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24. Och [förbjudna är redan] gifta
kvinnor, utom sådana som er högra hand
besitter. [Detta är] Allahs föreskrift för
er. Alla utöver dessa är tillåtna för er att
eftersträva med era tillgångar, såvida ni
är kyska och inte lösaktiga. Och har ni
njutit äktenskaplig samlevnad med dem
skall ni skänka dem deras brudgåvor
som förpliktat. Men ingen skuld drabbar
er för vad ni kommer överens om efter
förpliktelsen. Allah är evigt vetande, vis.
Han vet vad som är bäst för er i fråga om äktenskap 
och i alla era angelägenheter; Han är vis i Sina 
befallningar och förbud och i hur Han härskar 
över Sin skapelse. (T) högra hand besitter Här 
åsyftar begreppet endast ej gravida kvinnor 
som tillfångatagits i krig och förslavats. (B,K) Se 

 utöver dessa De i denna 
och föregående vers föreskrivna kategorier 
kvinnor som är förbjudna i äktenskap. 
lösaktiga Lösa förhållanden är i Islam strikt 
förbjudna, oavsett om det är med muslimer 
eller ickemuslimer, förslavade eller fria. njutit 
äktenskaplig samlevnad Varit gifta och haft 
samlag, varpå hela brudgåvan måste tilldelas 
hustrun. Se även 4:21. efter förpliktelsen Om 
hustrun vill får hon, som angivet i 4:4, överlåta 
hela brudgåvan eller en del av den till sin man. (T,K)
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till att äkta fria troende kvinnor, då 
[tillåts äktenskap] med någon som er 
högra hand besitter bland era troende 
tjänarinnor – Allah känner bäst er tro – den 
ene av er med den andre. Gift er då med 
dem, med deras herrars medgivande, och 
skänk dem deras brudgåvor enligt sed 
såvida de är kyska och inte otuktiga eller 
sådana som tar sig pojkvänner. Om de 
som gifta sedan begår otukt skall de ges 
hälften av det straff som fria kvinnor 
skall ges. Detta (tillåtelsen) är endast 
för dem av er som fruktar påfrestningar. 
Och att ha tålamod är bättre för er. Allah 
är förlåtande, benådande.
den ene av er med den andre Kan tolkas som
”Den frie fattige får under nämnd omständighet 
gifta sig med någon av den rikes troende slavinnor” 
eller ”Ni härstammar från en och samma människa 
(Adam) och är bröder och systrar i tron. Se därför 
inte ned på att gifta er med en slavinna om era 
omständigheter kräver det.” påfrestningar Som 
leder till otukt. (T,B)

26. Allah vill klargöra för er, visa er 
vägarna [som följdes] av dem som levde 
före er och vända Sig i förlåtelse mot er. 
Allah är vetande, vis.
klargöra Vad som är halal och haram (tillåtet och 
förbjudet). vägarna Allahs föreskrifter kring 
äktenskap, vilka genom tiderna har efterlevts  
av troende på Honom och Hans profeter. (K)

27. Ja, Allahs vilja är att vända Sig i förlåtelse 
mot er. Men de som följer sina begär vill att 
ni skall göra en grov avvikelse.
Och helt lämna sanningen. (T)

28. Allah vill underlätta för er; ja, människan 
är skapad svag.
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29. Ni som har antagit tron! Förtär inte 
varandras ägodelar i falskhet, utan endast 
när det rör sig om handel som ömsesidigt 
godtas av er. Och döda inte er själva. Allah 
är evigt benådande mot er.
falskhet Genom ocker, spel om pengar, utpressning, 
stöld, bedrägeri, ohederliga handelskontrakt etc. 
döda inte er själva Ta varken andras eller ert 
eget liv. (B)

30. Den som gör så i överträdelse och 
orättfärdighet, honom skall Vi låta brinna 
i eld. För Allah är detta alltid lätt.

31. Om ni undviker de stora synder ni 
förbjuds skall Vi utplåna era missgärningar 
från er och ge er ett ärofullt inträde.
I paradiset. (T)

32. Eftertrakta inte sådant som Allah har 
gett några av er företräde med framför 
andra – män skall få sin del av vad de 
förtjänat och kvinnor skall få sin del av 
vad de förtjänat – utan be Allah om Hans 
ynnest! Allah är evigt vetande om allt.
Eftertrakta Vilket kan leda till avund och orätt 
mot andra. Var och en bör be Allah om Hans 
goda och samtidigt vara nöjd med den andel 
Allah har beskurit honom eller henne. vad de 
förtjänat Belöning för goda handlingar eller 
straff för onda. (T) 

