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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.
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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)

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)
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