon underkastar sig med 
hela sitt jag. Ansiktet nämns eftersom det är 
människans förnämligaste kroppsdel (se även 
2:112).  Judar och kristna. 
de olärda Arabiens avgudadyrkare som inte 
hade någon helig skrift. ”Har ni underkastat er?” 
Dyrkar ni endast Allah och bekänner Honom 
ensam som världarnas Herre, utan att vid Hans 
sida sätta likar och tillbe medgudar? På klassisk 
arabiska tolkas en fråga i denna kontext som en 
befallning: ”Underkasta er!” (T)

21. De som förnekar Allahs tecken och 
dödar profeterna utan rätt och dödar dem 
bland människorna som uppmanar till 
rättvisa – ge dem budet om ett plågsamt 
straff.

22. Det är dessas gärningar som förspills 
i både denna värld och i livet efter detta 
och de kommer inte att ha några hjälpare.
Mot Allahs vedergällning. (T)
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23. Har du inte gett akt på dem som fått en 
andel av Boken och kallas till Allahs Bok 
för att den skall döma mellan dem? Sedan 
drar sig en grupp av dem undan och  
vänder sig bort.
en andel av Boken Toran, som utgör en del av 
Allahs uppenbarelser och som judarna i Medina 
trodde på och kallades till i vissa frågor om Islam 
som de trots Torans bud vägrade bekänna. (T)

24. Det är för att de säger: ”Elden skall inte 
röra oss mer än ett beräknat antal dagar.” 
Men de har förletts i sin religion av allt de 
brukade dikta ihop. 

25. Så hur blir det när Vi samlar dem inför 
en Dag om vilken inget tvivel råder? Då 
skall varje människa fullt ersättas för vad 
hon tjänat ihop, och de skall inte tillfogas 
orätt.

26. Säg: ”O Allah, Ägare av allt välde! Du 
ger välde åt den Du vill och tar välde från 
den Du vill. Du ärar den Du vill och  
förnedrar den Du vill. I Din hand vilar allt 
gott. Du har sannerligen makt över allt.

27. Du låter natten gå in i dagen och låter 
dagen gå in i natten. Du frambringar det 
levande ur det döda och frambringar det 
döda ur det levande. Och Du försörjer vem 
Du vill utan mått.”
Allah ger av Sitt goda till vem Han vill och fruktar 
aldrig att Hans outsinliga skatter minskar. Det 

 
Han behöver inte hålla räkning på hur mycket 
eller till vem Han skänker. (T)
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28. De troende får inte ta de otrogna till 
bundsförvanter i stället för de troende. De 
som gör så hör inte till Allah i något, utom 
i det fall ni fruktar något från dem som 
är att frukta. Allah varnar er för Sig. Hos 
Allah är färdmålet.
bun  Hjälpare och beskyddare. Troende 
får inte i sina trosbröders ställe hysa kärlek till 
otrogna och deras religion eller konspirera med 
dem mot muslimerna. (T) 
Skulle den troende under den otrognes makt frukta 
för sitt liv får han med ett trofast hjärta yttra sig 
på ett sätt som skyddar honom mot den otrognes 

såvitt det inte leder till fara för andras 
liv och egendom eller medför konspiration mot 
muslimerna. Det ger dock stor belöning hos Allah 
att oavsett konsekvens stå upp för sin tro och vara 
ståndaktig. (B)

29. Säg: 
ert bröst eller visar det, vet Allah det. Han 

 
gott hon gjort framlagt – och allt ont hon 
gjort – skall hon önska att det mellan henne 
och det [onda] fanns ett långt avstånd. Allah 
varnar er för Sig. Allah är barmhärtig mot 
Sina tjänare.

31. Säg (Muhammed J): ”Om ni verkligen 
älskar Allah, följ då mig och Allah skall 
älska er och förlåta er era synder. Allah 
är förlåtande, benådande.”

32. Säg: ”Lyd Allah och Sändebudet!” Men 
vänder de sig bort tycker Allah förvisso 
inte om de otrogna.
De som förnekar sanningen efter att den kommit 
dem till känna. (T)
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33. Allah utvalde Adam och Noa och  
Abrahams ätt och 
i skapelsen –
Framför alla människor i världen, och Muhammed J 
tillhör Abrahams ätt. utvalde 
och religionen Islam.  ätt  som var 
far till Maria, Jesus mor. (T,B,K)

34. Avkomlingar, den ene av den andre. 
Allah var hörande, vetande,
den ene av den andre Precis som de alla delade 
härkomst hade de också samma religion och  
stödde varandra. (B)

35. D  hustru sade: ”Min Herre! 
Jag har avlagt ed inför Dig att det mitt sköte 
bär skall bli [Dig] hängivet, så godta [detta] 
av mig. Du är förvisso den Hörande, den 
Vetande.”

 hustru Mor till hans dotter Maria som 
var mor till Jesus, må Allahs välsignelser vila över 
honom. Det berättas att hennes namn var Hannah. 
hängivet Endast skall ägna sig åt gudsdyrkan och 
avskilja sig från alla världsliga angelägenheter. (T)

36. När hon sedan hade fött henne sade hon: 

Allah visste bäst vad hon hade fött – ”men 

gett henne namnet Maria och jag anförtror  
henne och hennes avkomma åt Ditt beskydd 
mot Satan, den utstötte.”

 Det berättas 
att  hustru förmodade att hon bar på en 
pojke och därför svor ed om att barnet skulle bli 
hängivet Allah i templet. När hon i stället födde 
Maria ursäktade hon sig inför Allah eftersom 

rukade ges den påfrestande uppgiften 
att avskilda från samhället dyrka Allah och 
förvalta helgedomar. (T)
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37. Då gav hennes Herre henne ett gott 
mottagande och lät henne växa i härlighet 
och uppdrog hennes fostran åt Sakarias. 
När än Sakarias kom in till henne i  böne-
kammaren fann han henne försedd med 
föda. Han sade: ”Maria! Varifrån får du 
detta?” Hon sade: ”Det är från Allah. 
Allah försörjer den Han vill utan mått.”

 Det berättas att Sakarias brukade se Maria 
ha vinterfrukter hos sig under sommartid, och 
sommarfrukter under vintertid. (T)

38. Det var då Sakarias åkallade sin Herre.  
Han sade: ”Min Herre! Låt mig i gåva från 
Dig få en god avkomma. Du hör all åkallan.”

39. Då ropade änglarna till honom medan 
han stod och bad i bönekammaren: ”Allah 
ger dig det glada budet om Johannes; han 
skall tro på ordet från Allah och bli en  
hedersman, en renlevnadsman och en  
profet som hör till de rättfärdiga.”
ordet Syftar på Jesus som utan far skapades i 
Marias sköte med Allahs ord ”Var!”. (B)

40. Han sade: ”Min Herre! Hur får jag en 
pojke när jag redan uppnått hög ålder 
och min hustru är ofruktsam?” Han sade: 
”Sådan är Allah, Han gör vad Han vill.”

41. Han sade: ”Min Herre! Ge mig ett  
tecken.” Han sade: ”Ditt tecken är att du 
inte får tala till människorna under tre 
dagar annat än med gester. Men minns 

både kväll och tidig morgon.”

42. Och [minns] då änglarna sade: ”Maria! 
Allah har utvalt dig och renat dig; ja, Han 
har utvalt dig framför alla kvinnor i  
skapelsen.
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43. Maria! Var ödmjuk inför din Herre och 
fall ned på ditt ansikte och buga med dem 
som bugar.”

44. Detta hör till upplysningarna om det 
fördolda vilka Vi uppenbarar för dig  
(Muhammed J). Du var inte med dem när 
de kastade lott om vem av dem som skulle 
fostra Maria. Nej, du var inte med dem när 
de tvistade.
När Sakarias och de andra tempeltjänarna var 
oense om vem som skulle fostra dottern till deras 
bortgångne ledare . (T)

45. Och änglarna sade: ”Maria! Allah ger 
dig här det glada budet om ett ord från Sig. 
Hans namn är Messias Jesus, son till Maria; 
en hedersman i denna värld och i livet efter 
detta och en av dem som skall föras nära.
Nära Allah på Domedagen. Messias

honom och strukit bort all synd från honom. (T)

46. Han skall tala till människorna i vaggan 
och som vuxen och höra till de rättfärdiga.” 
Se även 19:27-33. (B)

47. Hon sade: ”Min Herre! Hur får jag ett 
barn när ingen man har rört mig?” Han 
sade: ”Sådan är Allah, Han skapar vad Han 
vill. När Han bestämt något säger Han 
endast: ’Var!’ och det är.

48. Han skall lära honom skrift och 
visdom och Toran och Evangeliet,

 Konsten att skriva. visdom Kunskap och 
insikt. (B)  Toran som 
uppenbarades för Moses och fanns bland Jesus 
folk, och Evangeliet som Allah senare kom att 
uppenbara för Jesus. (T)
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49. [Och göra honom till] ett sändebud till 
Israels barn [med orden:] ’Jag har kommit 
till er med ett tecken från er Herre. Jag 
skapar åt er av lera vad som liknar formen 
av fåglar, och när jag blåser på dem blir de 
fåglar med Allahs tillåtelse. Och jag botar 
den blindfödde och den spetälske och 
väcker de döda till liv med Allahs tillåtelse. 
Och jag berättar för er vad ni äter och vad 
n -
ligen ett tecken för er om ni verkligen är 
troende.

50. Och [jag har kommit] för att bekräfta 
 

tillåta för er en del av det som varit  
förbjudet för er. Ja, jag har kommit till er 
med ett tecken från er Herre, frukta därför 
Allah och lyd mig.

51. Allah är förvisso min Herre och er 
Herre så dyrka [endast] Honom! Detta är 
en rak väg.’”
Den enda raka vägen och klara vägledningen, fri 
från avvägar och krökningar. (T)

52. Men när Jesus märkte otron hos dem 
sade han: ”Vilka är mina hjälpare [i att 
kalla] till Allah?” Lärjungarna sade: ”Vi 
är Allahs hjälpare! Vi har antagit tron på 
Allah; vittna du att vi är muslimer!
Islam är alltså den religion som Allah sände 
Jesus och tidigare profeter med, inte kristendom 
eller judendom. (T)  Allahs, Hans  
sändebuds och Hans religions hjälpare. (B)

53. Vår Herre! Vi tror på det Du har sänt 
ned och vi följer Sändebudet, räkna oss 
därför bland vittnena.”
De som vittnar om sanningen och tror på alla 
Allahs profeter vilka förkunnade att Allah är den 
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54. Och de (de otrogna) smidde planer 
men Allah smidde också planer, och Allah 
är bäst av dem som smider planer.
Se kommentar till 2:15. (Ö)

55. [Som] när Allah sade: ”Jesus! Jag skall 
ta dig och föra upp dig till Mig och rena dig 
från dem som förnekar [sanningen]. Och 
Jag skall sätta dem som följer dig ovan dem 
som förnekar [sanningen] fram till Upp- 
ståndelsens dag. Sedan är det till Mig ni 
skall återvända och Jag skall döma mellan 
er i allt som ni brukade tvista om.
ta dig Från jorden levande.  Allah 
förde upp Jesus till himlen där han skall vara 
fram till den sista tiden före Domedagen. Profeten 
Muhammed J har berättat att Jesus då skall 
stiga ned till jorden för att döda den falske 
Messias och leva på jorden tills han dör, varefter 
muslimerna ber en bön över honom och begraver 
honom. rena dig 
himlen räddade Allah honom från de otrogna som 
försökte döda honom. (T) Se även 4:157-159 och 
43:61. (Ö)  De som tror på 

h 
att ingen har rätt att dyrkas vid Hans sida. Dessa 
följer Jesus på Islams väg som var den rena och 
naturliga tron han sändes med. (T,B)

56. Och vad beträffar dem som förnekar 
[sanningen], Jag skall straffa dem med ett 
strängt straff i både denna värld och i livet 
efter detta och de kommer inte att ha några 
hjälpare.