33. För var och en har Vi förordnat 
arvtagare till vad föräldrar och närmast 
anhöriga efterlämnar. Och dem som era 
eder har bundit [er med], ge dem deras 
del. Allah är evigt vittne till allt.
deras del Av råd, stöd och hjälp. (T)
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34. Män är ansvariga för [sina] hustrur 
på grund av det företräde Allah har gett 
den ene framför den andre och på grund 
av vad de spenderat av sina tillgångar. 
Rättfärdiga kvinnor är således ödmjuka 
och vid frånvaro varsamma så som Allah 
varit varsam [om dem]. Och befarar ni 
illvillighet från dem skall ni [först] förmana 
dem och [om det inte hjälper] avstå från att 
dela säng med dem och [som sista åtgärd] 
slå till dem. Men om de hörsammar er skall 
ni inte söka sak med dem. Allah är evigt 
hög, stor.
Allah är högre och större än allt; en varning till 
män som behandlar hustrun illa. De skall därför 
frukta Honom och inte begå orätt. Allah är hustruns 
beskyddare och kommer till hennes hjälp och 
hämnas henne om de utövar förtryck. (T,K) 
ansvariga Som att maken har ansvar för att 
stödja hustrun i det som åligger henne gentemot 
Allah och gentemot honom själv. företräde Som 
att män måste stå för hustruns försörjning och 
att endast män är ålagda att rycka ut i strid och 
att förrätta sina fem dagliga böner i moskén. 
spenderat av sina tillgångar Stått för brudgåva 
och uppehälle. vid frånvaro varsamma Om sin 
makes egendom, om sin kyskhet och om sina 
förpliktelser gentemot Allah, även under makens 
frånvaro. (T,B) Allah varit varsam Genom att ha 
gett hustrun dessa egenskaper. (T) illvillighet 
Att ideligen kränka, trotsa och nonchalera sin 
make och visa avsky för honom och uppsåtligt 
försumma den äktenskapliga samlevnaden. slå 
till dem Profeten J bar själv aldrig hand på en 
kvinna. Han förbjöd handgriplig tillrättavisning 
mot ansiktet eller på något sätt som lämnar 
blånad och befallde lika starkt mildhet mot 
hustrun. Profetens J tolkningslärde följeslagare 
ibn Abbas rapporteras ha tolkat frasen som ett 
mer symboliskt tillrättavisande med harmlöst 
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35. Om ni befarar [svår] osämja mellan 
dem (man och hustru) skall ni skicka 
en skiljedomare från hans familj och en 
skiljedomare från hennes familj. Om de 
båda (skiljedomarna) vill ställa till rätta 
kommer Allah att skapa samförstånd 
mellan dem. Allah är evigt vetande, 
underkunnig.

36. Dyrka Allah och sätt inte något vid 
Hans sida och var goda mot era föräldrar 
och mot den nära besläktade, de faderlösa, 
de behövande, den besläktade grannen 
och den främmande grannen, vännen vid 
er sida, den vägfarande och dem som er 
högra hand besitter. Allah älskar inte den 
som ständigt är högmodig och skrytsam,
dem som er högra hand besitter 

37. Sådana som är giriga och uppmanar 
människor till girighet och döljer vad Allah 
har gett dem av Sin ynnest. För förnekarna 
har Vi förberett ett förnedrande straff,

38. Och [för] dem som skänker sina 
ägodelar för att synas av människor men 
varken tror på Allah eller på den Yttersta 
dagen. Den vars kamrat är Satan har fått 
en usel kamrat.

39. Vad skulle de förlora på att tro på 
Allah och den Yttersta dagen och skänka 
av det Allah har försörjt dem med? Allah 
har ständigt vetskap om dem.

40. Allah låter inte [någon] lida ens den 
minsta myras vikt av orätt. Och om den 
(vikten) görs i god handling mångdubblar 
Han den och skänker från Sig en riklig 
belöning.
orätt Den som tillfogat någon annan orätt i denna 
värld och undkommit kan aldrig undkomma 
Allahs absoluta rättvisa på Domedagen. (T)
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41. Så hur [skall det gå] när Vi från varje 
samfund för fram ett vittne och för fram 
dig, om dem alla, som vittne?
varje samfund På Domedagen skall varje profet 
få träda fram och vittna om det folk han sändes 
till vad beträffar deras tro och gärningar. om dem 
alla Eftersom Muhammed J sändes till hela 
mänskligheten skall han få vittna om sitt eget 
samfund och om alla människor som levt sedan 
han blev profet. (T,B) Se även 16: 89 och 39:69. (K)

42. Den Dagen skall de som förnekade 
[sanningen] och inte lydde Sändebudet 
önska att de gjordes jämna med marken. 
Och från Allah kan de inte dölja något 
yttrande.
När de otrognas munnar förseglats på Domedagen 
kommer deras kroppsdelar att berätta vad de gjort 
under sina liv på jorden (se 36:65). gjordes jämna 
med marken Blev till jord, till följd av den skräck 
de den dagen upplever (se även 78:40). (T,K)

43. Ni som har antagit tron! Närma er 
inte bönen när ni är berusade utan först 
när ni vet vad ni säger; och inte heller i 

orenhet), såvida ni inte bara har vägen 
förbi, utan först efter att ha tvättat hela 
kroppen. Men om ni är sjuka eller på resa 
eller någon av er kommer från avträdet 
eller ni haft intimt umgänge med era 

er då ren jord och stryk över ert ansikte 
och era händer. Allah är evigt överseende, 
förlåtande.
berusade Detta stycke av versen upphävdes senare 
av 5:90 som utgjorde det slutgiltiga förbudet mot 
berusningsmedel. har vägen förbi Passerar 
igenom moskén. (T) Den större rituella 
orenhet som uppstår vid samlag eller utlösning 
av sädesvätska och som hävs genom föreskriven 

ren jord Från 
bar och plan jordyta. Denna torrtvagning kallas 
tayammum. (T)
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44. Har du inte fäst avseende vid dem 
som fått en del av Boken? De byter till 
sig villfarelse och vill att [också] ni skall 
fara vilse från stigen.
Här och i en rad följande verser åsyftas de judar
som levde i Arabien på Profetens J tid. 
villfarelse Många valde otro framför tro och 
vägrade bekänna Muhammed J som profet 
trots deras kännedom om att han sänts med 
sanningen och beskrivits i deras skrifter. (T)

