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Transkription

Arabiska Transkription Uttala 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 bt Svenskt tMotsvarar th i engelskans ”thin”.j Uttalas som j-ljudet i ”Fijiöarna”, dvs. som dj eller som engelskans j i ”jump”.Detta hliknas 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 dMotsvarar 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 kl Svenskt m Svenskt mn Svenskt nh Svenskt hw 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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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 stodDet 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,



4

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. förbittringsammanhållning och gemenskap. (T)



7

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)



11

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.
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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.
hemsökelsetroende 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.”
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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. sörjade 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.
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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) 



24

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)