57. Men de som antar tron och gör goda 
gärningar, Han skall till fullo ge dem 
deras löner. Allah tycker inte om de 
orättfärdiga.”
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58. Detta är vad Vi reciterar för dig  
(Muhammed) av tecknen och påminnelsen 
full av visdom.
Koranen, som med sina visa bud tydligt skiljer 
sanning från falskhet.  Det är 
Allah som låtit dessa verser om Jesus uppenbaras 
och läsas upp för Muhammed J genom ängeln 

 Som tydligt visade Arabiens 
judar och kristna att Muhammed J var Allahs 
profet. (T)

59. Förhållandet med Jesus är hos Allah 
som förhållandet med Adam. Han skapade 
honom av jord och sade sedan till honom: 
”Var!” och han är.
Att Allah skapade Jesus utan en far är alltså inte 
mer besynnerligt än skapelsen av Adam utan 
varken far eller mor. (T)

60. Sanningen är från din Herre, var 
därför inte en av tvivlarna.

61. Men tvistar de med dig om detta efter 
den kunskap du nu har fått, säg då: ”Kom 
så kallar vi våra söner och era söner, våra 
kvinnor och era kvinnor, oss själva och 
er själva, sedan bönar vi och nedkallar 
Allahs förbannelse över lögnarna.”
detta Sanningen om Jesus.  Om att Jesus 
var Allahs tjänare och sändebud. (T,B)

62. Detta är förvisso den sanna berättelsen, 

rätt att dyrkas) utom Allah. Allah är  
sannerligen den Mäktige, den Vise.
den sanna berättelsen Om Jesus. (K)

63. Men om de vänder sig bort har Allah 
full vetskap om dem som sprider fördärv. 

inbjuda människor till avgudadyrkan. (B)
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64. Säg: ”Bokens folk! Kom till ett  
tillkännagivande som är likvärdigt för 
oss och för er – att vi inte dyrkar någon 
utom Allah och inte sätter något vid Hans 
sida och inte tar varandra till herrar i 
Allahs ställe.” Men om de vänder sig bort 
skall ni säga: ”Vittna då att det är vi som 
är muslimer!”
Vi underkastar oss Allah och bekänner ödmjukt 
med ord och handling att ingen har rätt att dyrkas 
utom Han. tar varandra till herrar Lyder varandra 
i något som innebär olydnad mot Allah. (T)

65. Bokens Folk! Varför tvistar ni om  
Abraham när varken Toran eller Evangeliet 
sändes ned förrän efter hans tid? Använder 
ni inte ert förstånd?

66. Se på er! Ni har redan tvistat om det 
ni har kunskap om, så varför tvistar ni 
nu om det ni inte har kunskap om? Allah 
vet, men ni vet inte.

67. Abraham var varken jude eller kristen 
utan en rättrogen muslim och hörde inte 
till avgudadyrkarna.
rättrogen muslim Abraham var en gudshängiven 
människa som följde Allahs raka väg. Han under-
kastade sig Allah med både kropp och själ och 
åtlydde Hans befallningar och förbud. (T)

68. De människor som står Abraham  
närmast är helt visst de som följde honom, 
och denna profet (Muhammed J) och de 
som har antagit tron. Allah är de troendes 
beskyddare.
Profeten Muhammed J, hans följeslagare och 
alla som bekänner Islam efter dem står alltså 
Abraham närmast tillsammans med hans tidiga 
följare. De vandrar i Abrahams spår och följer 
hans liv och gärning. De dyrkar endast Allah och 
bekänner Abrahams rena tro som sanna muslimer 
fria från alla former av avgudadyrkan. (T,B,K)
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69. En grupp av Bokens folk önskar att de 
kunde vilseleda er, men de vilseleder ingen 
annan än sig själva utan att inse det.

70. Bokens folk! Varför förnekar ni Allahs 
tecken när ni själva bär vittnesmål?
Bokens folk bekänner att profeterna som kom till 

 
sanningen som Toran och Evangeliet innehåller om 
Muhammed J och hans ankomst som profet. (T)

71. Bokens folk! Varför blandar ni 
sanningen med falskhet och undanhåller 
sanningen mot bättre vetande?

72. En grupp av Bokens folk säger: ”Tro på 
det som har sänts ned till de troende vid 
dagens början och förneka [det] vid dess 
slut, kanske kommer de att vända tillbaka.
Kanske börjar muslimerna tvivla på sin religion 
och överger den när det framstår som att männi-
skor lämnar Islam kort efter att de bekänt tron. 
säger Till varandra. 
tro på det. (K)

73. Och ha inte förtroende för någon 
annan än den som följer er religion” – Säg 
(Muhammed J): ”Den sanna vägledningen 
är Allahs vägledning!” – ”annars kan andra 
få detsamma som det ni fått eller anföra 
bevis mot er inför er Herre!” Säg: ”Ynnesten 
vilar i Allahs hand, Han ger den till vem 
Han vill. Allah är allrådande, vetande.”

 Medinas judar uppmanade 
varandra att aldrig för andra än judar tillkännage 
den kunskap de hade om att Islam är sanningen. 

skulle dessa bekänna Islam och utgöra ett bevis 
mot dem på Domedagen. Ynnesten Islam, som 
Allah vägleder den Han vill till även om de 
otrogna vill förhindra det. (T,K)
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74. Han utväljer för Sin nåd vem Han vill. 
Allah äger den ofantliga ynnesten.
Se 2:105. (Ö)

du anförtror honom en hel förmögenhet, 
återlämnar den till dig. Och bland dem 

dinar, inte återlämnar den till dig om du 
inte ständigt håller efter honom. Det är för 
att de säger: ”Vi kan inte klandras när det 
gäller de olärda”, men de talar lögn om 
Allah mot bättre vetande.
de olärda Araberna, vilka vissa judar ansåg att 

 hävdade att Allah 
gjort det tillåtet för dem. (K)

76. Jo! Om någon uppfyller Hans avtal och 
visar gudsfruktan, då älskar Allah förvisso 
de gudfruktiga.

De judar och kristna 
som följer Allahs väg och rättar sig efter Hans 
bud i Toran om att tro på Allahs sista sändebud 
Muhammed J och det han sänts med. (T,K)

77. De som byter bort Allahs avtal och sina 
heliga löften mot ett ynkligt värde, dessa 
får ingen andel i livet efter detta. Allah 
skall inte tala till dem och inte se på dem 
på Uppståndelsens dag och inte rena dem, 
och för dem väntar ett smärtsamt straff.

med sina tungor förvränger Boken för att 
ni skall tro att det hör till Boken fastän det 
inte hör till Boken. De säger: ”Detta är från 
Allah” fastän det inte är från Allah. De 
talar lögn om Allah mot bättre vetande.
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79. En person som Allah har gett Boken, 
domen och profetskapet skulle aldrig 
sedan säga till människorna: ”Var 
mina tjänare i stället för Allahs!”, utan 
[snarare]: ”Var gudshängivna uppfostrare 
eftersom ni lär ut Boken och eftersom ni 
studerar [den]!”
gett Boken Uppenbarelse från Allah. (T) domen 
Kunskap, förståelse och auktoritet att förmedla 
Allahs domar till människorna. (B)

80. Inte heller skulle han påbjuda er att 
ta änglarna och profeterna till herrar. 
Skulle han påbjuda er otro sedan ni blivit 
muslimer?

81. Och [minns] då Allah slöt fördraget  
med profeterna: ”Vad än Jag ger er av 
uppenbarelseböcker och visdom och ni 
sedan nås av ett sändebud, som bekräftar 

 måste ni tro 
på honom och hjälpa honom.” Han sade: 
”Godtar ni [detta] och går in i Min pakt om 
det?” De sade: ”Vi godtar [det].” Han sade: 
”Vittna då [om det]; Jag tillsammans med 
er är bland vittnena.”
Här anmodades Medinas judar att minnas  
fördraget som Allah i äldre tid slöt med Sina 
profeter. Han ålade också varje profet att kalla 
sitt folk till det och sluta samma fördrag med 
dem, om att tro på och hjälpa alla Allahs profeter 
av vilka den sista kom att bli Muhammed J. (T,B)

82. Men vänder sig några bort efter detta 
är det dessa som är de trotsigt olydiga.
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83. Är det en annan än Allahs religion de 
vill ha, när det är Honom alla i himlarna 
och på jorden har underkastat sig, villigt 
eller motvilligt, och det är till Honom de 
skall återföras?
villigt eller motvilligt En muslim underkastar 
sig frivilligt Allah med hela sitt jag. Och även om 
den otrogne skulle vara motvillig är denne alltid 
underordnad Allahs absoluta makt och herra-
välde som aldrig kan motstås eller trotsas. 
Se även 13:15 och 16:48-50. (K)

84. Säg: ”Vi tror på Allah och [på] det som 
har sänts ned till oss och det som sändes 
ned till Abraham, Ismael, Isak och Jakob och 
stammarna, och det som gavs till Moses och 
Jesus och profeterna av deras Herre – vi gör 
ingen åtskillnad mellan någon av dem och 
det är endast Honom vi underkastar oss.”

85. Om någon söker sig till annat än Islam 
som religion kommer det aldrig att godtas 
från honom och i livet efter detta skall 
han höra till förlorarna.

86. Hur skulle Allah vägleda människor 
som förnekade [sanningen] efter att ha 
antagit tron och vittnat om att Sändebudet 
(Muhammed J) är sant och nåtts av de 
klara bevisen? Allah vägleder inte orätt-
färdiga människor.

87. Dessas lön är att över dem vilar  
Allahs förbannelse och änglarnas och 
människornas allesammans –

88. Eviga blir de däri. Straffet lindras 
inte för dem och inte heller ges de frist.
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89. Men mot dem som vände sig [till Allah] 
i ånger efteråt och rättade till är Allah 
sannerligen förlåtande, benådande.

90. De som förnekar [sanningen] efter att ha 
antagit tron och sedan tilltar i förnekelse – 
aldrig godtas deras ånger. Det är dessa som 
är de vilsna.

91. De som förnekar [sanningen] och dör 
när de är förnekare – aldrig godtas från 
någon av dem ens jorden fylld med guld 
om han skulle försöka friköpa sig med 
det. Dessa får ett smärtsamt straff och de  
kommer inte att ha några hjälpare.

92. Aldrig kommer ni att uppnå godheten 
(paradiset) förrän ni ger av det ni älskar. 
Och vad ni än ger har Allah sannerligen 
full vetskap om det.
godheten (al-birr) Paradiset, som är Allahs 
godhet mot de troende som ihärdigt strävar 
efter det. (T)



DEL 4





1

93. All föda var tillåten för Israels barn, 
utom det som Israel förbjöd sig själv innan 
Toran sändes ned. Säg: ”Hämta då Toran 
och läs upp den om ni är sannfärdiga!”
Israels barn Sönerna till Jakob, son till Isak som 
var son till Abraham. (T)

94. Och om några diktar upp lögn om 
Allah efter det är det dessa som är de 
orättfärdiga.

95. Säg: ”Allah talar sanning! Ni skall 
därför följa Abrahams religion, [han 
var] rättrogen och hörde inte till 
avgudadyrkarna.”
Abraham tillskrev sig varken judendom, kristen-
dom, polyteism eller någon annan religion där 
något sätts vid Allahs sida. Abrahams religion Att 
följa den är att följa profeten Muhammed J och  
profeterna före honom. (T,B) rättrogen  
En som uppriktigt vänder sig till Allah i under-
kastelse (Islam) och hörsammar Hans bud. (T)  

96. Det första Hus som grundlades för 
människorna var förvisso det i Bakkah, 
en välsignelse och vägledning för hela 
skapelsen.
Hus Kaba, även kallat ”Guds hus”, som Abraham 
byggde på Allahs befallning och i vars riktning 
världens muslimer sedan den tiden förrättar 
bön och vid vilket de utför sina vallfärdsriter. 
Bakkah Ett av Meckas välkända namn. (T,K)  
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in dit är trygg. Gentemot Allah är det för 
människorna en plikt att vallfärda till 

det. Och de som förnekar [plikten], [skall 
veta att] Allah är oberoende av Sin skapelse.
platsen där Abraham stod
Det stenblock som Abraham stod på för att kunna 

än i dag. (T,B) trygg Den som tar skydd inom 
Meckas helgade område får inte angripas – ett 
bud som Arabiens stammar följde även innan de 
bekände Islam. (K)

98. Säg: ”Bokens folk! Varför förnekar ni 
Allahs tecken, Allah är ju vittne till allt  
ni gör?”

99. Säg: ”Bokens folk! Varför hindrar ni 
de troende från Allahs väg och vill göra 
den krokig när ni själva är vittnen? Allah 
är inte omedveten om vad ni gör.”
vittnen Om att Muhammed J, som kallar till 
denna väg, är Allahs profet vars beskrivning de 
känner igen i sina skrifter från tidigare sändebud 
och profeter. (T,K)

100. Ni som har antagit tron! Om ni lyder 
en del av dem som fått Boken kommer de, 
efter att ni bekänt er tro, få er att åter 
bli förnekare.
dem som fått Boken Judar som fått Toran i arv 
och kristna som fått Evangeliet i arv. (T)

101. Men hur skulle ni kunna förneka 
[sanningen] när det är för er Allahs verser 
reciteras och bland er Hans sändebud 

med säkerhet letts till en rak väg.
Vägen till paradiset. håller fast vid Allah Hör-
sammar Hans bud, sätter all sin lit till Honom 
och håller sig till Hans religion. (T)
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102. Ni som har antagit tron! Frukta Allah 
så som Han bör fruktas och dö inte utan 
att ni är muslimer.
Sådana som underkastar sig Allah, tillerkänner 
Honom all gudomlighet, inte sätter något vid 
Hans sida och ödmjukt hörsammar Hans bud. (T) 
bör fruktas Att kämpa på Allahs väg med all sin  
förmåga, att i fråga om Allah aldrig låta sig 
rubbas av klandrarens klander, och att alltid 
handla rättvist även om det skulle strida mot 
närståendes intressen. Sann gudsfruktan uppnås  
inte heller förrän man kan hålla sin tunga i styr. 
Se också 64:16. (B,K)

103. Och håll fast i Allahs rep allesamman 
och låt er inte splittras! Minns Allahs väl-

Han förenade era hjärtan så att ni med 
Hans välsignelse blev bröder. Ja, ni var på 
kanten till ett Eldens stup men Han räddade 
er från det. Så klargör Allah för er Sina 

Allahs rep Islam. (T)

kallar till allt gott och påbjuder det goda 
och förbjuder det onda. Ja, det är dessa 
som är de framgångsrika.