är Allah som beskyddare och tillräcklig 
är Allah som hjälpare.

 
orden [och tar dem] ur sitt sammanhang. 
De säger: ”Vi hör men vi lyder inte” och ”Hör, 
må du inte höra!” och ”Uppmärksamma 
oss!” – de vränger sina tungor och vill 
smäda religionen. Men om de bara hade 
sagt: ”Vi hör och vi lyder” och ”Hör!” och  
”Ge oss anstånd!” hade det varit bättre för 
dem och rättare. Men Allah har förbannat 
dem för deras förnekelse och därför tror 
de inte annat än lite.
På vad som sänts ned till Muhammed J . 
förvränger 
i Toran. smäda religionen Genom att på beskrivet 
sätt försöka förödmjuka och håna Profeten J. (T)
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har sänt ned som bekräftelse på vad som 

baksidor eller förbannar er så som Vi 
förbannade sabbatsbrytarna. Allahs 
befallning blir alltid verkställd.
baksidor Sätter ansiktet på baksidan av huvudet 

ansiktet inåt så att dragen försvinner och syn 
och hörsel förloras. Denna varning till Arabiens 
judar har tolkats som villkorlig och fullföljdes 
inte eftersom en mängd av dem bekände Islam. 
En annan tolkning är att den skall fullföljas i 
samband med Uppståndelsens dag. (T,K,B)

48. Allah förlåter inte att något sätts vid 
Hans sida, men Han förlåter för mindre än 
detta den Han vill. Den som sätter något 
vid Allahs sida har sannerligen framkallat 
en oerhörd synd.

49. Har du inte fäst avseende vid dem som 
påstår sig vara rena? Nej, Allah renar den 
Han vill, och de skall inte tillfogas ens en 
hårsmån orätt.
rena Från synd, vilket somliga judar hävdade. 
Se 2:111 och 5:18. (T,K) 

50. Se hur de diktar upp lögn om Allah – ja, 
det räcker som en uppenbar synd.

51. Har du inte fäst avseende vid dem som 
fått en del av Boken. De tror på jibt och 

som förnekar [sanningen]: ”De är ledda på  
en bättre väg än dem som har antagit tron!”

Namn på två av Arabiens kända 
avgudar. De utgör ett begrepp för allt som betraktas 
som heligt och sätts vid Allahs sida – vore det en 
sten, människa, djävul, svartkonst, spådom eller 
annat. Genom sin olydnad mot Allah och sin 
vägran att följa Profeten J hängav sig alltså 
Arabiens judar åt samt upphöjde andra än Allah. (T)
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52. Dessa är dem som Allah har förbannat, 
och åt den som Allah förbannar kan du 

53. Eller äger de en del av herraväldet? 
Även då skulle de inte skänka människor 
ens en smula.

54. Eller avundas de [andra] människor 
vad Allah har gett dem av Sin ynnest? Vi 
gav ju Abrahams ätt Boken och visdomen 
och Vi gav dem ett storslaget kungadöme.
människor Profeten J och hans följare.
ynnest Det väntade profetskapet, vilket gavs till 
Muhammed J bland araberna och inte till någon 
av Arabiens judar. Boken De uppenbarelseskrifter 
som gavs till Abraham och sändebuden efter honom 
bland hans ättlingar. visdomen De gudomligt 
inspirerade budskap varje sändebud får i tillägg till 
sin uppenbarelseskrift. kungadöme Salomos. (T)

vänt sig bort från det, men då räcker 

på det Det som sänts ned till Muhammed J och 
omnämns i vers 47. (T)

56. De som förnekar Våra tecken skall 
Vi låta brinna i eld. Var gång deras hud 
tillretts byter Vi ut den mot ny hud så  
de får smaka straffet. Allah är evigt 
mäktig, vis.

57. Men de som antar tron och gör goda 
gärningar skall Vi föra in i paradis genom-

evighet. De skall där få renade makor, och 
Vi skall låta dem svalkas i en ymnig skugga.
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58. Allah befaller er att återlämna allt ni 
anförtrotts till dess rättmätiga ägare 
och att, när ni dömer mellan människor, 

Allah förmanar er med. Allah är evigt 
hörande, seende.
allt ni anförtrotts Omfattar alla förtroenden; 
människa gentemot Allah såväl som människor 
sinsemellan. (T,K)

59. Ni som har antagit tron! Lyd Allah 
och lyd Sändebudet och dem som har 
auktoritet bland er. Och om ni råkar i 
tvist om något, hänskjut det då till Allah 
och Sändebudet om ni verkligen tror på 
Allah och den Yttersta dagen. Detta är 
bäst och [ger] det förmånligaste utfallet.
har auktoritet Profeten J befallde muslimer 
att lyda sina makthavare i allt som inte innebär 
olydnad mot Allah. (T,B,K)

60. Har du inte fäst avseende vid dem som 
påstår att de tror på det som sänts ned till 
dig och det som sänts ned före dig, [hur] de 

de ålagts att förneka sådant? Ja, Satan vill 
leda dem långt i villfarelse.

Här, andra än Allah och Hans sändebud. (T,K)

61. Och när man säger till dem: ”Kom 
till det som Allah har sänt ned och till 
Sändebudet!” kan du se hycklarna vända 
sig bort från dig helt.
De hindrar såväl varandra som andra från att 
besvara kallelsen. (T)

62. Så hur [skall det gå] när någon 
hemsökelse hemsöker dem till följd av vad 
deras egna händer uträttat? Då kommer 
de till dig och svär vid Allah: ”Vi ville inte 
annat än att göra väl och förlika!”
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63. Dessa är de om vilka Allah vet vad 
som vilar i deras hjärtan, låt dem därför 
vara. Men förmana dem och tala till dem 
om dem själva med ett verkningsfullt tal.

64. Vi har inte sänt något sändebud annat 
än för att han skall åtlydas på Allahs bud. 
Och om de bara, när de gjort orätt mot 
sig själva, hade kommit till dig och bett 
Allah om förlåtelse – och Sändebudet 
också bett om förlåtelse för dem – skulle 

och benådar.

65. Nej, vid din Herre! De tror inte förrän 
de låter dig döma i allt som omtvistas 

inre någon invändning mot vad du beslutar 
utan underkastar sig helt.

66. Och om Vi föreskrev för dem: ”Döda 
varandra!” eller ”Överge era hem!” skulle 
de inte göra det, utom ett fåtal av dem. 
Men om de gjorde vad de uppmanades 
till skulle det vara bättre för dem och ge 
[dem] större fasthet.
I tro och handling. (T)

67. Och då skulle Vi ge dem, från Oss Själva, 
en riklig belöning,

68. Och vägleda dem till en rak väg.

69. De som lyder Allah och Sändebudet, 
dessa skall vara tillsammans med dem 
som Allah har välsignat – profeterna, de 
sannfärdiga, trosvittnena och de rätt-
färdiga. Ja, dessa blir ett ljuvligt sällskap.



12

70. Sådan är ynnesten från Allah, och 
tillräcklig är Allah som vetande.
Han vet människans varje handling och skall 
döma henne därefter, och Han vet bäst vem som 
förtjänar Hans vägledning. (T,K)

71. Ni som har antagit tron! Var på er vakt 
och ryck ut i grupperingar eller ryck ut 
samfällt.

dröjer. Om ni möts av ett bakslag säger 
han: ”Allah välsignade mig verkligen då 
jag inte var närvarande bland dem!”
fördröjer Hycklaren, som hindrar sig själv och 
andra från att rycka ut i strid. bakslag Blir 
besegrade och lider förluster i form av sårade 
och stupade. (T,K)

73. Men om ni möts av välgång från Allah 
säger han helt visst, som om det aldrig 
mellan er och honom funnits någon 
bekantskap: ”Om jag ändå hade varit med 
dem, då skulle jag uppnått en enorm seger!”
Genom att erhålla en del av krigsbytet, vilket är 
hycklarens enda intresse när han följer med de 
troende ut i strid. (T)

74. Låt då dem strida för Allahs sak som 
vill sälja det jordiska livet för livet efter 
detta! Den som strider för Allahs sak, 
vare sig han stupar eller segrar, skall Vi 
ge en riklig belöning.

75. Och varför skulle ni inte strida för Allahs 
sak och [för] de svaga bland män, kvinnor 
och barn som säger: ”Vår Herre! För oss ut 
ur denna stad vars invånare är förtryckare, 
och ge oss från Dig en beskyddare och ge 
oss från Dig en hjälpare!”
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76. De som har antagit tron strider 
för Allahs sak, men de som förnekar 

därför mot Satans anhängare. Satans 
onda plan är förvisso alltid svag.
Eftersom hans anhängare räds döden och inte 
strider för belöning i nästa liv. De drivs snarare 
av fanatism och avund mot de troende för den 
framgång Allah skänkt dem. Satan 
och hans väg. (T)

77. Har du inte fäst avseende vid dem 
till vilka det sades: ”Hejda era händer, 
förrätta bönen och betala den förpliktade 
allmosan!” När strid sedan föreskrevs 
för dem hyste en del av dem rädsla för 
människorna lik [sin] rädsla för Allah, 
eller ännu större rädsla. De sade: ”Vår 
Herre! Varför har Du föreskrivit för oss 
strid? Om Du bara kunde ge oss anstånd 
fram till en snar tid. Säg: ”Denna världs 
njutning är knapp. Livet efter detta är 
bättre för den som visar gudsfruktan. Och 
ni skall inte tillfogas ens en hårsmån orätt.”
Hejda era händer Från att ta till strid mot 
avgudadyrkarna, något somliga av Profetens 
följeslagare redan innan utvandringen från 
Mecka ville att han skulle be Allah om lov till, 
trots att omständigheterna inte var lämpliga. 
sedan föreskrevs I Medina. en snar tid För att 
hinna dö en naturlig död i sina hem. (T,K)

78. Var ni än är skall döden komma ikapp 
er, även om ni skulle vara i högbyggda 
torn. Om något gott händer dem säger 
de: ”Detta kommer från Allah”, men om 
något ont händer dem säger de: ”Detta 
kommer från dig.” Säg: ”Allt kommer från 
Allah.” Vad är det med dessa människor 
som knappt begriper ett enda yttrande?
Allt kommer från Allah Framgångar som mot-
gångar, vilka alla sker utifrån Allahs vilja och 
ödesbestämmelse. (T) Se även 7:131 och 22:11. (K)