105. Var inte som dem som splittrade sig 
och tvistade efter att ha nåtts av de klara 
bevisen. Dessa skall få ett svårt straff,
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106. Den dag då [någras] ansikten blir vita 
och [andras] ansikten blir svarta. Och [till] 
dem vilkas ansikten blir svarta [sägs:] 
”Har ni förnekat [sanningen] sedan ni 
bekänt tron? Smaka nu straffet för att  
ni brukade förneka.”
vita På Domedagen skall de troende kännetecknas 
av sina skimrande ansikten för att de varit trofasta, 
bekänt Allah som den enda sanna Gud och dyrkat 
Honom utan att sätta något vid Hans sida. De skall 
skina av glädje över den belöning som väntar dem. 
svarta De otrogna skall kännetecknas av sina 
förmörkade ansikten präglade av sorg, förtvivlan 
och dysterhet över det straff som väntar dem. (T,B)

107. Men de vilkas ansikten blir vita, de 
hamnar i Allahs nåd. Där skall de vara 
för evigt.
Allahs nåd Hans paradis och allt Han där förberett 
för dess invånare. (T)

108. Detta är Allahs tecken, Vi reciterar 
dem för dig med sanning. Allah vill inte 
göra orätt mot Sin skapelse.
Allah är allsmäktig, vetande och vis. Ingen kommer 
därför att lida orätt på Domedagen. tecken Budskap, 
bevis och förmaningar. (T,K)

återförs allting. 
Skapelsens alla angelägenheter, den godes såväl 
som den ondes. Alla skall de dömas efter vad de 
förtjänat genom sina handlingar. (T)
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110. Ni är det bästa samfund som låtits 
uppstå för människorna; ni påbjuder det 
goda och förbjuder det onda och ni tror 
på Allah. Om Bokens folk antog tron vore 
det helt visst bättre för dem. Bland dem 

trotsigt olydiga.
De förnekar tron på Muhammed J trots att han 
förutsagts och beskrivits i både Toran och 
Evangeliet. troende Som de judar som på 
Profetens J tid bekände Islam, som Abdullah 

111. De kan aldrig vålla er skada, bara 
obehag. Om de tar upp strid mot er 
kommer de att vända er ryggen, sedan 
kommer de inte att hjälpas.

112. De drabbas av skam var de än 
påträffas, utom i förbund med Allah eller  
i förbund med människorna. De ådrog  
sig Allahs vrede och drabbades ständigt 
av elände. Så skedde för att de brukade 
förneka Allahs tecken och döda profeterna 
utan rätt. Så skedde för att de visade  
olydnad och ständigt begick överträdelser.
förbund med Allah Genom att ha antagit Islam. (B) 
förbund med människorna Genom avtal med mus-
limerna om beskydd i muslimskt territorium. (T)

113. Alla är de inte lika. Bland Bokens 

reciterar Allahs verser under nattens 
stunder och faller ned på ansiktet [i bön].
rättskaffens samfund Se vers 199 samt 

114. De tror på Allah och på den Yttersta 
dagen och påbjuder det goda och för-
bjuder det onda och skyndar mot goda 
handlingar. Ja, dessa hör till de rättfärdiga.
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115. Och det goda de gör skall aldrig 
nekas dem. Allah har full vetskap om  
de gudfruktiga.
skall aldrig nekas dem Belöningen för det  
goda de gör. (T)

kan deras förmögenheter och deras barn 
hjälpa dem mot Allah det ringaste. Dessa 
blir Eldens invånare. De skall vara däri 
för evigt.

117. Liknelsen om vad de skänker i detta 
jordiska liv är som liknelsen om en vind 
som med bitande köld hemsöker grödan 
hos ett folk som gjort orätt mot sig själva 
och då utplånar den. Allah gör inte orätt 
mot dem utan det är endast mot sig 
själva de gör orätt.

118. Ni som har antagit tron! Skaffa er inte 
förtrogna vänner bland andra än er själva. 
De sparar ingen möda för att vara er till 
fördärv. De önskar allt som besvärar er.  

 
vad deras bröst döljer är värre. Vi har klar-

ert förstånd.

119. Se på er! Ni tycker om dem och de 
tycker inte om er, fastän ni tror på alla 
Böcker. När de möter er säger de: ”Vi tror!”  
Men när de är ensamma gnager de på 

”Dö i er förbittring!” Allah är vetande om 
vad som döljs i bröstet.
alla Böcker Muslimer tror på såväl Koranen som 
på alla Allahs till tidigare profeter och sändebud 
uppenbarade böcker. förbittring
sammanhållning och gemenskap. (T)
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120. När något gott händer er gör det dem 
besvikna, och när något dåligt drabbar er 
gläds de åt det. Men visar ni tålamod och 
gudsfruktan kan deras onda plan inte 
skada er det ringaste. Allah omsluter  
allt de gör.
Med Sitt vetande. (B)

121. Och [minns] då du en tidig morgon 
lämnade ditt hushåll för att anvisa de 
troende till sina positioner inför striden. 
Ja, Allah var hörande, vetande.
striden

122. Då var två grupper bland er nära 
att tappa modet, men Allah var deras 
beskyddare. Ja, endast till Allah skall  
de troende sätta sin lit.

123. Allah gav ju er seger vid Badr trots att 
ni var underlägsna. Frukta därför Allah så 
att ni kan visa tacksamhet.
underlägsna I antal. (T)

124. [Minns] då du sade till de troende: 
”Kommer det inte vara tillräckligt för er 
att er Herre förstärker er med tre tusen 
änglar som sänds ned?

125. Jo, om ni visar tålamod och guds-
fruktan och de sedan går till angrepp 
mot er i denna sin vrede, skall er Herre 
förstärka er med fem tusen änglar som 
med tecken ger sig till känna.”
vrede Vilken avgudadyrkarna bar på efter sin 
förlust i slaget vid Badr året innan. (T)
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126. Allah gjorde inte detta annat än som 
ett glädjebud till er och för att era hjärtan 

endast från Allah, den Mäktige, den Vise.
detta Löftet om stridsänglarna och deras antal. 
den Mäktige Som genom de troendes händer lät Sin 
vedergällning drabba dem som förnekade Honom. 
den Vise Som så länge de troende hörsammar Hans 
bud och visar tålamod planerar för deras seger över 
de otrogna. (T)

127. Därmed kapar Han av ett stycke av 
dem som förnekar [sanningen] eller drar 
skam över dem så att de återvänder som 

kapar Han av Allah gav de troende seger i slaget 
vid Badr där en del av avgudadyrkarnas ledande 

 
Han Sig mot dem i förlåtelse eller straffar 
dem för att de sannerligen är orättfärdiga.
förlåtelse Genom att skona dem från otro och 
vägleda dem till Islam. (K)

den Han vill och Han straffar den Han vill. 
Allah är förlåtande, benådande.

130. Ni som har antagit tron! Livnär er inte 
på ocker i mångdubblade mängder, utan 
frukta Allah så att ni kan bli framgångsrika.
ocker mångdubblade mängder 
I det förislamiska Arabien var det vanligt att 
långivare och låntagare kom överens om en 
dubbel ökning av skulden för varje år som gick. 
I Islam blev såväl denna som andra former av 
ocker förbjudna. (T)

131. Och frukta Elden som har förberetts 
för de otrogna.
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skall ni ges nåd.

133. Skynda er mot förlåtelse från er 
Herre och ett paradis lika vidsträckt som 

för de gudfruktiga,

134. Som skänker i tider av välgång såväl 
som i tider av lidande och lägger band 
på sin ilska och har överseende med 
människor. Allah älskar dem som gör  

135. De som, om de begår en skamlös 
handling eller gör orätt mot sig själva, 
minns Allah och ber om förlåtelse för 

sitt handlande mot bättre vetande.
gör orätt mot sig själva Genom att begå en av Allah 
förbjuden handling som hos Honom gör dem till 
föremål för bestraffning. (T) 

136. Dessas lön skall vara förlåtelse från 

underbar belöning för de arbetsamma.

137. Före er tid har liknande skeenden 
ägt rum. Färdas därför på jorden och se 
hur slutet blev för dem som vägrade tro.
liknande skeenden Där de otrogna stundom 
gavs överläget, för att sedan förgöras vid den 
tidsgräns som Allah satte för dem. (T)

138. Detta är ett klargörande för 
människorna och en vägledning och  
en förmaning för de gudfruktiga.
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139. Bli inte svaga och sörj inte; det är ni 
som blir de överlägsna om ni verkligen 
är troende.
svaga Tappa inte modet. de överlägsna Som skall 
få den slutliga segern. (T)

lidit liknande skada. Sådana är dagarna 
som Vi låter växla bland människorna för 
att Allah skall ge till känna vilka som tror 

skada I form av stupade och sårade. låter växla 
En dag segrar ni, som i slaget vid Badr, och en 

141. Och för att Allah skall sätta de troende 
på prov och utplåna de otrogna.
prov Genom prövningar renar Allah också de 
troende från synd. (B,K)

142. Eller räknar ni med att träda in i  
paradiset utan att Allah har gett till känna  
vilka som kämpar bland er och gett till 
känna vilka som är de ståndaktiga?

möta den, och nu har ni bevittnat den 
när ni själva såg på.

144. Muhammed är inte mer än ett 
sändebud som föregåtts av tidigare 
sändebud. Om han dör eller blir dödad, 
kommer ni då att vända på klacken? Den 
som vänder på klacken kan aldrig skada 
Allah det ringaste. Men Allah skall belöna 
de tacksamma.
vända på klacken Avfalla från religionen och 
förneka sanningen som profeten Muhammed J 
kallar till. (T)
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145. Ingen människa får dö annat än med 
Allahs tillåtelse och vid en föreskriven 
tidpunkt. Den som önskar lön i denna 
värld skall Vi ge därav, och den som önskar 
lön i nästa liv skall Vi ge därav. Ja, Vi skall 
belöna de tacksamma.

146. Hur många profeter har inte haft 
stora skaror som stred vid deras sida. De 
tappade inte modet när något drabbade 
dem på Allahs väg och de blev inte svaga 
eller gav vika. Allah älskar de ståndaktiga.

147. Deras ord löd inte annat än att de sade: 
”Vår Herre! Förlåt oss våra synder och 
överdriften i vårt handlande och gör oss 
stadiga på foten och låt oss segra över 
dessa otrogna människor.
synder Mindre synder. överdriften Större 
synder. (T)

148. Då gav Allah dem både lön i denna 
värld och den härliga lönen i livet efter 
detta. Allah älskar dem som gör det goda.

149. Ni som har antagit tron! Om ni lyder 
dem som förnekar [sanningen] kommer 
de få er att vända på klacken och då 
återvänder ni som förlorare.

150. Men Allah är er skyddsherre och Han 
är den Bäste av hjälpare.

151. Vi skall kasta skräck i hjärtat på 
dem som förnekar [sanningen] för att 
de vid Allahs sida sätter sådant varom 
Han inte sänt ned något bemyndigande. 
Deras boplats skall bli Elden. Ja, vilken 
usel boning för de orättfärdiga.