14

79. Det som händer dig av gott är från 
Allah, och det som händer dig av ont är från 
dig själv. Vi har sänt dig (Muhammed J) 
till människorna som budbärare, och 
tillräcklig är Allah som vittne.
från dig själv Till följd av egen synd. (T)

80. Den som lyder Sändebudet har lytt 
Allah. Men de som vänder om, över dem 
har Vi inte sänt dig som väktare.

81. De säger: ”Lydnad!” Men när de lämnar 
dig sysslar en grupp av dem om natten 
med annat än vad du förespråkar. Allah 
nedtecknar deras nattsysslor. Vänd dig 
därför bort från dem och sätt din lit till 

82. Begrundar de inte Koranen? Om den 
varit från någon annan än Allah skulle de 
säkerligen funnit i den många motsägelser.

83. När ett rykte når dem om trygghet 
eller rädsla sprider de det. Men om de 
hade hänvisat det till Sändebudet och 
till de med auktoritet bland dem, skulle 
de av dem som kan utreda sådant ha 

ynnest mot er och Hans Nåd skulle ni 
[alla] ha följt Satan, utom ett fåtal.

84. Strid för Allahs sak – du (Muhammed J)  
svarar endast för dig själv – och uppmuntra 
de troende. Allah skall hejda kraften hos 
dem som förnekar [sanningen]. Allah  
har hårdare kraft och ger hårdare 
avskräckningsstraff.
Allah har ständigt de otrogna i Sin makt och kan 
vålla dem värre elände och motgång än vad de 
någonsin kan vålla de troende. Se även 47:4. (T,K)
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85. Den som medlar i ett gott syfte skall 
få en andel därav. Och den som medlar i 
ett ont syfte skall få ett stycke därav. Allah 
har evigt förmåga till allt.
en andel därav Belöning för det. ett stycke 
därav Bestraffning för det. (T)

86. När ni får en hälsning skall ni hälsa 
med en bättre än den, eller besvara den 
[likartat]. Allah håller förvisso räkning 
på allt.

har rätt att dyrkas) utom Han. Han skall 
helt visst församla er till Uppståndelsens 
dag – inget tvivel råder om det. Och vem 
är mer sannfärdig än Allah i tal?

88. Vad får er i fråga om hycklarna att bli 
två [oeniga] grupper? Allah har ju fört dem 
tillbaka på grund av vad de begått? Vill ni 
vägleda den som Allah har lett vilse? Nej, 
åt den som Allah leder vilse kan du aldrig 

fört dem tillbaka Till otro. (B)

89. De önskar att ni skall förneka 
[sanningen] så som de har förnekat [den] 

därför inga av dem till bundsförvanter 
förrän de utvandrar för Allahs sak. Och om 
de vänder om skall ni gripa dem och döda 

dem till bundsförvant eller hjälpare,
vänder om Förkastar tron på Allah och Hans 
sändebud och inte utvandrar. döda dem Denna 
och följande verser uppenbarades under den tid 
då de meckanska avgudadyrkarna förde krig 
mot Profeten J och hans följeslagare som hade 
utvandrat till Medina. (K) Islams skriftlärda 
är eniga om att Koranverser som berör väpnad 
kamp inte kan tolkas som allmängiltiga upp-
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90. Undantaget dem som ansluter sig till 

ett fördrag, och dem [som] kommer till er 
med hjärtat beklämt över att strida mot 
er eller strida mot sitt eget folk. Om Allah 
ville kunde Han gett dem makt över er 
och då skulle de helt visst ha stridit mot 
er. Men om de håller sig borta från er och 
inte strider mot er och erbjuder er fred, 
ger Allah er ingen väg [till strid] mot dem.
Undantaget Berör befallningen att döda de i 
föregående vers angivna meckanska avguda-
dyrkarna; inte förbudet mot att ta dem eller 
hycklarna till bundsförvanter och hjälpare. (B)

säkra för er och gå säkra för sitt eget folk. 
Var gång de ställs inför prövningen faller 
de tillbaka i den. Om de inte håller sig borta 
från er och erbjuder er fred och hejdar sina 
händer, får ni gripa dem och döda dem var 
ni än påträffar dem. Ja, mot dessa har Vi 
gett er ett klart bemyndigande.
prövningen Avgudadyrkan. (T)
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92. En troende får aldrig döda en troende, 
såvida det inte sker av misstag. Och den  
som har dödat en troende av misstag skall  
sona med frigörelse av en troende slav 
och med blodspenning som betalas till 
hans anhöriga, såvida de inte efterskänker  
[den]. Om han tillhörde ett folk som är 

sonas med frigörelse av en troende slav. 
Och om han tillhörde ett folk där det mellan 

 
sonas med blodspenning som betalas till 
hans anhöriga och med frigörelse av en 

[möjlighet] skall sona med att fasta två 
månader i följd – ett ångrande [föreskrivet] 
av Allah. Allah är evigt vetande, vis.
fördrag Till skillnad från versens föregående två 
kategorier nämns här inget villkor om den dräptes 
tro. Sonandet gäller således för oavsiktligt dråp på 
såväl troende som otrogen samt man som kvinna 
och fri som slav när dessa omfattas av avtal om 
fred eller beskydd. (T,B)

93. Men för den som dödar en troende 
avsiktligt blir lönen helvetet; evig blir 
han däri. Allah låter Sin vrede vara över 
honom och förbannar honom och har 
förberett för honom ett svårt straff.
Så blir det om Allah skulle välja att straffa, men 
Han förlåter och förbarmar Sig över Sina troende 
tjänare och låter inte någon av dem vara i helvetet 
för alltid. Se 39:53, 4:48 och 4:16. (T)
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94. Ni som har antagit tron! När ni tågar 
ut [i strid] för Allahs sak skall ni vara 
noggranna och inte till någon som ger er 
fredshälsningen säga: ”Du är inte troende” 
– för att komma över något av det jordiska 

vinster. Så var också ni förut, och Allah 
välsignade er. Var därför noggranna. Allah 
är evigt underkunnig om vad ni gör.
noggranna Var inte hastiga att i strid döda någon 
vars tro eller otro är oklar för er. Förvissa er alltid 

till Allah och Hans sändebud. (T) fredshälsningen 

vare över er). (B) så var också ni Muhammeds J 
följeslagare dolde även de sin tro för sitt folk när 
de var svaga och förtryckta i Mecka. (K)

95. Inte kan de av de troende som sitter 
hemma, andra än de som lider av skada, 
likställas med dem som kämpar för Allahs 
sak med sina tillgångar och sitt liv. De som 
kämpar med sina tillgångar och sitt liv har 
Allah upphöjt med en ranggrad över dem 
som [av skada] sitter hemma. Bådadera 
har Allah dock lovat det Godaste. Och 
Allah har upphöjt de kämpande över dem 
som [utan skada] sitter hemma genom en 
riklig belöning;
det Godaste Paradiset. (T)

96. Ranggrader från Honom samt förlåtelse 
och nåd. Ja, Allah är evigt förlåtande, 
benådande.
ranggrader I paradiset. (T)

de gör orätt mot sig själva skall de säga: 
”I vilket tillstånd var ni?” De säger: ”Vi 
var förtryckta i landet!” De säger: ”Var 
inte Allahs jord vid så att ni kunde 
utvandra på den?” Dessas boplats skall 
bli helvetet – ja, vilket ont färdmål –
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98. Utom de förtryckta bland män, kvinnor 
och barn vilka inte har tillräckligt med 

99. Med dessa skall Allah ha överseende. 
Allah är evigt överseende, förlåtande.

100. De som utvandrar för Allahs sak 

hem och utvandrar för Allah och Hans 
sändebud och döden sedan hinner ikapp 
honom, har sin belöning säkrad hos Allah. 
Allah är evigt förlåtande, benådande.

101. När ni färdas på jorden drabbar er 
ingen skuld om ni förkortar bönen då ni 
befarar en attack från dem som förnekar 
[sanningen]. Förnekarna har alltid varit 

leder sådan bön för dem skall en grupp 
av dem ställa sig tillsammans med dig 
och de skall bära sina vapen. När de har 
avslutat sitt nedfallande mot marken 
skall de hålla sig bakom er, och nästa 
grupp som ännu inte förrättat bön skall 
komma och be med dig. Även de skall vara 
på sin vakt och bära sina vapen. De som 
förnekar [sanningen] önskar att ni skall 
försumma era vapen och er packning så 
att de kan överfalla er en gång för alla. 
Ingen skuld drabbar er om ni besväras 
av regn eller blir sjuka och då lägger av 
era vapen. Men var på er vakt! Allah har 
sannerligen förberett för de otrogna ett 
förnedrande straff.
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103. Och när ni avslutat er bön, åkalla då 
Allah stående, sittande eller [liggande] på 
sidan. Men när ni känner er trygga skall 
ni förrätta bönen [normalt]. Bönen är för 
de troende en tidsbunden plikt.
förrätta bönen Utan att förkorta dess föreskrivna 
beståndsdelar. (T)

Om ni känner smärta känner de också 
smärta liksom ni känner smärta. Men 
ni hoppas få av Allah något som de inte 
hoppas på. Allah är evigt vetande, vis.
något Belöning i livet efter detta. (B)

105. Vi har sänt ned Boken till dig 
(Muhammed J) med sanningen för att 
du skall döma mellan människorna  
med det Allah har visat dig. Och var  
inte en som försvarar bedragarna.

106. Be Allah om förlåtelse! Allah är 
sannerligen evigt förlåtande, benådande.

bedrar sig själva. Allah älskar inte en 
ihärdig bedragare och syndare.
bedrar sig själva Genom att lura andra på deras 
tillgångar. (T)

108. De gömmer sig för människor men 
gömmer sig inte för Allah; Han är med 
dem när de om natten säger sådant som 
Han inte tycker om. Allah omsluter alltid 
vad de gör.
omsluter Med Sin uppsikt och Sitt vetande. (T)

109. Se på er! Ni har talat till förmån för 
dem i det jordiska livet, men vem skall 
tala till förmån för dem hos Allah på 
Uppståndelsens dag, eller vem skall vara 
deras ombud?
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110. Den som gör ett ont eller begår orätt 
mot sig själv och sedan ber Allah om 

benådande.