12

152. Allah höll sannerligen Sitt löfte till er, 
då ni fällde dem med Hans tillåtelse, till 
dess ni tappade modet och började tvista 
om befallningen och visade olydnad efter 
att Han lät er se det ni älskar. Bland er fanns 
de som önskade denna värld och bland 
er fanns de som önskade livet efter detta. 
Sedan vände Han er bort från dem för att 
sätta er på prov. Men Han hade överseende 
med er. Allah är ynnestfull mot de troende.
Som en förmaning och i Sin nåd låter Allah tidvis  
de troende lida konsekvenserna av sina dåliga  
gärningar i detta liv i stället för i det nästkommande. 
Sitt löfte Om seger över avgudadyrkarna i slaget  

J order. 
befallningen Profeten J hade beordrat en grupp 
bågskyttar att inte lämna sin post på en bergskulle. 
det ni älskar Segern, som tedde sig vunnen innan  
några av skyttarna övergav sin post och gav avguda-
dyrkarnas ryttare läge att attackera muslimerna 
bakifrån. ville ha denna värld De som lämnade 
sin post för att plocka åt sig av krigsbytet. ville ha 
livet efter detta De som lydde Profeten J och 
höll sin post på bergskullen. Han hade överseende 
med er De olydiga skyttarna. Trots att de vållade 
muslimerna förlust lät inte Allah dem utrotas till 
siste man. (T)

 
efter någon och sändebudet ropade efter 
er bakom er. Han (Allah) gengäldade er 
då med bedrövelse på bedrövelse för att  
ni inte skulle känna sorg över det ni gick  
miste om eller det som drabbade er. Allah 
är underkunnig om vad ni gör.
bedrövelse på bedrövelse Avgudadyrkarnas seger  
i striden samt det falska ryktet om att Profeten J 
hade stupat på slagfältet. det ni gick miste om Segern 
och krigsbytet. det som drabbade er Skadade och 
stupade trosbröder. (T)
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154. Sedan sände Han ned över er, efter 
dessa bedrövelser, ett lugn [i form av] 
slummer som lade sig över en del av er. 
Men andra var upptagna av sig själva och 

hedendomens tanke. De sade: ”Vi har ju  
ingenting att säga till om i saken?” Säg: 
”Sannerligen är hela saken upp till Allah.” 
Inom sig döljer de något som de inte visar 
för dig. De säger: ”Om vi hade haft någon-
ting att säga till om i saken skulle vi inte 
ha dödats här!” Säg: ”Även om ni varit kvar 
i era hem skulle de vilkas död stod skriven 
ha begett sig till sina dödsplatser.” Därmed 

Allah är vetande om vad som döljs i bröstet.
en hedendomens tanke Att Allah skulle överge 
Sin profet och låta dem som förnekar Honom få 
övertaget.  Av tvivel 
och hyckleri.  Av 

Hans sändebud. (T) 

155. De av er som vände om den dag 
de två skarorna möttes kunde Satan 
endast få att fela till följd av en del av 
vad de begått. Men Allah har förvisso 
haft överseende med dem. Allah är 
sannerligen förlåtande, fördragsam.
den dag

156. Ni som har antagit tron! Var inte som 
dem som förnekar [sanningen] och säger 
om sina bröder som reste i landet eller 
gick ut i strid: ”Om de hade stannat hos 
oss skulle de inte ha avlidit eller dödats!”, 
så att Allah kan göra det (yttrandet) till 
en grämelse i deras hjärtan. Allah ger liv 
och ger död, och Allah ser vad ni gör.
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157. Vare sig ni dödas för Allahs sak eller 
avlider är förlåtelse från Allah och nåd 
bättre än allt vad de samlar ihop.
Av världsliga ting. (T)

158. Och vare sig ni avlider eller dödas är 
det inför Allah ni skall församlas.

159. Genom nåd från Allah var du mjuk mot 
dem, och om du varit sträng och hård-
hjärtad skulle de helt visst ha skingrats 
och lämnat dig. Ha därför överseende med 
dem och be om förlåtelse för dem och 
rådgör med dem om saken. När du sedan 
fattat ditt beslut skall du sätta din lit till 
Allah. Allah älskar dem som [till Honom] 
sätter sin lit.

160. Om Allah hjälper er kan ingen segra 

då som kan hjälpa er efter det? Ja, endast 
till Allah skall de troende sätta sin lit.

161. En profet skulle aldrig försnilla. Den 
som försnillar skall komma med det han 
försnillat på Uppståndelsens dag. Sedan 
skall varje själ till fullo ersättas för vad hon 
tjänat ihop, och de skall inte tillfogas orätt.

162. Kan den som strävar efter Allahs 
välbehag liknas vid den som ådrar sig 
vrede från Allah och vars boplats skall  
bli helvetet? Vilket uselt färdmål.

163. De är i [olika] grader hos Allah. Allah 
ser vad de gör.
grader Av belöning i paradiset eller straff i 
helvetet. Se även 6:132. (B,K)
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164. Allah visade sannerligen godhet mot 
de troende då Han lät ett sändebud uppstå 
bland dem, ur deras egna led, som reciterar 
Hans verser för dem och renar dem och lär 
dem Boken och visdomen. Ja, innan dess 
befann de sig i klar villfarelse.
ett sändebud Muhammed J. Boken Koranen. 
visdomen Den väg Allah visar de troende genom 
Sitt sändebuds ord och gärning. (T)

165. Och nu när en hemsökelse har 
hemsökt er, fastän ni redan hemsökt [er 

kunde detta ske?” Säg: ”Det har sin rot 
hos er själva.” Allah har sannerligen 
makt över allt.
hemsökelse
troende förlorade sjuttio män.  det dubbla Segern 
i slaget vid Badr där de troende fällde sjuttio 
stridande och tillfångatog sjuttio. (T)

166. Och det som hemsökte er den dag då 
de två skarorna möttes skedde på Allahs 
bud och för att Han skulle ge till känna 
vilka som var [sanna] troende,

167. Och ge till känna vilka som hycklade 
tro. Det sades till dem: ”Kom och strid för 
Allah sak eller försvara er!” De sade: ”Om 
vi visste att det skall bli strid skulle vi 
följa med er.” De stod den dagen otron 
närmare än tron. De säger med sina munnar 

Allah vet bäst vad de döljer,
eller försvara er Inta åtminstone försvars-
positioner eller bidra till militärstyrkans antal 

168. De som sade om sina bröder medan 
de själva stannade kvar: ”Om de hade 
lytt oss skulle de inte ha dödats.” Säg: 
”Håll då döden borta från er själva, om  
ni är sannfärdiga.”



16

169. Och räkna inte dem som dödats för 
Allahs sak som döda. Nej, de är levande 

170. Jublande över vad Allah har gett dem 

att de som stannat bakom dem och ännu 
inte förenats med dem inte behöver känna 
rädsla och inte kommer att sörja.
rädsla För Allahs straff i efterlivet. sörja
de världsliga ting de skall lämna bakom sig när 
deras tid är kommen. (T)

och ynnest från Allah, och i att Allah aldrig 
låter de troendes belöning gå förlorad,

172. De som hörsammade Allah och sände-
budet även efter att de drabbats av skador. 
För de av dem som gjorde gott och visade 

173. De till vilka människorna sade: 
”Människorna har nu samlat sig mot er så 
frukta dem!” Men det ökade endast deras 
tro, och de sade: ”För oss är Allah tillräcklig 
och den underbaraste Protektorn!”
Han som tar sig an att beskydda dem som över-
lämnar sig åt Hans beskydd och sätter all sin lit 
till Honom. (T,K)

174. Och de återvände med välsignelse från 
Allah och ynnest, utan att ha lidit något ont,  
och de strävade efter Allahs välbehag. Ja, 
Allah äger en ofantlig ynnest.

175. Det där var endast Satan som 
skrämmer [med] sina medhjälpare, men 
frukta inte dem utan frukta Mig om ni  
är troende.
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176. Låt dig inte bedrövas av dem som 
skyndar mot otro. De kan aldrig skada 
Allah det ringaste. Vad Allah vill är att 
inte låta dem få någon andel i livet efter 
detta. Men de skall få ett svårt straff. 
andel Av den goda belöningen. (T)

177. De som byter till sig otron mot tron 
kan aldrig skada Allah det ringaste. De 
skall få ett smärtsamt straff.

178. De som förnekar [sanningen] skall 
verkligen inte tro att det anstånd Vi ger 
dem är för deras eget bästa. Vi ger dem 
endast anstånd så att de kan tillväxa i 
synd. De skall få ett förnedrande straff.

179. Allah skulle aldrig lämna de troende 

skilja den onde från den gode. Inte heller 
upplyser Allah er om det fördolda, men 
Allah utväljer bland Sina sändebud vem 
Han vill. Därför skall ni tro på Allah och 
Hans sändebud, och om ni tror och visar 
gudsfruktan skall ni få en riklig belöning.
den onde från den gode Allah skiljer hycklarna 
från de sanna och uppriktigt troende genom att 

hycklarna drog sig undan striden. det fördolda 

hjärtan. Ett sändebud kan dock genom uppen-
barelse från Allah få viss kännedom om vad som 
döljer sig i somliga individers inre. (T)

180. De som är giriga med vad Allah 
har skänkt dem av Sin ynnest skall 
verkligen inte tro att det är gott för dem. 
Det är snarare ont för dem. De skall runt 
halsen få bära vad de varit giriga med 
på Uppståndelsens dag. Till Allah hör 
arvet efter himlarna och jorden. Allah är 
underkunnig om vad ni gör.
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181. Allah har hört deras påstående 
som sade: ”Allah är behövande och vi är 
oberoende.” Vi skall nedteckna vad de 
har sagt samt deras (stamfädernas) dråp 
på profeterna utan rätt, och Vi skall säga: 
”Smaka helvetesbrandens straff!”

182. Så skall ske för det era händer har 
uträttat, och [för] att Allah aldrig gör 
orätt mot Sina tjänare.
händer har uträttat Stora synder begås ofta med 
händerna, därav det arabiska uttrycket. Det omfattar 
dock all form av synd oavsett hur den begås. (T)

183. [Han har också hört] dem som sade: 
”Allah har anförtrott oss att inte tro på 
något sändebud förrän denne skaffar 
oss en offergåva som elden förtär.” Säg: 
”Sändebud har redan kommit till er före 
mig med klara bevis och med det ni 
nämner. Varför dödade ni dem då, om  
ni är sannfärdiga?”
elden förtär I äldre tid var tecknet på att en 
offergåva från judarna hade godtagits av Allah 
att den brändes upp av en eld från himlen. (T)

184. Och om de kallar dig lögnare, har 
profeter före dig kallats lögnare när de 
kom med klara bevis och skrifter och 
Boken fylld av ljus.
Boken Omfattar både Toran och Evangeliet. (T)

185. Varje själ skall smaka döden. Och ni 
skall sannerligen få era belöningar i fullt 
mått på Uppståndelsens dag. Den som 
avlägsnas från Elden och förs in i paradiset 
har förvisso segrat. Det jordiska livet är  
inte annat än en bedräglig njutning.

186. Ni skall helt visst sättas på prov 
genom era tillgångar och er själva, och 
ni skall från dem som gavs Boken före er 
och från dem som dyrkar avgudar få höra 
många skymfer. Men om ni visar tålamod 
och gudsfruktan hör det förvisso till de 
starkaste av egenskaper.
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187. Och [minns] då Allah slöt fördraget 
med dem som gavs Boken: ”Ni skall till 
fullo klargöra detta för människorna och 
inte dölja det.” Men de kastade det bakom 
ryggen och bytte bort det mot ett ynkligt 
värde. Ja, vilket uselt byte de gjorde. 
Boken Omfattar både Toran och Evangeliet. 
klargöra detta Beskrivningen i Toran och 
Evangeliet om Muhammed J och att han är Allahs 
sändebud som skall komma med sanningen. (T)

188. Inte skall du tro att de som gläds åt vad  
de har åstadkommit och älskar att prisas 

 
du tro att de uppnått räddning från straffet.  
Nej, de skall få ett smärtsamt straff.

189. Till Allah hör herraväldet över him-
larna och jorden. Allah har makt över allt.

190. I skapelsen av himlarna och jorden 

sannerligen tecken för dem som har 
förstånd,

191. De som minns Allah stående, sittande 

över skapelsen i himlarna och jorden: ”Vår 
Herre! Du har inte skapat detta förgäves 

Eldens straff.
 Allah är upphöjd och fri från 

att göra något utan mål och mening. (T)

192. Vår Herre! Den Du låter hamna i Elden 
har Du sannerligen belagt med skam, och 
de orättfärdiga har inga hjälpare.
Mot Allahs straff. (T)

193. Vår Herre! Vi har hört en utropare 
kalla till tron med [budet]: ’Tro på er 
Herre!’ och vi har trott. Vår Herre! Förlåt 
oss därför våra synder och utplåna från 
oss våra onda gärningar och låt oss dö 
med de fromma.



20

194. Vår Herre! Ge oss vad Du har lovat 
oss genom Dina sändebud och belägg oss 
inte med skam på Uppståndelsens dag. 
Du bryter aldrig ett löfte.”