111. Och den som begår en synd begår 
den endast mot sig själv. Allah är evigt 
vetande, vis.

112. Men den som begår en illgärning 
eller en synd och sedan skjuter skulden 
på en oskyldig, har förvisso belastat sig 
med förtal och uppenbar synd.

113. Om det inte hade varit för Allahs 
ynnest och nåd mot dig skulle en grupp 
av dem ha avsett vilseleda dig. Men de 
vilseleder ingen utom sig själva och kan 
inte skada dig på något sätt. Allah har 
sänt ned Boken och visdomen till dig och 
lärt dig vad du förut inte visste. Allahs 
ynnest mot dig har alltid varit ofantlig.

hemliga samtal, förutom om man uppmanar 
till allmosa eller godhet eller förlikning 
mellan människor. Och den som så gör för 
att söka Allahs välbehag skall Vi ge en 
riklig belöning.
deras Människors i allmänhet. (T,K)

115. Den som motsätter sig Sändebudet 
efter att vägledningen blivit klar för honom 
och följer en annan väg än de troendes, 
honom skall Vi lämna åt det han valt och 
låta brinna i helvetet – ja, vilket ont färdmål.

116. Allah förlåter inte att något sätts vid 
Hans sida, men Han förlåter för mindre 
än detta den Han vill. Ja, den som sätter 
något vid Allahs sida är förvisso långt 
gången i villfarelse.
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117. I stället för Honom åkallar de ingenting 
annat än kvinnoväsen, och de åkallar ingen 
annan än en upprorisk satan,

dem och skönmålat för dem att dyrka dessa väsen 
är det i själva verket honom de dyrkar. (K) 
kvinnoväsen Arabiens avgudar hade getts kvinnliga 

118. Som Allah har förbannat. Då sade han: 
”Jag skall sannerligen ta mig en fastställd 
andel av Dina tjänare.

119. Jag skall göra allt för att leda dem 
vilse och inge dem falska förhoppningar. 
Jag skall befalla dem så att de skär öronen 
av boskapen, och jag skall befalla dem så 
att de vanställer Allahs skapelse.” Den 
som tar Satan till beskyddare i stället för 
Allah har gjort en uppenbar förlust.
Allahs skapelse Här, Hans religion. Se 30:30. (T)

120. Han lovar dem och inger dem falska 
förhoppningar, men vad Satan lovar dem 
är ingenting annat än svek.

121. Deras boplats skall bli helvetet;  

122. Men de som antar tron och gör goda 
gärningar skall Vi föra in i paradis genom-

Det är Allahs sanna löfte, och vem är mer 
sannfärdig än Allah i sitt ord?
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123. Det skall inte ske utifrån era förhopp-
ningar eller Bokens folks förhoppningar. 
Den som gör ont skall lönas för det och 

beskyddare eller hjälpare.
era De i vers 119 vilka tagit Satan till beskyddare 
i tron att han kan hindra de troendes seger över 
dem. Bokens folks Vilka låtit sig tro att Allah inte 
kommer att straffa dem. Se 2:80 och 2:111. (T)

124. Men den som gör goda gärningar 
– man eller kvinna – och är troende, 
dessa skall träda in i paradiset och inte 
tillfogas ens en smula orätt.

125. Ja, vem har bättre religion än den 
som med hela sitt jag underkastar sig 
Allah och ständigt gör det goda och följer 
Abrahams religion som rättrogen? Allah 
tog Abraham som nära vän.

omsluter allt.
Med Sin kunskap och Sitt vetande. (T,B,K)

127. De ber dig om besked gällande 
kvinnorna. Säg: ”Allah ger er besked 
gällande dem och det som reciteras för 
er i Boken om faderlösa [unga] kvinnor 
till vilka ni inte ger vad som föreskrivits 
för dem och önskar gifta er med dem; och 
[gällande] värnlösa barn och att ni skall 

rättvisa. Vad gott ni än gör har Allah 
alltid vetskap om det.”
i Boken Verserna om arv och arvingar i 4:11-12 
och 4:176. Arabernas sedvana var att inte tilldela 
unga barn någon del av arvet. (T) Det har också 
tolkats syfta på vers 4:3, då en föräldralös kvinna 
sällan gavs sin rättmätiga brudgåva av sin för-
myndare när denne ville gifta sig med henne. (K)
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128. Om en hustru av sin make fruktar 
avoghet eller försummelse drabbar dem 
ingen skuld att sinsemellan åstadkomma 
förlikning; och förlikning är bättre. 
Själarna har ingetts girighet. Men om ni 
visar godhet och gudsfruktan är Allah 
alltid underkunnig om vad ni gör.
girighet Båda makarna vill att den egna rätten 
över den andre skall ha företräde. (B)

129. Ni kan aldrig fördela [kärlek] rättvist 

strävar det. Men luta er inte helt [mot en] 
så att ni lämnar den andra som om hon 
vore hängande. Om ni gör det rätta 
och visar gudsfruktan är Allah evigt 
förlåtande, benådande.
hängande Varken gift eller skild samt berövad 
sina rättigheter. (T)

130. Och om de [likväl] skiljer sig skall 

Allah är evigt allrådande, vis.
sörja för
gifta sig med. (B,K)

dem som gavs Boken före er, och er, att 
frukta Allah. Men om ni förnekar [detta] 

oberoende, prisad.

och tillräcklig är Allah som skyddsvän.