195. Då bönhörde deras Herre dem: ”Jag 
skall inte låta arbetet från någon arbetare 
bland er gå förlorat, vare sig man eller 

som utvandrade och fördrevs från sina 
hem och led skada för Min sak och stred 
och stupade, Jag skall helt utplåna från 
dem deras onda gärningar och låta dem 

 

hos Sig den härligaste belöningen.
den ene av er som den andre Hos Allah behandlas 
alla jämlikt, man som kvinna, och alla skall få sin 
utlovade belöning. (T,K)

196. Låt dig inte förledas av hur de som för-
nekar [sanningen] far fram genom landen.

197. En kort njutning, sedan blir deras 
boplats helvetet. Ja, vilken usel bädd.

198. Men de som fruktar sin Herre skall 

bättre för de fromma.

som tror på Allah och på det som sänts ned 
till er och på det som sänts ned till dem; [de 
är] ödmjuka inför Allah. De byter inte bort 
Allahs tecken mot ett ynkligt värde. Dessa 
skall få sin belöning hos sin Herre. Allah är 
sannerligen snabb att kalla till räkenskap.
Versen åsyftar varje jude eller kristen som 
bekänner Islam. (T)

200. Ni som har antagit tron! Ha tålamod, 
var uthålliga, visa härdighet och frukta 
Allah så att ni kan bli framgångsrika.
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Sura 4 Kvinnorna  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Människor! Frukta er Herre som har 
skapat er av en enda varelse och av denna 
har skapat dess make, och från dessa två 
har utspridit otaliga män och kvinnor. Ja, 
frukta Allah vid Vem ni vädjar till varandra, 
och [frukta att bryta] släktskapsbanden. 
Allah vakar ständigt över er.
varelse Adam dess make
utspridit Låtit människan föröka sig och sprida 
sig till olika platser på jorden i olika etniciteter 
och med varierande egenskaper, hudfärger och 
språk – för att slutligen återvända till sin skapare 
inför Domedagen. (K)

2. Ge de faderlösa deras tillgångar och byt 
inte till er det usliga mot det goda. Och  
förbruka inte deras tillgångar i anslutning 

en stor försyndelse.
Ge När de faderlösa barn ni fostrar har vuxit upp 
och mognat. det usliga mot det goda Genom att 
använda det som förbjudits er av de faderlösas 
tillgångar i stället för det tillåtna av era egna, eller 
genom att nyttja det goda av deras tillgångar och 
ge dem det usliga av era. (T,B,K) förbruka inte 
När denna vers uppenbarades började foster-
föräldrar separera den faderlöses tillgångar helt 
från sina egna. De beklagade sig sedan över detta 
hos Profeten J varpå Allah uppenbarade vers 
2:220 och tillät delad förbrukning så länge det 
sker med gudsfruktan och måtta. (T)
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3. Om ni fruktar att ni inte kan vara 
rättrådiga mot de faderlösa [kvinnorna], 
gift er då med dem som är tillåtna för er 

fyra; men om ni fruktar att ni inte kan 

[vänd er till] dem som er högra hand 
besitter. Det är lämpligast så att ni inte 
handlar orättfärdigt.
rättrådiga Avser man gifta sig med en faderlös 
kvinna måste man kunna skänka henne den 
brudgåva hon förtjänar och som man hade skänkt 
andra kvinnor. Se även 4:127. dem som er högra 
hand besitter På arabiska åsyftar frasen slavinnor 
som man äger. (B) Islams lärda fäster uppmärksam-
heten på att när Koranen uppenbarades var slaveri 
en del av vardagen och samhällsekonomin i världen. 
Koranen införde regler till slavens fördel och banade 
samtidigt väg för att slaveri skulle kunna upphöra. 
Slavens rätt att behandlas lika gott som en förälder, 
nära släkting eller annan fri människa (se 4:36) 
inskärptes lika tydligt som det goda och förtjänst-
fulla i att frige och friköpa slavar (se 2:177, 5:89, 
9:60, 58:3 och 90:13). Då slaveri i praktiken inte 
längre existerar är verser förknippade med det 
inte tillämpliga och någon individuell analog 

4. Ni skall ge kvinnorna deras brudgåvor, 
[det är] en förpliktelse. Men om de god-
villigt efterskänker till er något därav 
får ni nyttja det i lugn och ro.

5. Ge inte de omdömeslösa era tillgångar 
som Allah har tillgängliggjort för ert uppe-
hälle, utan försörj dem därav och klä dem 
och tala till dem med vänliga ord.
Uppmana dem att handla ansvarsfullt och klargör 
för dem att deras tillgångar är deras att förfoga 
över när de blivit omdömesgilla. de omdömeslösa 

 
sina egna intressen. Här innefattas unga såväl som 
gamla, män såväl som kvinnor. era tillgångar  
I sammanhanget inkluderar frasen även de 
omdömeslösas tillgångar som ni förvaltar. (T)
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6. Och sätt de faderlösa på prov tills de har 
 

dem omdömesgilla skall ni överlämna deras 
tillgångar till dem. Nyttja dem inte slös-
aktigt och förhastat innan de växer upp. 
Den som är förmögen skall avstå, och den  
som är behövande får nyttja [dem] med  
måtta. När ni sedan överlämnar deras till-
gångar till dem skall ni låta det bevittnas. 
Och tillräcklig är Allah som rannsakare.
bevittnas För att intyga att dessa nu giftasvuxna 
faderlösa har tilldelats hela sin av fostraren för-
valtade egendom. (T)

7. Män skall få en andel av det som efter-
lämnas av föräldrar och nära anhöriga; 
och kvinnor skall få en andel av det som 
efterlämnas av föräldrar och nära anhöriga, 

förpliktigad andel.
Fram tills denna vers uppenbarades hade arv i det 
förislamiska Arabien i allmänhet endast skiftats 
till stridskapabla män medan kvinnor och barn 

barades kort efter i vers 11. (B)

8. När släktingar, faderlösa och behövande 
närvarar vid uppdelning av arvet skall ni 
skänka dem därav och tala till dem med 
vänliga ord.
släktingar Som är fattiga och inte hör till arvingarna 
i vers 11. uppdelning När större tillgångar fördelas. 
skänka dem därav I välgörenhet ge dessa individer 
en rimlig del av arvet för att göra dem tillfreds och 
täcka deras behov. (B,K)

9. Och rädas bör de som, om de själva 
lämnade efter sig svaga ättlingar, skulle 
känna oro för dem. Ja, de bör frukta 
Allah och föra ett uppriktigt tal.
De som närvarar är ålagda att uppmana den 
döende att testamentera rättvist och måttligt. 
De får inte försöka övertala testamenteraren 
att skänka merparten av sin kvarlåtenskap till 
andra än sina behövande arvingar. (T,B) 
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10. De som slukar de faderlösas tillgångar 
orättfärdigt, de slukar endast eld i sina 

11. Allah ålägger er [följande] gällande 
era barn. En son får samma arvslott som 
två döttrar. Men är de [endast] kvinnor 

 
tredjedelar av vad han (den avlidne) efter-
lämnat. Är hon (arvingen) ett endabarn 
får hon hälften. Föräldrarna får var för 
sig en sjättedel av vad han efterlämnat 
om han har barn. Har han inga barn och  
han ärvs av sina föräldrar får hans moder 
en tredjedel. Men har han syskon får hans 
moder en sjättedel, efter [avdrag för] 
testamentsgåvor som han testamenterar 
eller skulder. Vad era fäder och era söner  
beträffar vet ni inte vilka av dem som är  
er mest till gagn. [Detta är] en förpliktelse 
från Allah. Allah är evigt vetande, vis.
Vetande om Sina tjänare och deras behov; vis i de 
lagar Han stiftar för dem. (K) testamentsgåvor 
Vilka enligt befallning från Profeten J inte får 
överskrida en tredjedel av kvarlåtenskapen och 
skall, efter betalning av skulder, dras av före 
arvsdelningen. gagn I detta liv och i nästa. (T)
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12. Och ni får hälften av vad era hustrur  
efterlämnar om de inte har barn. Har de  

lämnar, efter [avdrag för] testamentsgåvor 
som de testamenterar eller skulder. Och  

 
efterlämnar om ni inte har barn. Har ni  
barn får de en åttondel av vad ni efter-
lämnar, efter [avdrag för] testamentsgåvor 
som ni testamenterar eller skulder. Om 
en man eller kvinna utan varken barn 
eller föräldrar efterlämnar arv och har 
en bror eller en syster, får de var för sig 

dela på en tredjedel, efter [avdrag för] 
testamentsgåvor som testamenteras 

[Detta är] en order från Allah. Allah är 
vetande, fördragsam.
bror eller syster Halvbror eller halvsyster från  
moderns sida. en tredjedel Vilken syskonen för-
delar lika oavsett kön. vålla skada Testamenteraren 
får aldrig skada sina arvingar genom att minska 
eller öka någons andel bortom de gränser som 
Allah har satt. (T,K)

13. Detta är Allahs gränser. De som lyder 
Allah och Hans sändebud skall Han låta 

segern.

14. Men den som visar olydnad mot Allah 
och Hans sändebud och överskrider Hans 

blir han däri. Ja, han får ett förnedrande 
straff.
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15. Sådana som gör sig skyldiga till otukt, 
av era kvinnor, mot dem skall ni kunna 

avlägger vittnesmål skall ni kvarhålla 
dem (kvinnorna) i husen tills döden tar 
dem eller tills Allah ger dem en utväg.
Versen tilltalar makthavare. (B) Påföljderna i 
denna och följande vers gällde under tidig Islam. 
Den utväg som Allah gav var att respektive påföljd 
senare upphävdes och ersattes, något det råder 
enighet om bland skriftlärda. era kvinnor Som 
är eller har varit gifta. (T) 

16. Och de två av er som gör sig skyldiga 
till det (otukt) skall ni vålla obehag. Men 
om de vänder sig [till Allah] i ånger och 
bättrar sig skall ni lämna dem i fred. Allah 
godtar alltid ånger och är benådande.
de två av er Man och kvinna, som tillsammans 
begår otukt och aldrig förr varit gifta, vare sig med 
varandra eller med någon annan. vålla obehag 
Det är oklart vilken typ av obehag som under 
tidig Islam åsyftades här och det är också mindre 
väsentligt då påföljden är upphävd av 24:2. (T)

17. Ångern godtar Allah endast från dem 
som gör det onda av oförstånd och sedan 
vänder sig [till Allah] i ånger inom kort. 
Ja, dessas ånger godtar Allah. Allah är 
evigt vetande, vis.
oförstånd Varje synd begås av oförstånd, oavsett 
om den är avsiktlig eller oavsiktlig. (B) inom kort 
Innan dödsstunden. Människans liv innan döden, 
oavsett längd, betraktas som kort. (T,K)

18. Men ångern godtas inte från dem som 
gör onda gärningar ända tills döden når 
någon av dem och han säger: ”Jag har 
ångrat mig nu!”, och inte heller från dem 
som dör när de är otrogna. För dessa har 
Vi förberett ett smärtsamt straff.
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19. Ni som har antagit tron! Det är inte 
tillåtet för er att ärva hustrur mot deras 
vilja. Och hindra dem inte [deras rätt] för 
att kunna komma över något av vad ni 
har skänkt dem, utom om de begår en 
uppenbar oanständighet. Ni skall leva 
med dem i godhet. Om ni ogillar dem kan 
det hända att ni ogillar något ur vilket 
Allah frambringar mycket gott.
Som att känslorna med tid och tålamod kommer 
tillbaka och makarna får barn som blir en källa 
till godhet för dem i såväl denna värld som i livet  
efter detta. (K) ärva hustrur I förislamisk tid  
ägde den avlidnes anhöriga rätt till hans hustru. 
Antingen gifte sig någon av dem med henne, eller  
giftes hon bort till en främmande man som de 
valde, eller hindrade de henne från att gifta om  
sig då de ansågs ha större rätt till henne än hennes 
egen familj. hindra dem Här tilltalas äkta män 
och förbjuds att vålla hustrun obehag och utöva 
påtryckningar i nämnt syfte. vad ni har skänkt 
Brudgåvan. uppenbar oanständighet Omfattar 
såväl otukt som trotsighet och kränkningar mot 
maken. i godhet Ge dem alla deras rättigheter 
över er. (T) Tala till dem med goda ord och försköna 
både ert utseende och era handlingar så mycket 
ni kan, precis som ni önskar detsamma från dem 
(se 2:228). Profeten J sade: ”Bäste man är han 
som är godast mot sin hustru.” Profeten var mild, 
behaglig och brukade underhålla sin familj. Han 

le. Han brukade äta tillsammans med familjen 
om kvällarna och umgås med dem innan läggdags. 
Se även 33:21. (K)

20. Om ni önskar ta en [ny] hustru i en 
[nuvarande] hustrus ställe och ni till den  
ena (nuvarande) av dem gett en större 
summa pengar, får ni inte ta tillbaka något 
därav. Skulle ni ta tillbaka det orättmätigt 
och i klar synd?
större summa pengar I brudgåva. (T)
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21. Och hur kan ni ta tillbaka det när ni  
varit intima med varandra och de 
(hustrurna) mottagit från er ett starkt 
bindande fördrag?

namn, och äktenskapslöftet om att behandla 
hustrun väl. varit intima Haft samlag. (T,B,K)

22. Ni får inte gifta er med de kvinnor som 
era fäder varit gifta med, utöver det som  
föregått. Det var sannerligen en skändlig-
het, något förhatligt och en ond väg. 
Förbudet är ovillkorligt och råder så fort faderns 
äktenskapskontrakt med hustrun ägt giltighet. 
föregått I förislamisk tid. (T)

23. Förbjudna för er [i äktenskap] är era  
mödrar, era döttrar, era systrar, era fastrar, 
era mostrar, brorsdöttrar och syster-
döttrar, era fostermödrar som gett er di, 
era disystrar, era hustrurs mödrar, era 
styvdöttrar som står under er fostran 
[födda] av era hustrur som ni fullbordat 

inte äktenskapet med dem drabbar er 

är av ert eget blod; och [förbjudet är] att 
ni är [gifta] med två systrar samtidigt, 
utöver det som föregått. Allah är evigt 
förlåtande, benådande.
Han förlåter Sina tjänare som vänder sig till Honom 
i ånger över sina synder, och Han har i Sin nåd inte 
ålagt dem förpliktelser som de inte har förmåga 
att verkställa. (T) mödrar Inkl. mormödrar och  
högre. döttrar Inkl. dotterdöttrar och lägre.  
systrar Inkl. halvsystrar. fastrar Inkl. farfastrar 
och högre. mostrar Inkl. mormostrar och högre.  
brorsdöttrar och systerdöttrar Inkl. hel- och 
halvsyskons döttrar och lägre. som gett er di 
Profeten J har förklarat att amning orsakar 
samma äktenskapsförbud som blodsband gör. 
För att detta skall gälla krävs att amning skett 
under barnets två första år (se 2:233) och att 
barnet i ansenlig mängd ammats vid minst fem
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tillfällen. hustrurs mödrar Inkl. mormödrar och 
högre, vare sig biologiska eller genom di. Förbudet 
är ovillkorligt och råder så fort äktenskapskontrakt 
med hustrun ägt giltighet. (B) under er fostran 
Flertalet skriftlärda håller att frasen skildrar det 
vanligaste förhållandet, men att styvdottern är 
förbjuden i äktenskap oavsett om hon uppfostras 
hos sin mors man eller inte. (K) fullbordat 
äktenskapet med Haft samlag med, varpå även 
hustruns dotterdöttrar och lägre – vare sig 
biologiska eller genom di – förbjuds i äktenskap. 
ingen skuld På villkor att mannen skiljer sig från 
hustrun innan samlag förevarit är hustruns 
dotter tillåten för honom i äktenskap. fruar till 
era söner Inkl. fruar till sonsöner och lägre, vare 
sig biologiska eller genom di. Förbudet är ovillkorligt 
och råder så fort äktenskapskontrakt mellan son 
och fru ägt giltighet. eget blod Till skillnad från en 
fostersons tidigare fru. två systrar samtidigt Vare 
sig hel-, halv- eller disystrar. Profeten J förbjöd 
likaså månggifte med en kvinna och hennes moster 
eller faster. det som föregått I förislamisk tid. (B)
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Sura 78 Nyheten  
(an-Naba)

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Om vad frågar de varandra?

2. Om den stora nyheten,

3. Som de är oeniga om.

4. Nej, de skall få veta!

5. Igen! Nej, de skall få veta!

Domedagen har förberett för dem som förnekar 

6. Har Vi inte gjort jorden till en bädd,

7. Och bergen som pålar?

8. Och Vi har skapat er i par.

9. Och Vi har gjort er sömn för 
avkoppling.

10. Och Vi har gjort natten som ett täcke.

11. Och Vi har gjort dagen för [ert] 
levebröd.

12. Och Vi har byggt upp sju kraftiga ting 
ovanför er.
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13. Och Vi har gjort en ljust glödande lampa.

14. Och Vi har sänt ned från regnmolnen 

15. För att med det frambringa 
sädeskorn och växtlighet,

16. Och tätbevuxna trädgårdar.

17. Avgörandets dag är förvisso en 
fastställd tidpunkt.

18. [Det är] den Dag då det blåses i basunen 
och ni kommer fram i stora mängder,

19. Och himlen öppnas och blir till portar,

20. Och bergen försvinner och blir som 
en synvilla.

21. Helvetet ligger förvisso i bakhåll.

22. [Det blir] ett tillhåll för överträdarna.

23. Där kommer de att vistas i evigheter.

24. De får där varken njuta någon svalka 
eller dryck,

25. Annat än skållhett vatten och iskallt var,
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26. En passande belöning.

27. De väntade sig inte någon räkenskap,

28. Och de vägrade envist att tro på Våra 
tecken.

29. Men allting har Vi medräknat i skrift,

30. Så smaka nu, för Vi kommer inte att 
utöka något för er annat än straffet!

31. De gudfruktiga skall förvisso få seger,
 

32. Parker och vindruvor,

33. Och jämngamla jungfrur,

34. Och en bägare fylld till brädden.

35. Där skall de varken höra meningslöst 
tal eller anklagelser för lögn.

36. En belöning från din Herre och en 
gåva som räcker till,

37. [Från] Herren över himlarna och 

den Nåderike! De förmår inte tilltala 
Honom,
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Sura 78 Nyheten (an-Naba)

änglarna ställer upp sig i rader. Ingen 
talar då förutom den som den Nåderike 
tillåter, och denne säger det som är rätt.

39. Detta är den sanna dagen. Låt därför 
den som vill, ta en väg som leder tillbaka 
till hans Herre.

40. Vi har förvisso varnat er för ett nära 
straff den Dag då varje man får se allt 
hans händer har uträttat och den otrogne 
säger: ”Ack, om jag bara vore jord!”



Sura 79 De som sliter ut  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Vid dem som sliter ut bryskt,

Muhammed J

2. Och [vid] dem som drar ut varsamt,
 

3. Och [vid] simmarna som simmar fram,

4. Som löpare i ett lopp,

5. Och [vid] dem som utför befallningar!

6. Den Dag då skakaren skall skaka, 
Den första blåsningen i basunen som kommer att 

7. Följd av den nästkommande,
Den andra blåsningen i basunen som inleder 

8. Hjärtan skall den Dagen bulta,

9. Deras blickar skall vara sänkta.

10. De (förnekarna) säger: ”Skall vi 
verkligen återställas i vårt ursprungliga 
skick,
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11. Efter att vi blivit förmultnade ben?”

12. De säger: ”Det kommer i så fall att 
vara en återkomst med förlust!”

13. Men det blir inte mer än ett enda tjut,

jordytan.

15. Har berättelsen om Moses nått dig?

16. Då hans Herre ropade till honom i 

17. ”Bege dig till Farao – han har 
sannerligen gått för långt!

18. Och säg: ’Är du villig att rena dig,

19. Och att jag leder dig till din Herre så 
att du kan frukta [Honom]?’”

20. Sedan visade han honom det största 
tecknet,
Moses visade Farao sin stav som förvandlades 

21. Men han vägrade tro och lydde inte.

22. Sedan vände han [Moses] ryggen och 
fortsatte sträva,

23. Och samlade [sitt folk] varpå han 
ropade,

24. Och sade: ”Jag är er herre, den högste!”
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25. Då straffade Allah honom som ett 
varnande exempel i både nästa liv och i 
detta första.

för den som fruktar.

27. Är ni en svårare skapelse eller 
himlen? Han har byggt upp den.

28. Han har rest dess valv och fulländat den;

29. Han har mörklagt dess nätter och 
frambringat dess dagsljus;

30. Och jorden, efter detta, har Han brett ut.

31. Han har frambringat ur den (jorden) 
dess vatten och dess betesväxter.

32. Och bergen har Han satt fast.

33. [Allt detta] till nytta för er och er 
boskap.

34. Men när det största överväldigandet 
kommer,

35. Den Dagen skall människan minnas 
allt hon strävade mot,

36. Och den Djupa elden skall tydliggöras 
för alla att se.

37. Och för den som överträdde,
Sin Herres bud och visade olydnad och  

38. Och föredrog det jordiska livet,
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39. Blir den Djupa elden en boplats.

40. Men för den som fruktade att stå 
inför sin Herre och hindrade själen från 
den onda lusten,

41. Blir paradiset en boplats.

42. De frågar dig (Muhammed J) om 
Stunden – när är dess tid inne?

 Då de döda skall återuppstå ur sina 

43. Hur skulle du kunna yttra dig om den?

44. [Endast] till din Herre hör 
[kunskapen om] dess slutgiltighet.

45. Du är bara en varnare till dem som 
fruktar den.

46. Den Dag då de får se den skall det 
verka som om de inte hade vistats mer 
än en kväll eller en förmiddag.
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Sura 80 Han rynkade pannan  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Han rynkade pannan och vände sig bort,
J

2. För att den blinde kom till honom.

J medan han var upptagen 

3. Men vad vet du? – kanske blir han renad,
 

4. Eller blir han påmind så att 
påminnelsen gagnar honom.

5. Men den som anser sig vara oberoende,
Som på grund av sin rikedom anser sig vara  

6. Honom uppmärksammar du.

7. Men det är inte din sak om han inte blir 
renad.

8. Men han som har kommit till dig 
skyndande,

9. Och känner ängslan,

10. Från honom låter du dig distraheras.

11. Nej! Den är förvisso en påminnelse.

12. Låt därför den som vill minnas den.
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14. Upphöjda och renade,

15. [Burna] i budbärares händer,

16. Hedrade och plikttrogna.

17. Fördömd är människan, otrogen som 
hon är!

 

18. Av vad har Han skapat henne?

19. Av en sädesdroppe har Han skapat 
henne och sedan anpassat henne.

20. Sedan gör Han vägen lätt för henne.
Klargör för henne både den sanna och den fel-

21. Sedan låter Han henne dö och begravas.

22. Sedan, när Han vill, skall Han 
återuppliva henne.

23. Nej, hon har inte uträttat vad Han 
befallt henne.

24. Så låt människan se på sin föda,

25. [Och] hur Vi låter vattnet ösa ned i 
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26. Därefter spräcker Vi jorden i sprickor.

27. Vi låter sedan sädeskorn växa däri,

28. Och druvor och frisk grönska, 

29. Och oliver och palmer,

30. Och parker med lummiga träd,

31. Och frukter och foderväxter,

32. [Allt detta] till nytta för er och er boskap.

33. Men när det dövande tjutet kommer,

bror, 

35. Och sin moder och sin fader,

36. Och sin hustru och sina barn.

37. Ja, var och en av dem har den Dagen 
nog av eget bekymmer.

38. [Vissa] ansikten skall den Dagen vara 
glänsande, 

39. Skrattande och lyckliga.

40. [Andra] ansikten skall den Dagen 
vara täckta av damm,

41. Skymda av mörker.

42. Det är dessa som är de otrogna, de 
syndfulla.



Sura 81 Hoprullningen  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. När solen rullas ihop,

2. Och när stjärnorna störtar ned,

4. Och när de dräktiga kamelstona överges, 

5. Och när vilddjuren samlas ihop,

eldslågor,
Versen kan på arabiska också tolkas som att  

7. Och när själarna förs samman,

begravdes levande tillfrågas,

9. För vilken synd hon mördades, 

10. Och när skrifterna läggs fram,

11. Och när himlen slits bort,
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13. Och när paradiset förs nära,

14. [Då] skall varje själ få veta vad hon 
fört med sig.

15. Och Jag svär vid de försvinnande 
himlakropparna,

16. Som följer sina banor och döljer sig,

17. Och [vid] natten, när den går mot  
sitt slut,

18. Och [vid] morgonen, när den tar sitt 
första andetag!

19. Den (Koranen) är sannerligen en ädel 
budbärares ord,

Muhammed J

20. En med kraft och plats hos 
Innehavaren av tronen,

21. Åtlydd där, [och] betrodd.

22. Och er landsman (Muhammed J) är 
inte galen.

23. Han såg honom (Gabriel) sannerligen 
mot den klara horisonten.

24. Och med det fördolda är han inte 
återhållsam.
Muhammed J
förkunna Koranen och den uppenbarelse och 

25. Och den (Koranen) är inte en utstött 
satans ord.
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26. Så vart är ni på väg?

från att hörsamma Hans bud? (T)

27. Den är endast en påminnelse till 
världarna,

28. Till den av er som vill leva 
rättfärdigt.

29. Men ni kan inte vilja om inte Allah, 
världarnas Herre, vill.



Sura 82 Rämnandet  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. När himlen rämnar,

2. Och när stjärnorna skingras,

3. Och när haven svämmar över,

4. Och när gravarna töms,

5. [Då] skall varje själ inse vad hon 
förberett och [vad hon] efterlämnat.

6. Du människa! Vad har förlett dig i 
fråga om din Herre, den Givmilde,
Fått dig att trotsa Hans bud och bemöta Honom 

7. Som har skapat dig, format dig och 
anpassat dig?

8. I vilken skepnad Han än ville 
sammanställde Han dig.

9. Nej, men ni vägrar tro på domen.

övervakare.

11. Ädla antecknare,

12. Som vet vad ni gör.

13. De rättrådiga skall hamna i lycksalighet,
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14. Men de syndfulla skall hamna i en  
djup eld.