133. Om Han vill kan Han utplåna er – ni 

detta har Allah alltid makt.
Se även 14:19-20 och 47:38. (T,K)
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134. Den som vill ha belöning i denna värld, 

både denna värld och i livet efter detta. 
Allah är evigt hörande, seende.
Se även 11:15-16. (T)

135. Ni som har antagit tron! Var sådana 
som alltid upprätthåller rättvisa [när ni 
kallas] som vittnen inför Allah, även om 
det vore mot er själva eller era föräldrar 
och närmast anhöriga. Vare sig det gäller 
rik eller fattig har Allah företräde till dem 
båda. Följ därför inte era känslor hellre 
än att vara opartiska. Om ni förvränger 
eller drar er undan [vittnesmålet] är 
Allah alltid underkunnig om vad ni gör.

Hans sändebud (Muhammed J) och på 
Boken (Koranen) som Han stegvist sänt 
ned till Sitt sändebud och på Boken Han 
sänt ned förut. Den som förnekar Allah 
och Hans änglar och Hans böcker och 
Hans sändebud och den Yttersta dagen  
är förvisso långt gången i villfarelse.
antog tron Versen tilltalar judar och kristna som 
tror på de sändebud och profeter som kom före 
Muhammed J. Boken Han sänt ned förut Toran 
och Evangeliet, vilka båda beskriver och förutsäger 
profeten Muhammed J och befaller sina följare 
att tro på honom. (T)

137. De som antar tron och sedan förnekar 
[den], och sedan antar tron och sedan 
förnekar [den] och sedan tillväxer i otro, 
dem skall Allah inte förlåta och inte heller 
leda på rätt väg.
Bokens folk bekände tron på Moses men förnekade 
sedan Torans budskap. En del av dem bekände 
senare tron på Jesus men förnekade sedan också 
Evangeliets budskap. Därefter ökade otron hos 
dem när de vägrade tro på Muhammed J och 
Koranen. (T) inte förlåta Om de dör otrogna. (K)
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138. Ge hycklarna budet att de skall få ett 
smärtsamt straff,

139. Dem som tar de otrogna till beskyddare 
i stället för de troende. Är det hos dem de 
söker makt? Men all makt hör sannerligen 
till Allah.
beskyddare Hjälpare och förtrogna vänner. (T)

140. Han har sänt ned till er i Boken att när 
ni hör Allahs tecken förnekas eller göras 
till föremål för skämt skall ni inte sitta 
med dem förrän de ägnar sig åt samtal av 
annat slag. Annars är ni som dem. Allah 
skall sannerligen samla hycklarna och 
förnekarna i helvetet allihop.
som dem Delaktiga i deras syndande. (K)

141. De som går och väntar på er under-
gång säger, så fort ni får seger från Allah: 
”Var vi inte med er?” Men om de otrogna 
får sin del säger de [till dem]: ”Fick vi inte 
övertaget över er men skyddade er mot 
de troende?” Allah skall döma mellan er 
på Uppståndelsens dag, och aldrig skall 
Allah [då] ge de otrogna en utväg mot  
de troende.

142. Hycklarna tror sig bedra Allah men 
Han bedrar dem. När de reser sig för att 
be reser de sig lata. De vill bli sedda av 
människor, men minns inte Allah annat 
än lite.
Han bedrar dem Genom att låta dem uppfattas 
som muslimer av andra, samtidigt som Allah väl 
känner otron i deras inre och kommer att ställa 
dem till svars i livet efter detta. (T)
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143. De vacklar däremellan; varken mot
de ena eller mot de andra. Åt den Allah

Som leder honom till sanningen. (T) vacklar 
däremellan Mellan tro och otro. De är inte med de 
troende helt och hållet, och inte med de otrogna helt
och hållet. Utvändigt bär hycklaren de troendes drag
men hans inre hyser gemenskap med de otrogna. (K)

otrogna till beskyddare i stället för de
troende. Vill ni tilldela Allah ett klart bevis 
mot er?

145. Hycklarna skall sannerligen hamna
i Eldens djupaste avgrund, och åt dem

146. Men de som vänder sig [till Allah] i
ånger och gör det rätta och håller fast vid
Allah och endast utövar sin religion för
Allah, dessa skall vara med de troende.
Allah skall ge de troende en riklig belöning.

147. Vad har Allah för anledning att straffa
er om ni visar tacksamhet och antar tron?
Allah är evigt tacksam, vetande.
straffa er Allah straffar inte hycklarna om de 
vänder sig till Honom i ånger och antar tron på 
att ingen har rätt att dyrkas utom Han och att 
Muhammed J är Hans sändebud, och sedan gör 
goda gärningar för endast Allahs skull och inte 
för att ses av andra. Det är människan som själv 
gör sig till föremål för straff när hon trotsar Allah
och förnekar Hans välsignelser. (T) Det gagnar 
inte Allah att straffa. Hans bestraffningar tillför 
inget i Hans herravälde och Hans benådningar 
får inte Hans makt att sina. tacksam Tjänarens 
tacksamhet visas genom att hörsamma Allahs 
bud. Allahs tacksamhet är att Han nöjer Sig 
med tjänarens ringa dyrkan och mångdubblar 
belöningen för den. (B) vetande Allah vet vad 
hycklarna och alla människor tar sig för. Han 
håller räkning på deras onda och goda gärningar 
och skall på Domedagen löna dem rättvist. (T)