15. De skall brinna i den på Domedagen.

16. Och därifrån skall de aldrig försvinna.

17. Och vad kan få dig att inse vad 
Domedagen är?

18. Igen, vad kan få dig att inse vad 
Domedagen är?

19. [Det är] den Dag då ingen själ kan 
göra det minsta för en annan själ; och 
beslutet hör den Dagen helt till Allah.

kungadömen och maktpositioner försvinner helt 
och den enda makten vilar den Dagen hos den 
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Sura 83 De som fuskar med mått

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Ett hårt straff skall möta dem som 
fuskar med mått och vikt,

2. Som när de köper i mått från 
människor begär exakta mängder.

3. Men när de själva mäter åt dem eller 
väger åt dem minskar de [mängderna].

4. Tror inte dessa att de skall uppväckas,

5. Inför en mäktig dag,

6. Den Dag då människorna skall stå 
inför världarnas Herre?

9. Ett inpräglat register.

10. Ett hårt straff skall den Dagen möta 
dem som vägrar tro;

11. Dem som vägrar tro på Domedagen.

12. Och ingen vägrar tro på den förutom 
varje syndfull överträdare.

13. När Våra verser reciteras för honom 
säger han: ”Förfädernas gamla sagor!”

14. Nej! Men deras hjärtan har övertäckts 
av allt [ont] de brukade begå.
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15. Nej! De skall sannerligen vara 
skymda den Dagen från sin Herre.
Skymda från att se Honom och från Hans nåd 

16. Sedan skall de brinna i den Djupa 
elden.

17. Sedan skall det sägas: ”Det var detta 
som ni vägrade tro på!”

19. Och vad kan få dig att inse vad 

20. Ett inpräglat register,

21. Som bevittnas av dem som förts nära 
[Allah].

22. De rättrådiga skall sannerligen få 
erfara lycksalighet,

23. På utsmyckade troner där de sitter 
och ser.

24. Du kan märka på deras ansikten 
belåtenhetens sken.

25. De skall få dricka rent förseglat vin,

26. Vars eftersmak bär doften av mysk. Ja, 
om detta bör tävlarna tävla med varandra.
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paradise

28. En källa ur vilken de som förts nära 
[Allah] får dricka.

29. De som framhärdade i synd brukade 
skratta åt dem som hade antagit tron.

30. Och när de gick förbi dem gjorde de 
miner åt varandra.

31. Och när de återvände till sina 
familjer återvände de skämtande.

32. Och när de såg dem sade de: ”Dessa är 
sannerligen vilseledda!”

33. Men de hade inte sänts för att vaka 
över dem.

34. Och denna Dag skrattar istället de 
troende åt de otrogna,

35. På utsmyckade troner där de sitter 
och ser.

36. Har inte de otrogna då belönats för 
vad de brukade göra?



Sura 84 Sprickningen  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. När himlen spricker,

2. Och lyssnar på sin Herre, så som  
den måste.

3. Och när jorden jämnas,

4. Och kastar upp sitt innehåll och 
tömmer sig,

5. Och lyssnar på sin Herre, så som  
den måste.

6. Du människa! Du strävar förvisso 
fram mot din Herre med all strävan och 
du skall möta Honom. 

7. Den som då får ta emot sin bok med sin 
högra hand,

8. Han skall kallas till en lätt räkenskap,

9. Och återvända till sitt folk i glädje.



10. Men den som får ta emot sin bok 
bakom sin rygg,

11. Han skall bönfalla om förintelse,

13. Han befann sig förvisso bland sitt 
folk i glädje.

14. Han trodde förvisso att han aldrig 
skulle återvända.

15. Jo! Hans Herre hade honom ständigt i 
[Sin] sikt.

16. Och Jag svär vid skymningens röda 
efterglans,

17. Och [vid] natten och vad den omsluter,

18. Och [vid] månen när den blir full!

19. Ni skall sannerligen färdas från nivå 
till nivå.

20. Men vad är det med dem, att de  
inte tror?

21. Och när Koranen reciteras för dem faller 
de inte ned med ansiktet mot marken.

22. Istället vägrar de som förnekar 
[sanningen] att tro.



23. Och Allah vet bäst vad de gömmer 
inom sig.

24. Meddela dem därför om ett smärtsamt 
straff,

25. Utom dem som antar tron och gör 
goda gärningar – de skall få en belöning 
utan ände.



Sura 85 De praktfulla stjärnorna

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Vid himlen, med de praktfulla 
stjärnorna,

2. Och [vid] den utlovade Dagen,

3. Och [vid] vittnet och det bevittnade!

4. Fördömda var gropens män,

 

5. [Med] elden full av bränsle,

6. När de var sittande vid den.

7. Ja, de var själva vittnen till vad de 
gjorde mot de troende.

8. Och de hade ingenting emot dem annat 
än att de trodde på Allah, den Mäktige, 
den Lovprisade,

 Han lovprisas för Sin 

9. Som herraväldet över himlarna och 
jorden tillhör. Ja, Allah är vittne till allt. 

10. De som utsätter de troende männen 
och de troende kvinnorna för prövningar 
och sedan inte vänder sig [till Allah] i 
ånger, de skall sannerligen få helvetets 
straff. Ja, de skall få det brinnande straffet.



11. [Men] de som tror och gör goda 
gärningar, de skall sannerligen få 

den stora segern.

12. Din Herres grepp är sannerligen 
kraftfullt.

13. Det är Han som påbörjar och [sedan] 
återställer.

14. Och Han är den Förlåtande, den 
Kärleksfulle,

15. Innehavaren av tronen, den Ärorike,

16. Den som gör vad Han än vill.

17. Har berättelsen nått dig om arméerna,

19. Ja, de som förnekar [sanningen] står 
fast vid sin vägran att tro.

20. Men Allah omringar dem bakifrån.



21. Ja, detta är en ärorik Koran,

22. På en bevarad tavla.



Sura 86 Den som framträder på natten 

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Vid himlen och den som framträder  
på natten!

2. Och vad kan få dig att inse vad den som 
framträder på natten är?

3. Stjärnan med sitt genomträngande ljus.

inte har en ständig övervakare. 

5. Låt människan betrakta vad hon är 
skapad av.

6. Hon är skapad av en framvällande vätska,

7.  Som utgår från [området] mellan 
ryggraden och bröstbenen.

8. Han (Allah) är sannerligen kapabel att 
återföra henne,

9. Den Dag då allt hemligt skall granskas,

10. Och hon varken har någon kraft eller 
hjälpare.

11. Vid himlen, med sitt återkommande 
regn,

12. Och [vid] jorden, med sin klyvning!



13. Den (Koranen) är sannerligen ett 
avgörande tal,

14. Och den är inte något skämt.

15. De smider förvisso en plan.

16. Men Jag smider också en plan,

17. Så ge de otrogna anstånd; ge dem lite 
mer tid.



Sura 87 Den Högste  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

2. Som skapat och sedan format,

3. Och som förutbestämt och sedan väglett,

4. Och som frambringat betesväxterna,

5. Och sedan gör dem vissna och mörka!

6. Vi skall lära dig recitera så att du inte 
glömmer [något],

noggrant Muhammed J Koranen så att den 

7. Utom det Allah vill. Han känner 
förvisso det uppenbara och allt som  
är fördolt.

8. Och Vi skall underlätta [vägen] för dig 
till det lätta.

9. Så påminn – ifall påminnelsen kan  
ge nytta!

10. Den som fruktar [Allah] kommer att 
låta sig förmanas,

11. Men den (påminnelsen) kommer att 
undvikas av den usle,

12. Som skall brinna i den största elden.



13. Sedan skall han varken dö däri eller 
leva.

14. Framgång når den som renar sig,
Den som överger all form av avgudadyrkan och 

15. Och åkallar sin Herres namn och 
förrättar bönen.

16. Men ni föredrar det jordiska livet,

17. Trots att det slutliga [livet] är bättre 
och varaktigare.

18. Detta står sannerligen i de tidigare 
skrifterna,

19. Abrahams och Moses skrifter.
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Sura 88 Den Överväldigande

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Har berättelsen nått dig om den 
Överväldigande?

2. [Vissa] ansikten skall den dagen vara 
förnedrade,

3. Utarbetade och uttröttade.

4. De skall brinna i en het eld.

5. De får dricka ur en skållhet källa.

6. De får ingen mat förutom från en torr, 
taggig växt,

7. Som varken ger näring eller stillar 
hungern.

8. [Andra] ansikten skall den dagen vara 
belåtna,

9. Nöjda med sin strävan,

10. I ett högt beläget paradis.

11. De skall där inte höra ett enda 
meningslöst ord.
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14. Och framlagda koppar,

 

15. Och kuddar placerade i rader,

16. Och mattor som bretts ut.

17. Ser de (otrogna) inte på kamelerna, 
hur de skapats,

18. Och på himlen, hur [högt] den rests,

19. Och på bergen, hur de ställts upp, 

20. Och på jorden, hur den bretts ut?

21. Så påminn [dem]! Du (Muhammed J) 
är endast en påminnare.

22. Du är inte en uppsyningsman över dem.

23. Men den som vänder sig bort och 
förnekar [sanningen],

24. Honom skall Allah straffa med det 
största straffet.

25. Det är förvisso till Oss de skall 
återvända,

26. Sedan är det förvisso Vi som skall 
kalla dem till räkenskap.



Sura 89 Gryningen  
(al-Fajr)

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Vid gryningen,

2. Och [vid] de tio nätterna,

3. Och [vid] det jämna och det udda 
[antalet],

4. Och [vid] natten när den ger sig av!

5. Ligger det [inte] i detta en ed för den 
med förstånd?

6. Har du inte sett hur din Herre gjorde 

7. Iram med pelarna,

8. Vars like aldrig hade skapats i landen?

stenblock i dalen?

10. Och [med] Farao med pålarna?

11. [Alla] dessa begick överträdelser  
i landen,

12. Och spred däri mycket fördärv.
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13. Därför lät din Herre dem utsättas för 
ett pinande straff.

14. Din Herre har ständigt uppsikt.

15. Och vad beträffar människan säger 
hon när hennes Herre prövar henne 
genom att ge henne heder och välstånd: 
”Min Herre har hedrat mig!”

16. Men när Han prövar henne genom 
att begränsa hennes levebröd säger hon: 
”Min Herre har förnedrat mig!”

17. Nej! Ni hedrar ju inte den faderlöse,

18. Och ni uppmanar inte varandra att ge 
mat åt den behövande.

19. Men ni slukar arven helt och hållet,

20. Och ni älskar pengar med en enorm 
kärlek.

21. Nej! När jordskorpan jämnas i stöt 
efter stöt,

22. Och din Herre kommer med änglarna 
i led efter led,

23. Den Dagen skall helvetet föras fram. 
Den Dagen skall människan minnas, men 
vad hjälper det då att hon minns?

24. Hon skall säga: ”Om jag bara hade 
förberett mig inför mitt [nu eviga] liv!”

25. Men den Dagen skall ingen straffa [så 
hårt] som Han straffar,
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26. Och ingen binda [så fast] som Han 
binder.

27. Du själ fylld av ro!

28. Återvänd till din Herre, nöjd och 
tillfreds!

29. Stig nu in bland Mina tjänare!

30. Ja, Stig in i Mitt paradis!



Sura 90 Staden  
(al-Balad)

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Jag svär vid denna stad!

2. Och du (Muhammed J) är fri i denna 
stad.

3. Och [vid] fadern och det han avlat!

4. Vi har förvisso skapat människan till 
[att utstå] påfrestningar.

5. Tror hon att ingen någonsin skall 
kunna få makt över henne?

6. Hon säger [skrytsamt]: ”Jag har 
förbrukat en stor mängd tillgångar!”

7. Tror hon att ingen har sett henne?

8. Har Vi inte gett henne två ögon,

9. Och en tunga och två läppar?

10. Och Vi har visat henne de båda 
huvudvägarna.

11. Men hon ger sig inte in på den branta 
stigen.

12. Och vad kan få dig att inse vad den 
branta stigen är?
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13. [Den är] att befria en slav,

14. Eller ge mat i tider av hungersnöd,

15. Åt en faderlös släkting,

16. Eller en behövande som lider nöd,

17. Samtidigt som man hör till dem som 
antagit tron och uppmanar varandra att 
ha tålamod och uppmanar varandra att 
visa nåd.

18. Dessa är den högra sidans folk.

19. Men de som förnekar Våra tecken, de 
är den vänstra sidans folk.

20. De skall omges av en sluten eld.
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Sura 91 Solen  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Vid solen och dess förmiddagsljus,

2. Och [vid] månen när den följer den,

3. Och [vid] dagen när den synliggör den,

4. Och [vid] natten när den döljer den,

5. Och [vid] himlen och Han som byggt 
upp den,

6. Och [vid] jorden och Han som brett  
ut den,

7. Och [vid] själen (människans) och Han 
som fulländat den,

8. Och ingett den både dess syndighet 
och dess gudfruktighet!

9. Framgångsrik blir han som renar den.

10. Och fördärvad blir han som begraver 
den.

överträdelse,

12. När deras ondskefullaste [man] 
rusade fram.

dem: ”Låt Allahs kamelsto vara och låt 
henne få sin dryck!”
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14. Men de vägrade tro honom och 
slaktade henne, och då förintade deras 
Herre dem för deras synd och gjorde det 
(straffet) lika för alla.

15. Och Han fruktade inte dess följd.
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Sura 92 Natten  
(al-Layl)

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Vid natten, när den döljer, 

2. Och [vid] dagen, när den gör sig synlig,

3. Och [vid] Den som skapat det manliga 
och det kvinnliga könet!

4. Era strävanden är sannerligen olika.

5. Den som ger och är gudfruktig,

6. Och tror på det högsta goda,

7. För honom skall Vi underlätta [vägen] 
till det lätta.

8. Men den som snålar och anser sig vara 
oberoende,

9. Och vägrar tro på det högsta goda,

10. För honom skall Vi underlätta [vägen] 
till det besvärliga.

11. Och hans rikedom kan inte gagna 
honom när han faller.

12. Vägledningen är sannerligen Vår sak.
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13. Och till Oss hör både [ert] nästa liv 
och detta första.

14. Jag har därför varnat er för en vilt 

15. Ingen skall brinna i den förutom  
den usle,

16. Som vägrade tro och vände sig bort.

17. Men den gudfruktige skall föras bort 
från den,

18. Han som ger av sina ägodelar för att 
rena sig själv,

19. Och inte för att en tjänst som någon 
gjort honom skall återgäldas,

20. Utan endast för sin Herres skull,  
den Högste.

21. Och han skall helt visst bli nöjd.

honom i livet efter detta för allt det goda han 



41

Sura 93 Förmiddagen  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Vid förmiddagen,

2. Och [vid] natten, när den stillnar!

3. Din Herre har varken övergett dig 
(Muhammed J) eller avskytt [dig].
Vilket avgudadyrkarna i Mecka påstod 

4. Och nästa liv skall bli bättre för dig än 
detta första.

5. Och din Herre skall ge dig så att du  
blir nöjd.

6. Fann Han dig inte faderlös och gav 
[dig] skydd?

7. Och Han fann dig vilsen och ledde [dig] 
rätt.

 Ovetande om uppenbarelsen och om  

8. Och Han fann dig behövande och 
gjorde [dig] oberoende.

9. Den faderlöse skall du därför inte 
förtrycka,

10. Och den som ber [dig] om något skall 
du inte avvisa,



11. Men om din Herres välsignelse skall 
du berätta!
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Sura 94 Öppnandet  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Har Vi inte öppnat ditt bröst åt dig 
(Muhammed J)?

2. Och Vi har tagit bort från dig din börda,
Förlåtit dig för tidigare synd och för allt som 

3. Som tyngde din rygg.

4. Och Vi har upphöjt ditt namn åt dig.

5. Ja, på varje svårighet följer förvisso 
lättnad,

6. På varje svårighet följer förvisso 
lättnad.

8. Och till din Herre skall du sätta allt hopp.
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Sura 95 Fikonet  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

2. Och [vid] berget Sinai,

3. Och [vid] denna trygga stad!

4. Vi har skapat människan i den bästa 
skapnad,

5. Sedan gör Vi henne till den lägsta av  
de låga,

6. Utom dem som tror och gör goda 
gärningar, för de skall få en belöning 
utan ände.

7. Så vad kan få dig (människa) att 
härefter vägra tro på räkenskapen?

8. Är inte Allah den rättvisaste av 
domare?



Sura 96 Blodklumpen  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Läs i din Herres namn, som har skapat – 

2. Skapat människan av en blodklump!

3. Läs! Din Herre är den Givmildaste, 

4. Som har lärt [hur man skriver] med 
pennan,

5. Lärt människan vad hon inte visste. 

uppenbarade för profeten Muhammed J

6. Nej! Människan går verkligen för 
långt,

7. För hon anser sig vara oberoende.

8. Till din Herre blir förvisso [hennes] 
återkomst.

9. Har du sett han som vill hindra

J

10. En tjänare när han förrättar [sin] 
bön? 

11. Men tänk dig om han (tjänaren) är 
vägledd,

12. Och påbjuder gudsfruktan.
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13. Har du sett hur han vägrar tro och 
vänder sig bort?

J

14. Vet han inte att Allah ser?

15. Nej! Om han inte upphör skall Vi 
gripa honom i pannluggen,

16. En lögnaktig och syndfull pannlugg.

17. Låt honom då kalla på sitt anhang. 

18. Vi skall kalla på straffänglarna. 

19. Nej! Lyd honom inte, utan fall ned 
på ditt ansikte [i bön] och sök dig allt 
närmare [Allah].
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Sura 97 Ödesbestämmelsen  
(al-Qadr)

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Vi har förvisso sänt ned den (Koranen) 
under Ödesbestämmelsens natt.

2. Och vad kan få dig att inse vad 
Ödesbestämmelsens natt är?

för Muhammed J

3. Ödesbestämmelsens natt är bättre än 
tusen månader.

kommer då ned i mängd, på sin Herres 
befallning, med varje beslut. 

5. Den är full av frid ända till gryningens 
framkomst.
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Sura 98 Det klara beviset  
(al-Bayyinah)

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. De som förnekade [sanningen] bland 
Bokens folk och avgudadyrkarna skulle 
inte upphöra förrän det klara beviset 
kom till dem –

 

2. Ett sändebud från Allah som reciterar 
renade texter,

Muhammed J  

3. Som innehåller sanna föreskrifter.

4. Ja, de som gavs Boken blev inte oeniga 
förrän efter det att det klara beviset 
kommit till dem.

J

Muhammed J sedan kom till dem antog en del 

5. Och de blev inte befallda annat än 
att dyrka Allah och utöva sin religion 
endast för Honom, som rättrogna, och 
att förrätta bönen och att betala den 
förpliktade allmosan. Ja, detta är den 
sanna religionen. 

6. De som förnekar [sanningen] bland 
Bokens folk och avgudadyrkarna skall 
hamna i helveteselden där de skall vara 
för evigt. Dessa är de ondaste av varelser.
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7. [Men] de som antar tron och gör 
goda gärningar, dessa är de godaste av 
varelser. 

8. Deras belöning hos sin Herre skall bli 

där de skall leva i all evighet. Allah är nöjd 
med dem och de är nöjda med Honom. 
Detta väntar den som fruktar sin Herre.



Sura 99 Jordskalvet  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. När jorden skälver i sitt [sista] skalv.

2. Och jorden kastar upp sina bördor. 

3. Och människan säger: ”Vad är det med 
den?”

4. Den Dagen skall den berätta vad som 
skett på den, 

5. För så har din Herre ingett den. 

6. Den Dagen skall människorna stiga 
fram i skilda skaror för att få se sina 
gärningar. 

7. Ja, den som gör den minsta myras vikt 
av gott skall se det, 

8. Och den som gör den minsta myras 
vikt av ont skall se det.



Sura 100 De galopperande hästarna 

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Vid de galopperande hästarna som 
frustar,

2. Och skapar gnistor, 

3. Då de rids till anfall på morgonen, 

4. Och virvlar upp moln av damm,

6. Människan är sannerligen djupt 
otacksam mot sin Herre.

7. Och om detta är hon ju själv ett vittne. 

8. Och i sin kärlek till rikedom är hon 
förvisso ivrig.

9. Inser hon inte, när gravarnas innehåll 
slungas ut, 

10. Och allt som dolts i bröstet visas upp,

11. Att deras Herre den Dagen sannerligen 
varit underkunnig om dem.



Sura 101 Det Väldiga slaget  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Det Väldiga slaget!

2. Vad är det Väldiga slaget? 

3. Och vad kan få dig att inse vad det 
Väldiga slaget är? 

4. [Det är] den Dag då människorna skall 

5. Och bergen skall bli som kardad ull. 

6. Den som då har en tung vågskål, 

7. Han skall leva ett lycksaligt liv. 

8. Men den som då har en lätt vågskål, 

kan på arabiska också tolkas som att han störtar 

10. Och vad kan få dig att inse vad den är? 

11. En het eld.



Sura 102 Tävlan i rikedom  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Ni distraheras av tävlan i rikedom, 
Från att lyda er Herre och förbereda er inför 

2. Ända tills ni besöker era gravar.

3. Nej! Ni skall få veta. 

4. Igen, nej! Ni skall få veta.

5. Nej! Om ni bara visste med 
övertygande kunskap.

6. Ni skall sannerligen få skåda den 
Djupa elden. 

7. Igen, ni skall sannerligen få skåda den 
med ögats visshet.

8. Sedan skall ni sannerligen tillfrågas, 
den Dagen, om er välmåga.



Sura 103 Tiden  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Vid tiden!

2. Människan är sannerligen förlorad,

3. Utom de som tror och gör goda 
gärningar och uppmanar varandra att 
hålla fast vid sanningen och uppmanar 
varandra att ha tålamod.



Sura 104 Baktalaren  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Ett hårt straff skall möta varje 

2. Som samlar rikedomar och håller 
räkning på dem. 

3. Han tror att hans rikedomar skall ge 
honom evigt liv. 

4. Nej! Han kommer att slängas in i 
Krossaren.

5. Och vad kan få dig att inse vad 
Krossaren är? 

6. Allahs tända eld, 

7. Som tränger in i [dess invånares] 
hjärtan. 

8. Den skall sannerligen vara sluten 
kring dem,

9. Bland uttänjda pelare.



Sura 105 Elefanten  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Har du inte fått veta hur din Herre 
gjorde med elefantens män? 

som under det år profeten Muhammed J föddes 

2. Lät Han inte deras onda plan gå i stöpet?

3. Och Han sände över dem fåglar i svärmar, 

4. Som överöste dem med stenar av hård 
lera.

5. Och då lät Han dem bli som [rester av] 
uppäten säd.



I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Hur förvånande är inte sedvanan  

Den stam i Mecka som profeten Muhammed J 

2. Deras sedvana att färdas under vinter 
och sommar!
De reste till Jemen på vintern och till Syrien på 

3. Låt dem därför endast dyrka Herren 
till detta hus (Kaba), 

4. Han som ger dem föda i tider av hunger 
och gör dem trygga från fara. 



Sura 107 Den minsta hjälp  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Har du sett han som vägrar tro på 
domen? 

2. För det är han som stöter bort den 
faderlöse,  

3. Och inte uppmanar att ge mat till den 
behövande. 

4. Ett hårt straff skall möta dem som 
förrättar bönen, 

5. Dem som är slarviga med sina böner,

dagliga bönerna eller att inte utföra dem på 

6. Dem som bara vill bli sedda, 

7. Och som vägrar ge den minsta hjälp.



Sura 108 Det rikliga goda  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Vi har sannerligen gett dig det rikliga 

J

2. Be därför till din Herre och slakta. 

3. Det är han som hatar dig som är den 
avskurne. 

J då alla 
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Sura 109 De otrogna 

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Säg: ”Ni otrogna!

2. Jag dyrkar inte det ni dyrkar.

3. Och inte heller dyrkar ni Den jag dyrkar. 

4. Och jag kommer aldrig att dyrka det ni 
har dyrkat. 

5. Och inte heller kommer ni att dyrka 
Den jag dyrkar. 

6. Ni har er religion och jag har min 
religion.”
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Sura 110 Hjälpen  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. När Allahs hjälp kommer tillsammans 
med segern, 

2. Och du ser människorna övergå till 
Allahs religion i mängder,

lovprisningar och be Honom om 
förlåtelse. Han godtar alltid [den 
ångerfulles] ånger.



Sura 111 Det tvinnade repet  
(al-Masad)

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

ja hela han är förstörd!
J farbröder som 

2. Han kan inte gagnas av sin rikedom 
och allt han förvärvat.

3. Han skall brinna i en eld med 
blossande lågor. 

4. Och [likaså] hans hustru, som ständigt 
bär på ved.

J och 

5. Runt sin hals har hon ett tvinnat rep.
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Sura 112 Den rena tron 

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Säg: ”Han är Allah, [och Han är] en. 

2. Allah är den Suveräne. 

3. Inte har Han avlat och inte heller är 
Han avlad,
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Sura 113 Dagbräckningen  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Säg: ”Jag tar skydd hos 
dagbräckningens Herre,

2. Mot ondskan hos det Han skapat,

3. Och mot ondskan hos den mörknande 
[natten] när den faller på,

4. Och mot ondskan hos dem som blåser 
på knutar,

5. Och mot ondskan hos den 
avundsamme när han avundas.”



Sura 114 Människorna  

I Allahs namn,
den Nåderike, den Benådande

1. Säg: ”Jag tar skydd hos människornas 
Herre,

2. Människornas Konung, 

3. Människornas Gud,

4. Mot ondskan hos den viskande 
smitaren,

5. Han som viskar i människornas bröst, 

6. Bland [både] djinnerna och 
människorna.”
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